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RESUMO 

 

Em 2014, o Brasil sediou a 20ª edição da Copa do Mundo de Futebol, que ocorreu 

simultaneamente em 12 cidades-sede, dentre elas Natal/RN. Mais de 177 mil homens e R$ 1,1 

bilhão foram empregados somente na área de segurança. A magnitude desses números 

configura a Copa do Mundo FIFA 2014 como um marco importante para quem atua no 

campo de gerenciamento de projetos, por sua complexidade e relevância. A Polícia Federal 

(PF) foi responsável por cinco áreas (fronteiras, imigração, crimes federais e transnacionais, 

dignitários e terrorismo) e gerenciou suas ações por meio de um programa baseado em uma 

metodologia de gerenciamento de projetos própria, desenvolvida a partir do guia “Project 

Management Body of Knowledge” (PMBOK). Este trabalho visa analisar, sob a ótica da 

teoria da governamentalidade, as lições aprendidas durante a execução do programa de 

segurança da Copa do Mundo FIFA 2014, a cargo da Polícia Federal, na cidade do Natal/RN. 

A governamentalidade se propõe a fazer com que a autossupervisão se torne reflexiva por 

meio da submissão e comprometimento espontâneos do colaborador, o que torna as fontes 

externas de vigilância desnecessárias. A abordagem demandada pelo objeto é qualitativa, 

constituindo uma pesquisa descritiva que utiliza a análise documental como método geral para 

estudar as lições aprendidas pela PF no evento, as quais foram, posteriormente, submetidas à 

análise de conteúdo auxiliada pelo software Atlas.ti. Os resultados descrevem a metodologia 

própria de gerenciamento de projetos por parte da PF, baseada no PMBOK, bem como o 

estado da arte em governança e governamentalidade, relacionando seus conteúdos ao 

gerenciamento de projetos. Tendo como “corpus” os registros documentados das lições 

aprendidas pelos 21 coordenadores operacionais, os resultados revelam que há descompasso 

entre o modelo de governança formalmente adotado, interno e orgânico, compatível com a 

teoria da governamentalidade, e o efetivamente utilizado no evento, que foi externo e 

mecanicista. Os resultados também permitiram identificar os elementos comuns entre a 

governança do projeto de segurança do evento e a literatura de governamentalidade, os quais 

foram a Coerência, a Desconcentração a Autorregulação e o Engajamento. Por fim, este 

estudo identificou soluções específicas de governamentalidade para a governança de futuros 

projetos de segurança de grandes eventos. 

Palavras-chave: Copa do Mundo FIFA 2014, Gerenciamento de Projetos, 

Governamentalidade, Governança, Lições Aprendidas, Segurança Pública. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In 2014, Brazil hosted the 20ª edition of FIFA World Cup, which took place simultaneously 

in 12 host cities, among them Natal/RN. The event employed more than 177,000 men and 

invested R $ 1.1 billion only in the security area. The numbers’ magnitude sets FIFA World 

Cup 2014 as an important reference for those working in the project management field, due to 

its complexity and relevance. The Federal Police (PF) was responsible for five areas (borders, 

immigration, federal and transnational crimes, dignitaries and terrorism) and managed its 

actions through a program based on its own project management methodology, developed 

from the Project Management Body of Knowledge (PMBOK).This work aims to analyze, 

from the perspective of governmentality, the lessons learned in the FIFA World Cup 2014 

security program in charge of the Federal Police in the city of Natal/RN. Governmentality 

proposes to make the autossupervisão become reflexive through spontaneous submission and 

the employee commitment, which makes external sources of unnecessary surveillance. The 

approach demanded by the object is qualitative and constitutes a descriptive research that uses 

documentary analysis as general method to study the lessons learned by the PF in the event, 

which were later submitted to content analysis aided by the Atlas.ti software. The dissertation 

addresses the development of its own project management methodology by the Federal 

Police, based on the Project Management Base of Knowledge and describes the state of the art 

in governance and governmentality, relating its contents to project management. Having as 

"corpus" the documented records of the lessons learned by the 21 operational coordinators, 

the results reveal a mismatch between the formally adopted governance model, internal and 

organic, consistent with the governmentality theory, and the one effectively used in the event, 

which was external and mechanicist. The results also helped to identify the common elements 

between the governance of the event security project and governmentality literature, which 

were Coherence, Deconcentration, Self-Regulation and Engagement. Finally, this study has 

identified specific governmentality solutions for the governance of future mega events 

security projects. 

Keywords: FIFA World Cup 2014, Project Management, Governmentality, Governance, 

Lessons Learned, Public Security. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. PROBLEMA 

Grandes eventos são espetáculos de abrangência global de enorme 

significância social, política e econômica que impactam diretamente o ambiente urbano, o 

turismo e a reputação internacional do país sede (BAKER; ROWE, 2014; CORNELISSEN, 

2011; GIULIANOTTI; KLAUSER, 2010, 2011; MASTROGIANNAKIS; DORVILLE, 

2013). O conceito está intimamente ligado ao de megaprojeto que, na literatura acadêmica, 

refere-se a empreendimentos que, entre outras características, demandam uma grande soma de 

investimento (mais de um bilhão de dólares norte-americanos), atraem um alto nível de 

atenção pública e política, geram significativos impactos no ambiente, envolvem uma 

diversidade de stakeholders e investidores públicos e privados, são intermediados pelo 

governo e possuem um elevado grau de complexidade e incerteza (GALLOWAY; NIELSEN; 

DIGNUM, 2012; KARDES et al., 2013; LEHTONEN, 2014; VAN MARREWIJK et al., 

2008).  

Desde 2007, ano dos Jogos Panamericanos realizados na cidade do Rio de 

Janeiro, o Brasil tem sido palco de diversos e sucessivos grandes eventos. A partir de então, o 

país foi sede dos Jogos Mundiais Militares em 2011, a Conferência das Nações Unidas “Rio + 

20 - Desenvolvimento Sustentável” em 2012, e a Copa das Confederações e a Jornada 

Mundial da Juventude, ambas em 2013.  

Em 2014, o Brasil sediou a vigésima edição da Copa do Mundo de Futebol, 

megaevento realizado a cada quatro anos pela Federation International Football Association – 

FIFA.  A primeira Copa ocorreu na cidade de Montevidéu, Uruguai, em julho do ano de 1930 

e, desde então, já foram realizadas dezesseis edições em treze países-sede (BRASIL, 2012b). 

Após sessenta e quatro anos, o Brasil foi sede da competição pela segunda vez, 

da qual participaram trinta e dois países. Com um investimento de mais de R$ 25 bilhões - R$ 

1,1 bilhão apenas para a área de segurança pública (BRASIL, 2014a), o evento teve como 

sede dos jogos as cidades de Belo Horizonte/MG, Brasília/DF, Cuiabá/MT, Curitiba/PR, 

Fortaleza - CE, Manaus/AM, Natal/RN, Porto Alegre/RS, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ, São 

Paulo/SP e Salvador/BA. 

A realização de um evento do porte da Copa do Mundo de Futebol exige do 

país anfitrião a garantia de uma segurança pública eficiente antes, durante e após a realização 

do evento. A importância do papel das agências responsáveis pela segurança de grandes 
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eventos no Brasil ganha relevância diante de dados sobre a violência, um problema perverso1, 

de resolução complexa, (às vezes) controversa e específica para cada situação.  

Desde os ataques às Torres Gêmeas em 11/09/2001, o terrorismo tornou-se o 

principal foco e mais perigoso risco para um grande evento (SHANGJUN; XINJIAN, 2012; 

TAN; LI; HU, 2014). De acordo com os dados do Global Terrorism Index (2015), desde 

2001, o terrorismo aumentou sete vezes no mundo. O ano de 2014 foi o mais violento da 

história: 88% dos ataques realizados tiveram sucesso. O número total de vítimas de atentados 

terroristas em 2014 chegou a 32.685, o que corresponde a um aumento de 80% em relação ao 

ano anterior. O número de países que sofreram ataques terroristas também aumentou, 

passando de 88 em 2013, para 93 em 2014.  

Além do terrorismo, diversos outros riscos devem ser considerados pelo 

projeto de segurança de um grande evento, que não deve diferenciar segurança “interna” e 

“externa”2, pois tudo está conectado e pode afetar a tranquilidade e sucesso do espetáculo. 

Assim, dentre outras ações, crimes comuns, como aqueles contra o patrimônio (roubos, furtos, 

vandalismos, extorsões), a pessoa (homicídios, agressões), a honra (injúria, calúnia, 

difamação), e crimes sexuais (estupros, atentados violentos ao pudor, corrupção de menores), 

devem ser incessantemente evitados e punidos.  

O controle de armas de fogo deve ser reforçado, bem como o controle 

migratório deve passar a ser realizado de forma a evitar que ameaças consigam entrar em 

território nacional. A segurança dos aeroportos e portos deve ser incrementada e direcionada 

aos objetivos do evento. Zonas costeiras e espaços aéreos devem ser restringidos. O 

ciberespaço deve ser monitorado e as devidas medidas de segurança cibernética devem ser 

tomadas. Todos os agentes de segurança privada que irão de alguma forma se envolver com o 

evento devem ser checados e devidamente autorizados. O trânsito de veículos e pessoas deve 

ser cuidadosamente planejado e controlado. Locais estratégicos devem ser vistoriados contra 

ameaças e devidamente guardados, etc. 

A segurança das pessoas e instalações que participam de um grande evento é 

complexa e vai muito além das áreas de competição e zonas hoteleiras. Muitos e variados são 

os riscos que ameaçam o sucesso do projeto, cujas ações e recursos devem ser compatíveis 

com o nível de violência do local. Por ser um problema perverso, a própria definição de 

violência é multifacetada. Entretanto, em sentido lato, a utilização da quantidade de 

                                                 
1 Conceito cunhado como “wicked problems” por Rittel e Webber (1973).  
2  Sobre “de-diferenciação” em segurança, vide Bigo (2000). 
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homicídios dolosos para cada grupo de 100 mil habitantes para medir a violência de 

determinada área geográfica parece ser consensual tanto no meio acadêmico como 

governamental.  

Em termos absolutos, os 50.108 homicídios praticados no Brasil em 2012 o 

colocam em primeiro lugar no ranking mundial, seguido por Índia, com 43.355 e Nigéria, 

com 33.817 homicídios (UNODC, 2013). Dados mais atuais apontam que, em 2014, 

ocorreram 58,5 mil mortes violentas intencionais3 no Brasil (FNSP, 2015). Em 2013, foram 

mais de 53 mil, o que corresponde a mais de 34% do total da soma de todos os países das 

Américas, 157 mil homicídios (UNODC, 2013).  

Não é forçoso reconhecer que promover um ambiente seguro para a realização 

de grandes eventos requer um esforço maciço e coletivo por parte do governo e da sociedade 

civil organizada. A realização de grandes eventos no cenário brasileiro atual, portanto, 

representa um desafio aos órgãos de segurança, que devem planejar cuidadosamente sua 

atuação para minimizar os riscos e incertezas que permeiam a defesa da segurança pública.  

Minayo e Adorno (2013) defendem que as instituições policiais têm uma 

compreensão restrita do conceito de segurança pública: a defesa da sociedade contra todo o 

perigo que possa afetar a ordem pública, em prejuízo da vida, da liberdade ou dos direitos de 

propriedade. Para os autores, no entanto, é preciso ampliar esse conceito, o qual deve incluir 

além das necessidades coletivas, o bem-estar do indivíduo em todos os níveis. Cano (2015) 

complementa o trabalho de Minayo e Adorno (2013) ao inserir na discussão o conceito de 

“segurança humana” do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, 

definido como liberação da necessidade e do temor4.  

Por conseguinte, a construção de uma segurança pública moderna, sobretudo 

quando voltada a megaeventos, requer o entendimento desse conceito sob um viés holístico, 

envolvendo tanto o tratamento de riscos objetivos como subjetivos. Estes podem estar 

relacionados com os esforços para que o turista não sinta medo ou preocupação com relação a 

                                                 
3 Homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte, vitimização policial (policiais 

mortos). 
4 Nos termos da Resolução n.º 66/290 da Assembleia Geral das Nações Unidas de 2012, a 

noção de segurança humana inclui o seguinte: a) O direito que assiste a toda a pessoa de viver em liberdade e 

condignamente, livre da pobreza e do desespero. Todos os indivíduos, sobretudo os mais vulneráveis, têm o 

direito a viver livres do medo e da carência, com oportunidades iguais para gozar todos os seus direitos e 

desenvolver integralmente o seu potencial humano. 
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sua segurança ou a do evento, aqueles dizem respeito a taxas de crimes, por exemplo, ou a 

manifestações violentas, como as ocorridas na Copa das Confederações (MATIAS, 2014).  

Os riscos relativos à segurança pública não podem ser totalmente mitigados, 

por isso devem ser gerenciados (CANO, 2015). Por seu turno, a própria razão de existência do 

gerenciamento de projetos é remover (ou reduzir significativamente) incertezas sobre alcançar 

determinado objetivo (SANDERSON, 2012). Nessa esteira de entendimento, é possível 

entender que órgãos públicos da área de segurança estejam envidando esforços no sentido de 

desenvolver projetos dentro de metodologias estruturadas, principalmente quando envolvidos 

na realização de um grande evento. Esse é o caso do Departamento de Polícia Federal, que 

desenvolveu e tem utilizado uma metodologia própria, baseada no modelo de governança do 

Project Management Institute – PMI, para gerenciamento de seus projetos mais relevantes 

tanto em nível central quanto nas unidades descentralizadas. 

O gerenciamento da segurança de um grande evento não deixa margem para 

amadorismo ou fracasso. Falhar pode significar a perda de vidas inocentes e danos 

imensuráveis à imagem do país. Neste descortino, um alto nível de comprometimento, aqui 

relacionado com a intensidade com que o homem de polícia se identifica e se envolve com os 

objetivos de sua instituição5, surge como premissa para o sucesso do projeto.  

Diante da magnitude de um grande evento – na Copa do Mundo FIFA 2014 

foram empregados na área de segurança cerca de 177 mil profissionais, entre órgãos policiais, 

de defesa e instituições privadas6 –, governar as atitudes e influenciar as ações dos 

colaboradores torna-se uma tarefa complexa. Somente para a cidade-sede Natal/RN, mais de 

quinhentos policiais foram destacados para atuar diretamente na segurança do evento, o qual 

ocorreu com sucesso, sem alterações graves de segurança. 

O desafio de engajar uma determinada população em torno de um objetivo 

comum parece ser o principal propósito da adoção da governamentalidade como solução de 

governança. Por meio da submissão e comprometimento espontâneos do colaborador – em 

substituição a opressão, dominação e controle externo da Administração –, a 

                                                 
5 Conforme os ensinamentos de LYONS, S. T.; DUXBURY, L. E.; HIGGINS, C. A. A 

Comparison of the values and commitment of private sector, public sector, and parapublic sector employees. 

Public administration review, p. 605–618, 2006.  
6 Informações oficiais do governo brasileiro, disponíveis em 

<<http://www.brasil.gov.br/defesa-e-seguranca/2014/07/divulgado-balanco-de-defesa-e-seguranca-durante-a-

copa-2014>>, acesso em 01/12/2015. 
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governamentalidade se propõe a fazer com que a autossupervisão se torne reflexiva, tornando 

as fontes externas de vigilância desnecessárias. O alinhamento entre os objetivos 

organizacionais e individuais, um dos cernes do gerenciamento de projetos baseado na teoria 

da governamentalidade (MERLINGEN, 2011), pode fomentar uma cultura do “se é bom para 

o projeto, é bom para mim” e, em se tratando de segurança pública, se é bom para o projeto, é 

bom para a sociedade. 

A teoria da governamentalidade tem sido o principal embasamento para os 

sistemas de governança de projetos nos tempos hodiernos (AHOLA, RUUSKA, ARTTO, 

KUJALA, 2013). Este estudo visa contribuir para a criação de uma teoria pragmática 

integrativa e para o desenvolvimento de conhecimentos relevantes ao contexto da prática 

gerencial de projetos (CICMIL et al., 2006), especialmente no que tange à construção de 

governamentalidade em órgãos de segurança pública.  

Por seu turno, a documentação das lições aprendidas é um dos nove processos 

que compõem a metodologia de gerenciamento de projetos da Polícia Federal, a qual possui 

cinco grupos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e encerramento. 

Componente do grupo “execução”, o registro das lições aprendidas ocorre durante todo o 

ciclo de vida do projeto. Seu objetivo principal é identificar e registrar ocorrências que serão 

úteis para projetos atuais e futuros, reforçando o aprendizado organizacional. As lições 

costumam surgir quando variações significativas entre o planejado e o executado ocorrem e 

estão estreitamente ligadas às ações corretivas, preventivas ou minimizadoras de problemas 

enfrentados ao longo do projeto. 

Assim, a pesquisa se propõe a analisar, sob a ótica da governamentalidade, as 

lições aprendidas pela Polícia Federal no estado do RN no gerenciamento do projeto de 

segurança Copa do Mundo FIFA 2014 com vistas a identificar oportunidades de melhoria 

para a governança de projetos futuros. Embasada nessa experiência, esta pesquisa pretende 

responder a seguinte pergunta:  

Quais elementos de governamentalidade podem ser extraídos do programa de 

segurança pública da Copa do Mundo FIFA 2014 a cargo da Polícia Federal em Natal/RN a 

partir das lições aprendidas pelos coordenadores operacionais? 
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1.2. OBJETIVOS 

Como objetivo geral, propõe-se analisar, sob a ótica da teoria da 

governamentalidade, as lições aprendidas pela Polícia Federal durante a execução do 

programa de segurança pública da Copa do Mundo FIFA 2014 em Natal/RN. 

Como objetivos específicos, destacam-se: 

a) descrever características relevantes para a teoria da governamentalidade 

encontradas no sistema de governança adotado pela PF no evento; 

b) delinear elementos de governamentalidade presentes no gerenciamento 

do programa de segurança da PF para o evento; 

c) apresentar soluções baseadas na teoria da governamentalidade para a 

segurança pública de eventos futuros a partir das sugestões dos coordenadores operacionais 

que atuaram no evento.  

1.3. JUSTIFICATIVA 

Além de gerarem impactos em curto e longo prazos, em nível local e global 

(DENG; POON, 2013), grandes projetos como a Copa do Mundo de Futebol e os Jogos 

Olímpicos têm como características elevados níveis de complexidade distribuídos em várias 

dimensões; potencial para significativos conflitos de interesse entre a grande variedade de 

stakeholders públicos e privados; e a necessidade de tomar decisões e agir sob condições de 

incerteza e risco (SANDERSON, 2012). Não obstante, megaprojetos têm se tornado cada vez 

mais comuns nos últimos anos (WILLIAMS, 2009 apud SANDERSON, 2012).  

Para países como o Brasil, sediar um megaevento é, acima de tudo, um 

megaprojeto político, empreendido por elites para fortalecer o Estado e promover 

transformação social (CORNELISSEN, 2011). Nesse cenário, as mudanças sociais inerentes 

aos grandes eventos são acompanhadas pelas altas taxas de criminalidade e violência que 

permeiam o cotidiano do brasileiro, constituindo um terreno desafiador para a segurança 

(GIULIANOTTI e KLAUSER, 2010; GAFFNEY, 2010 apud CORNELISSEN, 2011). 

Somados às inerentes características dos megaprojetos, os desafios da segurança pública em 

megaeventos no Brasil têm demandado o emprego de conhecimentos, habilidades, atitudes e 

tecnologias especializadas, além de vultosas somas de recursos por parte dos atores públicos e 

privados responsáveis por sua organização.  

Projetos em larga escala muitas vezes falham em atingir os objetivos 

associados a qualidade, tempo ou custo, ocasionando insatisfação com relação aos resultados, 

atrasos e encarecimento. Um dos motivos dessas falhas é a negligência nos processos de 
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criação de valor, pois os modelos de gerenciamento de projetos atuais tendem a focar apenas 

na eficiência das entregas conforme as especificações e não na promoção do 

comprometimento dos stakeholders com os objetivos do projeto (CHANG; CHIH, CHEW, 

PISARSKI, 2013).  

A reorientação da literatura de projetos no sentido da área de governança, com 

foco na identificação e gerenciamento dos stakeholders, coincide com o aumento de 

popularidade dos megaprojetos e representa uma solução para esse problema (SANDERSON, 

2012). Por sua vez, a governamentalidade foca justamente no alinhamento dos objetivos dos 

stakeholders, promovendo um comprometimento espontâneo que é resultante da identificação 

das pessoas com os propósitos e valores da Administração. 

Assim, sob a ótica das Ciências Sociais Aplicadas, vislumbra-se uma 

oportunidade para testar soluções de governança para o planejamento e execução de projetos 

de segurança de grandes eventos no Brasil. Por meio da aplicação dos ensinamentos da teoria 

da governamentalidade ao gerenciamento de projetos, acredita-se que seja possível obter 

comprometimento e engajamento por parte dos colaboradores, diminuir riscos e incertezas, 

reduzir o tempo gasto nas tarefas, ampliar a eficácia e eficiência na utilização de recursos, 

aumentar a transparência e accountability e melhorar o relacionamento intra e 

interorganizacional. Nesse sentido, o estudo do modelo se justifica pela necessidade premente 

de criação de uma ferramenta capaz de auxiliar na construção de uma segurança pública 

moderna e efetiva, garantindo a ordem pública e a tranquilidade do cidadão e dos visitantes.  

O presente trabalho se justifica pelo ineditismo de seu objeto, já que, apesar da 

ampla gama de trabalhos referentes a grandes eventos e megaprojetos, não foram encontrados 

na literatura estudos de utilização da teoria da governamentalidade como solução de 

governança para projetos de segurança pública em grandes eventos. Em adição, tem 

importância por contribuir com os estudos voltados à fase de encerramento do ciclo de vida 

dos projetos, adicionando conhecimento relativo às técnicas de identificação de elementos de 

governamentalidade nos registros das lições aprendidas. 

A relevância prática da pesquisa advém da análise de um modelo de 

governança para projetos de segurança pública de grandes eventos sob a ótica da teoria da 

governamentalidade, a qual visa a convergência do bem-estar comum e o atendimento das 

demandas dos stakeholders. O trabalho é importante como elemento de construção e 

validação de um futuro modelo para a governança de projetos que pode vir a ser utilizado 

pelos diversos envolvidos na segurança pública de grandes eventos no Brasil. No mesmo 

sentido, abre a possibilidade de oferecer uma alternativa à atual diversidade de metodologias 
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de planejamento e governança utilizadas por essas entidades, integrando esforços em uma 

mesma corrente e solução tecnológica de gerenciamento de projetos. 

Finalmente, a motivação para a elaboração deste projeto de pesquisa surgiu da 

experiência profissional do autor na segurança pública de grandes eventos como os Jogos 

Panamericanos de 2007, a Copa das Confederações e a Jornada Mundial da Juventude de 

2013 e a Copa do Mundo FIFA 2014. Além disso, o tema planejamento, fortemente ligado ao 

de projetos, foi abordado pelo autor em pesquisas acadêmicas em nível de especialização e 

mestrado.  

Por meio da experiência acadêmica e do desempenho das atividades de 

gerenciamento de projetos no âmbito da Polícia Federal, percebeu-se a importância da 

incorporação, por parte da esfera governamental, de ferramentas eficazes, testadas e 

largamente utilizadas pela iniciativa privada, no planejamento e execução de projetos 

complexos, o que constitui uma faceta do processo de gerencialismo. A experiência do autor 

como Gerente do Programa de Segurança da Copa do Mundo FIFA 2014 no RN o ensinou 

que, além de um método estruturado de gerenciamento de projetos, para garantir a segurança 

de um grande evento, é preciso obter um profundo nível de comprometimento por parte dos 

atores envolvidos com as atividades de segurança pública. 

1.4. VISÃO GERAL DO TRABALHO 

A partir da contextualização apresentada, o restante desta dissertação é 

apresentado em mais quatro capítulos. O Capítulo 2 trata do referencial teórico, discorrendo 

sobre a atividade de gerenciamento de projetos e descrevendo a Metodologia de 

Gerenciamento de Projetos da Polícia Federal (MGP-PF). Além disso, discorre sobre a teoria 

da Governamentalidade e sua relação com governança e gerenciamento de projetos. 

O Capítulo 3 apresenta os procedimentos metodológicos utilizados, revelando a 

tipologia da pesquisa (descritiva, qualitativa e documental) e a unidade de análise, 

compreendida pela Polícia Federal e suas atividades de gerenciamento dos projetos de 

segurança da Copa do Mundo FIFA 2014 na cidade do Natal/RN. O plano de coleta de dados 

detalha a realização da pesquisa bibliográfica e a maneira pela qual os dados foram coletados. 

Finalmente, revela as técnicas de análise dos dados, que utilizou a análise de conteúdo como 

método e contou com o auxílio do software Atlas.ti, resumindo o design da pesquisa por meio 

de um quadro explanatório. 

O Capítulo 4 apresenta os resultados da pesquisa, descrevendo o sistema de 

governança utilizado pela PF na Copa do Mundo FIFA 2014, as características comuns de 
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governamentalidade em projetos, e as sugestões de governamentalidade para futuros projetos 

de segurança pública. 

O capítulo final do presente trabalho é reservado para a conclusão e 

considerações finais, informando as limitações da pesquisa e perspectivas de estudos futuros. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. O GERENCIAMENTO DE PROJETOS E A MGP-PF 

A maioria dos grandes projetos da humanidade é realizada pelo setor público: 

rodovias, foguetes e programas econômicos ilustram o fato. Por isso, esse setor, além de ser o 

palco dos maiores desafios, é o maior demandante e a principal fonte de conhecimento 

relacionado ao gerenciamento de projetos. Muitas soluções utilizadas em projetos surgiram de 

iniciativas estatais, como é o caso do gráfico de Gantt, criado por Henry Gantt durante a 

construção da Hoover Dam, no Colorado, e a Estrutura Analítica do Projeto - EAP, 

desenvolvida pelo Departamento de Defesa Norte Americano (CARNEIRO, 2010). 

Dentre as diversas instituições que trabalham com gerenciamento de projetos 

no mundo, o Project Management Institute – PMI ocupa a posição de liderança no mercado 

(CARNEIRO, 2010). A principal obra do PMI é o Guide to Project Management Base of 

Knowledge, - Guia PMBOK (ou, simplesmente, PMBOK), o qual estabelece o padrão de 

gerenciamento de projetos nos mercados atuais. O PMBOK conta, inclusive, com uma 

extensão que trata apenas da área governamental e, como já dito anteriormente, é a base da 

Metodologia de Gerenciamento de Projetos da Polícia Federal. 

O PMI (2013, p. 3) define projeto como “um esforço temporário empreendido 

para criar um produto, serviço ou resultado único”. É temporário porque todo projeto deve ter 

um início e um fim definidos, mesmo tendo como resultado algo permanente. Um projeto 

geralmente termina quando os objetivos são alcançados, mas também pode ter seu fim 

determinado quando não houver mais necessidade ou meios de alcançar o objetivo proposto, 

ou ainda por mera conveniência. Para a Polícia Federal, um projeto é caracterizado por criar 

algo novo, único ou singular, que não havia sido feito antes da mesma maneira, não se 

confundindo com atividades rotineiras (BRASIL, 2012a). 

Por sua vez, um programa é “um grupo de projetos, subprogramas e atividades 

de programa relacionados, gerenciados de modo coordenado visando a obtenção de benefícios 

que não estariam indisponíveis se fossem gerenciados individualmente” (PMI, 2013, p. 4). 

Para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o conceito de programa está ligado a 

um “instrumento que articula um conjunto de ações (orçamentárias e não orçamentárias) 

suficientes para enfrentar um problema, devendo seu desempenho ser passível de aferição por 

indicadores coerentes com o objetivo estabelecido” (BRASIL, 2012a, p. 9).  

A MGP-PF adota um conceito que é fruto da soma desses dois entendimentos. 

Para a PF, portanto, entende-se que programa poderia ser definido como um conjunto de 
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projetos coordenados que objetivam benefícios exclusivos e convergentes, cujas ações são 

passíveis de serem monitoradas por meio de indicadores. 

Um programa pode fazer parte de um conjunto maior, chamado de portfólio, o 

qual “refere-se a projetos, programas, subportfólios e operações gerenciados como um grupo 

para atingir objetivos estratégicos” (PMI, 2013, p. 9). Nessa esteira de conhecimento, para a 

Polícia Federal, o evento Copa do Mundo FIFA 2014 consistiu em um portfólio de programas 

e projetos cujo sistema de governança foi embasado em sua Metodologia de Gerenciamento 

de Projetos - MGP-PF.  

De acordo com a MGP-PF, o gerenciamento de projetos implica articular com 

instituições e pessoas um conjunto de atividades coordenadas e alinhadas ao sucesso de um 

empreendimento, no intuito de garantir a entrega do que foi solicitado, de acordo com o escopo, o 

custo, os requisitos e os prazos previstos, de forma a atender às expectativas dos demandantes 

(BRASIL, 2012a). 

A metodologia da Polícia Federal, apoiada no PMBOK, contempla os grupos 

de processos iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, encerramento, 

conforme demonstrado na Figura 1. 

Figura 1. Grupos de processos da MGP-PF 

 

Fonte: (BRASIL, 2012a) 

Um processo é definido pela MGP-PF como um conjunto definido de 

atividades ou comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar uma ou 

1

•Iniciação: Procedimentos realizados para se definir um novo projeto, por meio da obtenção de 

autorização formal para o seu início.

2

•Planejamento: Procedimentos necessários para se definir o escopo, refinar os objetivos e planejar as 

ações necessárias  para  se alcançar os objetivos propostos, considerando as áreas de conhecimento 

relacionadas ao gerenciamento de projetos.

3
•Execução: Realização do trabalho definido no Plano de Gerenciamento do Projeto a fim de satisfazer suas 

especificações.

4

•Monitoramento e controle: Processos necessários para o acompanhamento, a revisão e a regulação do 

desempenho do projeto, identificando as áreas nas  quais  serão eventualmente necessárias mudanças de 

planejamento para a sua efetivação. 

5
•Encerramento: Procedimentos executados para finalizar as atividades referentes a todos os grupos de 

processos, voltados à formalização do término do projeto.
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mais metas. Compostos por várias tarefas ou atividades inter-relacionadas, consomem 

recursos em sua execução e apresentam um ou mais resultados que poderão conduzir ao 

término do processo ou a um outro processo (BRASIL, 2012a). Diante dessa definição, a 

Figura 2 apresenta o fluxo dos processos que compõem a MGP-PF. 

Figura 2. Fluxo de processos da MGP-PF 

 
Fonte: MGP-PF (BRASIL, 2012a, p. 23). 

O primeiro passo na MGP-PF é elaborar o Termo de Abertura do Projeto – 

TAP. O objetivo principal dessa tarefa é obter autorização formal para o início de um projeto 

e designar o Gerente do Projeto. Além disso, são definidos os objetivos, diretrizes gerais e o 

escopo de alto nível (resumo). As partes interessadas (stakeholders) são identificadas e 

estimam-se os recursos financeiros iniciais a serem comprometidos (BRASIL, 2012a). 

A fase de planejamento tem como principal saída a elaboração do Plano de 

Gerenciamento do Projeto - PGP, que define como o projeto será executado, monitorado, 

controlado e encerrado. O PGP reúne informações que definem o escopo do projeto, os 

critérios de qualidade das entregas, o plano de comunicação, os recursos humanos que 

comporão a equipe, o cronograma, além da identificação e análise de riscos, estimativa de 

custos e aquisições inerentes ao projeto (BRASIL, 2012a). 

Encerrada a fase de planejamento, é preciso realizar o trabalho que foi definido 

no PGP. É a fase de execução, na qual as atividades que foram previstas são levadas a efeito 

conforme o cronograma elaborado. Para tanto, é preciso coordenar os recursos humanos e 
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materiais do projeto, implementar os padrões e métodos planejados, gerenciar a comunicação 

entre as partes interessadas, implantar mudanças (caso necessário), gerenciar os riscos e 

coletar informações (BRASIL, 2012a).  

Um processo-chave na fase de execução do projeto é gerar e distribuir as 

informações sobre o andamento do projeto às partes interessadas conforme previsto na matriz 

de comunicação. Apesar de fazer parte do grupo execução, esse processo ocorre durante todo 

ciclo de vida do projeto, afinal, atas de reuniões, e-mails e relatórios são produzidos desde o 

início dos trabalhos até o encerramento das atividades (BRASIL, 2012a). 

Outro processo permanente é o registro das lições aprendidas ao fim de cada 

entrega, cuja consolidação compõe o Termo de Encerramento do Projeto. Para que todas as 

ocorrências relevantes ao aprendizado organizacional sejam documentadas, é preciso 

incentivar toda a equipe no sentido de identificar e registrar por escrito todos os pontos 

positivos e negativos percebidos ao longo das atividades, bem como os resultados das tarefas 

e as sugestões para projetos futuros (BRASIL, 2012a). 

O quarto grupo de processos na MGP-PF reúne um grupo de outras atividades 

permanentes: as que se relacionam com o monitoramento e controle do trabalho do projeto. É 

por meio das atividades desse grupo que são elaborados os relatórios de situação e atas de 

reunião, por exemplo. Além disso, riscos são identificados e contramedidas tomadas. 

Conforme a necessidade, solicitações de mudança podem ser elaboradas e o projeto 

atualizado. O processo de formalização do aceite das entregas visa atender os critérios de 

qualidade e expectativas das partes interessadas (BRASIL, 2012a). 

Finalmente, o quinto e último grupo da MGP-PF trata do encerramento do 

projeto. Seu objetivo é finalizar as atividades de todos os grupos de processos, visando 

encerrar formalmente o projeto e as obrigações contratuais decorrentes, se for o caso. Caso o 

projeto tenha sido encerrado antes de sua conclusão ou cancelado, as atividades desse grupo 

contemplam investigar e documentar os motivos das ações realizadas, registrando os reais 

motivos do término do projeto. É nessa fase que são repassadas às equipes as Lições 

Aprendidas registradas no decorrer do projeto, avaliando-as criticamente quanto à pertinência 

de seu registro para eventos futuros (BRASIL, 2012a). 

Em suma, a MGP-PF é composta de nove processos distribuídos em cinco 

grupos. Os processos, por sua vez, podem abranger até nove áreas de conhecimento (BRASIL, 

2012a): 
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Figura 3. Áreas de conhecimento da MGP-PF 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na MGP-PF (BRASIL, 2012a, p. 16). 

Conforme aduzido na Figura 3, os conhecimentos de integração permeiam 

todas as outras áreas de gerenciamento de projetos. Essa relação é ilustrada na Figura 4. 

• Trata das atividades necessárias à coordenação dos diversos elementos do projeto. 
• Envolve a realização de compensações entre os objetivos e as alternativas inerentes ao gerenciamento do 

projeto, a fim de possibilitar a superação das necessidades e o atendimento das expectativas previstas. 

Integração

• Refere-se às atividades requeridas para assegurar que o projeto contemple todos os produtos necessários para 
o êxito do projeto. 

Escopo

• Inclui as atividades necessárias à obtenção de bens e serviços externos à organização.  

Aquisições

• Relaciona-se às atividades necessárias ao cumprimento do prazo previsto para a implementação do projeto. 

Tempo

• Refere-se às atividades necessárias para assegurar que o projeto aconteça dentro do orçamento previsto. 

Custo

• Trata das atividades requeridas para garantir que o projeto ofereça os produtos previstos em conformidade 
com os requisitos definidos pelo demandante ou patrocinador. 

Qualidade

• Refere-se às atividades requeridas para possibilitar o uso efetivo do pessoal alocado no projeto, considerando 
os membros da equipe, patrocinador, usuários, fornecedores, entre outros. 

Recursos Humanos

• Inclui as atividades requeridas para garantir a coleta, a distribuição, o armazenamento, a divulgação e o 
controle das informações do projeto. 

Comunicações

• Refere-se às atividades de identificação, análise e planejamento de respostas aos eventos futuros e incertos que 
podem influenciar o projeto. 

• Compreende, ainda, a criação de estratégias voltadas à potencialização dos resultados de eventos positivos e a 
minimização das consequências de eventos negativos.

Riscos
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Figura 4. Relação entre as áreas de conhecimento da MGP-PF 

 
Fonte: MGP-PF (BRASIL, 2012a, p. 23). 

O Gerente do Projeto deve, portanto, dominar essas nove áreas a fim de ter 

sucesso na coordenação das atividades relacionadas aos objetivos dos projetos sob sua 

responsabilidade. É preciso ter em mente que gerenciar projetos é gerenciar pessoas e o 

projeto é gerenciado por pessoas. Segundo a MGP-PF, “o desenvolvimento do perfil gerencial 

dos atores envolvidos na coordenação desses projetos é decisivo para a garantia da eficiência 

no alcance dos objetivos, pois os aspectos comportamentais potencializam os resultados a 

serem alcançados com os conhecimentos e meios disponíveis” (BRASIL, 2012a, p. 11). 

Dessa forma, a MGP-PF destaca oito competências no perfil de um gerente de 

projeto: 

• Capacidade de Comunicação: 

• Iniciativa, engajamento, entusiasmo, capacidade de motivação; 

• Capacidade de fazer contatos, mente aberta; 

• Sensibilidade, autocontrole, habilidade em reconhecer valores, 

prontidão para assumir responsabilidades, integridade pessoal; 

• Resolução de conflitos; 

• Habilidade em encontrar soluções, pensamento holístico; 

• Lealdade, solidariedade, prontidão em ajudar; e 
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• Capacidade de Liderança. 

Na PF, servidores de carreira foram designados exclusivamente para a função 

de gerentes de projeto responsáveis por unidades chamadas de Project Management Office – 

PMO, “uma estrutura organizacional que padroniza os processos de governança relacionados 

a projetos” (PMI, 2013, p. 10).  

As responsabilidades de um PMO podem variar desde fornecer funções de 

suporte ao gerenciamento de projetos até gerenciar diretamente um projeto. Suas principais 

atividades incluem: 

• gerenciamento de recursos compartilhados entre todos os projetos 

administrados pelo PMO; 

• identificação e desenvolvimento de metodologia, melhores práticas e 

padrões de gerenciamento de projetos; 

• orientação, aconselhamento, treinamento e supervisão;  

• monitoramento da conformidade com as políticas, procedimentos e 

modelos padrões de gerenciamento de projetos por meio de auditorias do projeto; 

• desenvolvimento e gerenciamento de políticas, procedimentos, 

formulários e outras documentações compartilhadas do projeto (ativos de processos 

organizacionais); e 

• coordenação das comunicações entre projetos (PMI, 2008). 

Os PMO’s da Polícia Federal são classificados em: 

• Estratégico – ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS 

ESTRATÉGICOS DA POLÍCIA FEDERAL (EGPE): funciona em 

Brasília, na sede da Polícia Federal, e faz parte do Gabinete do Diretor 

Geral; 

• Setorial – ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS SETORIAL 

(EGPS): criados por portaria, funcionam em diretorias, superintendências, 

coordenações e divisões e obedecem às diretrizes emanadas pelo EGPE; 

• Específico – são criados para atender situações específicas, como grandes 

eventos, por exemplo.  

2.2. GOVERNANÇA E GOVERNAMENTALIDADE  

Em sentido amplo, governança está relacionada com a proteção e 

monitoramento dos interesses dos stakeholders com foco na eficiência. A literatura sobre o 
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tema possui duas grandes vertentes. A primeira é focada no custo da transação e se utiliza de 

conceitos de economia, teoria organizacional e contratos para determinar o meio mais 

eficiente de realizar uma transação. A segunda é embasada na literatura de governança 

corporativa, que explora conceitos da teoria da agência, por exemplo, para explicar o 

relacionamento entre o proprietário de uma determinada empresa e o empregado contratado 

para administrá-la em nome do dono (AHOLA et al., 2014). 

A literatura geral de governança, entretanto, pouco se relaciona com a literatura 

de governança de projetos, com exceção de um link com a teoria econômica do custo da 

transação. Não há, tampouco, padronização da terminologia utilizada na definição e descrição 

dos conceitos principais que permeiam a literatura específica (AHOLA et al., 2014). 

O PMBOK aborda o tema de maneira superficial. Em dois parágrafos, explica 

apenas que a função dos projetos é gerar resultados para os negócios estratégicos da 

instituição, a qual sente a necessidade de adotar processos e procedimentos formais de 

governança organizacional. Essa adoção de critérios de governança pode impor restrições aos 

projetos, em particular àqueles sujeitos à estrita governança organizacional (PMI, 2013, p. 

15). Já que o sucesso de um projeto pode ser relacionado com o grau de aderência à 

governança organizacional, o PMBOK recomenda que o gerente de projetos tenha um 

profundo conhecimento das políticas e procedimentos de governança corporativa (PMI, 

2013). 

Diante dessa lacuna e (para os fins deste trabalho) da necessidade de relacionar 

o conceito em referência com governamentalidade, o qual será abordado adiante, entende-se 

importante definir o que é governança. Assim, baseado na pesquisa bibliográfica realizada, 

governança pode ser conceituada como um sistema intrínseco de coordenação e controle das 

tarefas necessárias à criação de sinergia entre os interesses de atores organizacionais com 

vistas a instituir e alcançar objetivos coletivos específicos com eficiência. 

Foram justamente estas aparente desconexão e falta de padronização que 

motivaram a pesquisa bibliográfica realizada por Ahola et al. (2014). Seus resultados revelam 

a existência de duas vertentes principais na literatura de governança de projetos. A primeira e 

menos comum trata da governança como algo externo a determinado projeto, pois a enxerga 

como uma atividade unidirecional e impositiva. De acordo com essa abordagem, o objetivo da 

governança seria definir padrões ou regras a serem obedecidos na execução do projeto e 

monitorar o cumprimento dessas normas. 

A maioria dos autores modernos, todavia, compreende a governança como algo 

interno e desenvolvido sob medida para cada projeto em particular (AHOLA et al., 2014). Ao 
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invés de impostas, as regras do jogo são compartilhadas pelas partes interessadas. Esta é a 

abordagem adotada pelo Project Management Institute – PMI e, como o modelo de gestão de 

projetos adotado pela PF é baseado na PMBOK, entende-se que esta instituição também 

adotou o conceito de governança de projetos como algo intrínseco e específico a cada 

empreitada.  

Segundo esta vertente, o objetivo da governança é garantir que o resultado do 

projeto seja compatível com os anseios e expectativas dos stakeholders (AHOLA et al., 

2014). Interessante notar que o projeto em si é considerado como um poderoso ator 

organizacional capaz de contribuir para a definição das regras do jogo que deverão ser 

seguidas pelos demais atores que participarão do projeto.  

Em resumo, as principais características da governança intrínseca ao projeto 

são (AHOLA et al., 2014, p. 8): 

• um projeto é um emaranhado de transações econômicas 

interdependentes entre instituições legalmente independentes; 

• o projeto é um poderoso ator organizacional direcionado a um objetivo 

coletivo específico; 

• os objetivos dos participantes podem conflitar entre eles e com os do 

projeto; 

• uma estrutura de governança compartilhada, composta de mecanismos 

de coordenação, controle e segurança, deve ser implantada a fim de alinhar esses múltiplos 

interesses; 

• a estrutura de governança deve estar alinhada com as contingências 

internas (e.g. capacidades organizacionais) e externas (e.g. práticas regulatórias). 

Essa abordagem defende que os estudos em governança de projetos são 

fortemente marcados pela suposição de que os humanos são seres sociais cujas tomadas de 

decisão são influenciadas pelo contexto social. Dessa forma, a importância das redes sociais 

de relacionamento em qualquer projeto deve ser levada a sério, já que os humanos, como 

atores econômicos, preferem trabalhar com indivíduos que possuam afinidade e confiança. 

O Quadro 1 destaca as principais teorias que embasam a governança de 

projetos, as quais foram identificadas por Ahola et al. (2014) dentro de uma amostra de 1501 

produções científicas. 

Quadro 1. Principais teorias de governança de projetos 

Teoria Autor 
Ranking por 
ocorrência 
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Teoria da governamentalidade FOUCAULT et al., 1991 1º 

Teoria da dependência de recursos 
JEFFREY PFEFFER; GERALD R. 
SALANCIK, 2003 

1º 

Visão baseada em confiança (Trust-

based view) 
GULATI, 1995 3º 

Organizações em rede POWELL, 1990 4º 

Teoria das partes interessadas DONALDSON; PRESTON, 1995 5º 

Stewardship theory 
DAVIS; SCHOORMAN; DONALDSON, 
1997 

6º 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Ahola et al. (2014). 

A governança de um projeto específico é um “método abrangente e consistente 

de controlar o projeto garantindo o seu sucesso através da definição, documentação e 

comunicação de práticas confiáveis e repetíveis do projeto” (PMI, 2013, p. 33). Nesse nível, a 

governança envolve as necessidades e expectativas das partes interessadas, políticas, 

procedimentos e padrões documentados, responsabilidades e autoridades. 

Entretanto, governança do projeto é diferente da governança de projetos. Esta 

determina a direção estratégica e os parâmetros de desempenho, podendo se relacionar com 

um ou mais conjuntos de projetos, dentro de um portfólio de projetos ou de um programa, ou 

ainda com a totalidade dos projetos de uma organização (MÜLLER; PEMSEL; SHAO, 2014; 

PMI, 2013). A governança de projetos define a configuração da governança, mas diz pouco 

sobre seu design e modo de implementação, por exemplo, se por meio de imposição de 

normas rígidas ou se por meio de valores culturais que são respeitados e compartilhados pelos 

membros da organização.  

Definir a superestrutura do sistema de governança e a maneira pela qual os 

envolvidos serão conduzidos em direção à consecução dos objetivos propostos é função da 

governamentalidade, conforme ilustrado na Figura 5. 
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Figura 5. Hierarquia de governança em projetos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na obra de Müller, Pemsel e Shao (2014). 

2.2.1. Teoria da governamentalidade aplicada a projetos 

A teoria da governamentalidade, principal esteio da atual governança de 

projetos, é uma importante vertente do trabalho de Michel Foucault (1926-1984), filósofo 

francês que se debruçou principalmente sobre a relação entre poder e controle (FOUCAULT, 

1995, 2010; FOUCAULT et al., 1991, 2003, 2009). Ele estudou a evolução do pensamento 

dos governantes a respeito de suas técnicas de aperfeiçoamento do exercício do poder e 

obtenção de controle, as quais batizou de governamentalidades, uma junção das palavras 

governo e mentalidade. 

O estágio inicial do trabalho de Foucault ressaltou a transição entre a 

preocupação com a glória do governante para a proteção e promoção da vida dos governados. 

Foucault também se interessou pelas formas de concepção das governamentalidades. De 

acordo com seu entendimento, antigamente, o bom governo era aquele que respeitava as leis 

naturais da dinâmica populacional e da economia de mercado (FOUCAULT et al., 1991).  

Hodiernamente, entretanto, a governamentalidade neoliberal entende que a 

sociedade é melhor governada à distância e por meio de redes, cooptando e administrando 

pessoas ao invés de simplesmente exercer poder por meio de estruturas verticalizadas 

(MERLINGEN, 2011). Essas redes de governança - majoritariamente regulatórias- teriam o 

objetivo de alinhar os interesses privados dos cidadãos com os interesses públicos, garantindo 

o sucesso dos empreendimentos. 

Governamentalidade

Governança de 

Projetos

Governança do 

Projeto
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O interesse acadêmico pelo trabalho de Foucault fez com que as pesquisas na 

área de governamentalidade multiplicassem-se. Paralelamente, a evolução da violência e da 

ameaça terrorista motivou pesquisadores do mundo todo a estudar governança aplicada à 

segurança pública sob os mais diferentes enfoques. Nesse sentido, a literatura de 

governamentalidade tem sido explorada por acadêmicos para ajudar a explicar a saturação da 

política pelo tema segurança (HODGE, 2015).  

A proliferação das investigações acadêmicas, principalmente após os atentados 

de 11 de setembro, fez emergir uma racionalidade ampliada de governança da segurança, 

focada em uma ampla variedade de preocupações que antes não eram abordadas, inclusive 

temas como alimento, água e meio ambiente. Neste descortino, o tema gerenciamento de 

projetos também tem sido explorado cientificamente através das lentes da teoria da 

governamentalidade.  

Hodgson (2002) explora o desenvolvimento histórico no gerenciamento de 

projetos, arguindo sobre a utilidade da concepção de poder/conhecimento e disciplina de 

Foucault (e de autores que o estudam) no oferecimento de uma perspectiva relacionada a 

micro e macroaspectos do profissionalismo inerente à área.  

Clegg et al. (2002) revisa as formas de governança neoliberais utilizadas em 

projetos de construção civil, descrevendo em detalhes um caso de utilização da teoria da 

governamentalidade como embasamento para gerenciamento de um projeto.  

Finalmente, Pitsis, Clegg, Marosszeky e Rura-Polley (2003) investigam um 

megaprojeto de infraestrutura ligado às Olimpíadas de Sydney que utilizou uma estratégia 

baseada na teoria do governamentalidade para criar o que os autores cunharam de “futuro 

perfeito”. 

A teoria da governamentalidade é embasada no conceito de poder, suas 

representações e funcionamento (FOUCAULT et al., 2003). Segundo os autores, a descoberta 

do significado de poder responderia a todas as perguntas. Por isso, ao invés de uma resposta 

pronta, suas definições do conceito eram provocações que revelavam o objeto de sua teoria:  

"What is power?" is obviously a theoretical question that would 

provide an answer to everything, which is just what I don't want 

to do— the issue is to determine what are, in their mechanisms, 

effects, their relations, the various power-apparatuses that 
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operate at various levels of society, in such very different 

domains and with so many different extensions?
7 

Para a teoria da governamentalidade, o poder não está localizado dentro do 

indivíduo ou da instituição, tampouco é uma questão de imposição de uma vontade soberana. 

Para Foucault, o poder real parece ser resultado de um processo de cooptação de pessoas com 

objetivo de construir uma rede de cooperação embasada em comprometimento e livre 

vontade. 

Foucault et al. (2009) desenvolvem o tema cunhando os termos biopoder e 

biopolítica para se referir às técnicas de exercício de poder e controle populacional praticadas 

por estados modernos. Segundo Villadsen e Wahlberg (2015), Foucault defende a existência 

de dois grandes polos de poder: de um lado, a disciplina, que se foca no indivíduo, e do outro, 

a biopolítica, que tem como objeto a “multiplicidade dos homens”. A disciplina teria a função 

de fazer com que indivíduos agissem (ou não), e a biopolítica, consciente das características 

biológicas humanas, trataria de promover, por exemplo e dentre outras coisas, o bem-estar 

social (FOUCAULT et al., 2009) .  

Para o autor, o controle disciplinar precisa de uma fonte externa, que 

geralmente faz uso da hierarquia para se legitimar. Segundo a teoria da governamentalidade, 

entretanto, as pessoas, de maneira espontânea, comprometem-se com determinado objetivo 

quando se identificam com propósitos e valores. É preciso ressaltar, entretanto, que, apesar de 

a governamentalidade se preocupar mais com a coordenação e motivação dos atores do que 

com normatizações disciplinares, ela não descarta a importância da disciplina. Na 

governamentalidade contemporânea, o poder disciplinar e o poder em rede trabalham juntos, 

gerando poder produtivo. É a forma de obter disciplina e obediência que importa para a 

governamentalidade, que prega o valor da autodisciplina e engajamento. 

Valverde (1996) explica que, apesar de todos os esforços deliberados no 

sentido contrário, sistemas de governança liberais e não liberais coexistem em dois níveis: 

externamente, pois vários tipos de sujeitos e aspectos da experiência humanos continuam a ser 

governados por práticas despóticas; e internamente, já que o típico indivíduo liberal 

geralmente continua a governar suas “paixões” utilizando de meios não liberais mesmo 

                                                 
7 “O que é poder?” é obviamente uma questão teórica que responderia tudo, o que é exatamente 

o que eu não quero fazer – o negócio é determinar quais são, em seus mecanismos, efeitos, relações, os vários 

aparatos de poder que operam nos vários estratos da sociedade, em tão diferentes domínios a com tantas 

extensões diferentes?. 
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quando ele e as autoridades buscam a maximização da autogovernança e de outras 

racionalidades liberais. Em suma, não importa a estratégia de governança escolhida, disciplina 

e liberdade estarão presentes. Sempre existirão normas externas e controles tradicionais 

internalizados que servirão de esteio a todas as racionalidades liberais colocadas em prática 

deliberadamente. A recíproca também é verdadeira. 

Alguns conceitos são importantes para o entendimento da governamentalidade 

enquanto teoria. O primeiro deles diz respeito às racionalidades políticas, um tipo de discurso 

que delimita um campo de governança (sujeitos, objetos e práticas) e estabelece os meios 

apropriados para que ela seja levada a efeito. Elas são um sistema autônomo de significados 

que evidenciam o que é e o que não é possível, razoável e exequível em matéria de 

governança. Esse sistema pode ser analisado levando-se em conta diversas dimensões.  

A primeira diz respeito ao campo normativo. Por exemplo: quais os ideais e o 

telos que guiam a governança? Quais são os tipos adequados de poder a serem exercidos pelas 

autoridades e os modos de governança apropriados? Outra dimensão a ser explorada diz 

respeito às bases de conhecimento pelas quais as autoridades compreendem o contexto de 

governança. Por fim, qual o vocabulário utilizado pelas autoridades para estruturar a realidade 

de maneira a torná-la passível de intervenção? As racionalidades políticas engendram suas 

próprias problematizações, as quais podem ser definidas como construções contingentes que 

são moldadas por suas condições ideacionais de surgimento (MERLINGEN, 2003).  

O conceito de tecnologia política, por sua vez, diz respeito às práticas e 

mecanismos pelos quais as racionalidades políticas são compreendidas e implementadas na 

prática. Dentre os objetivos da tecnologia política, encontra-se a (re)constituição das 

identidades, interesses e relações sociais. A teoria da governamentalidade, por meio da 

exploração desse conceito, é capaz de reconhecer, como importantes veículos de poder, 

práticas e mecanismos aparentemente inócuos, como a disposição de pessoal em um 

escritório, mas que, na verdade, atuam profundamente na formação da vida social. 

De acordo com a teoria da governamentalidade, as traduções são micro práticas 

de construção de redes sociais pelas quais um agente ou agência recruta colaboradores para 

sua rede ao se tornar seu porta-voz. Para isso, ele deve promover o alinhamento dos interesses 

e formas de representação social dos membros com os da instituição. O pesquisador da 

governamentalidade se interessa pelos processos de recrutamento utilizados pelos 

construtores de redes. Outro tópico de interesse é a maneira pela qual as identidades e 

interesses são moldados de forma a constituir um núcleo coeso capaz de resistir a pressões e 

alcançar o sucesso. A análise das traduções tem como premissa o fato de que os poderosos 
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não são os reais donos do poder, mas sim aqueles que definem o que é que mantém a coesão 

do grupo.  

Dois momentos são a chave para compreender a construção da 

governamentalidade: a problematização e a construção e implantação dos mecanismos de 

“participação nos lucros” da empreitada, ou “interessement devices”. O termo diz respeito às 

tecnologias políticas capazes de contribuir com a aceitação da problematização por parte dos 

atores, tornando-os aliados na conquista dos objetivos da rede. 

A teoria da governamentalidade defende que o poder opera em e através das 

racionalidades políticas, problematizações, tecnologias políticas e traduções. O conceito de 

expertise, por sua vez, permeia todos esses conceitos. Os especialistas são responsáveis por 

moldar as racionalidades políticas, problematizar contextos, e inventar e operar tecnologias 

políticas.  

Entretanto, os conhecimentos que embasam a perspectiva de realidade dos 

especialistas não são espelhos da realidade, mas sim uma construção, elaborada de maneira 

deliberada ou não, que é influenciada por suas experiências e objetivos. Tampouco o 

conhecimento verdadeiro é determinado por sua correspondência com o estado do mundo. O 

que conta como conhecimento é intrínseco a determinada governamentalidade. Ele é moldado 

por batalhas de discursos e gera efeitos de poder, segregando e excluindo, distinguindo o que 

é falso e verdadeiro, razoável e insensato, possível e impraticável. Nesse sentido, a expertise é 

a base da governamentalidade, pois legitima o exercício do poder (MERLINGEN, 2003). 

Outra faceta importante da teoria da governamentalidade é a proposição da 

submissão e comprometimento espontâneos do colaborador em substituição a opressão, 

dominação e controle externo da Administração. Segundo Clegg et al. (2002), grandes 

projetos têm sua ordem social embasada em contratos cuja premissa é a ganância humana. Por 

isso, são elaborados da forma mais rigorosa possível e sua execução é realizada sob forte 

vigilância, que envolve complexas práticas de poder.  

A governamentalidade surge como uma alternativa à governança tradicional de 

projetos porque, ao invés de uma forte vigilância externa, ela se propõe a influenciar a psique 

dos subordinados de modo que a autossupervisão se torne reflexiva (CLEGG et al., 2002). 

Nesse sentido, ela constitui, define, organiza e instrumentaliza as estratégias de liberdade dos 

indivíduos com relação ao próximo (BERNAUER; RASMUSSEN, 1988).  

A teoria da governamentalidade concebe os atores sociais como portadores de 

responsabilidade, autonomia e escolha. Aplicada ao gerenciamento de projetos, ela inova e 

tem sucesso à medida que os projetos pessoais e ambições dos atores envolvidos se mesclam 
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e formam alianças com os da organização8. Cabe à Administração, portanto, saber moldar e 

utilizar essa liberdade ao invés de gastar tempo e recursos escassos procurando mitigá-la por 

meio de um utópico controle absoluto. 

De acordo com Jackson e Carter (1998), em um sistema de governança 

baseado em governamentalidade, as pessoas voluntariamente delegam sua responsabilidade e 

autonomia moral à obediência às regras dadas, passando a acreditar que suas condutas são 

governadas por uma força moral externa e não por um indivíduo ou cargo. Essa obediência é 

geralmente justificada por um bem comum maior. 

O controle externo tradicional, baseado em hierarquia e disciplina, parece 

pouco contribuir para o desenvolvimento de governanças neoliberais. Para organizações 

mecanicistas como as polícias brasileiras, o desafio de incorporar um sistema de governança 

baseado em governamentalidade é problemático, pois é necessário desenvolver uma 

consciência coletiva prática, na qual a interpretação da realidade seja compartilhada.  

Apesar do esforço relacionado com a criação de normas e vigilância rígidas, o 

controle externo tem sido difícil de ser bem-sucedido nesse tipo de organização 

(STINCHCOMBE; HEIMER, 1985). As informações do 9º Anuário Brasileiro de Segurança 

Pública servem para exemplificar o fato, pois revelam que a cada 3 horas uma pessoa foi 

morta pela polícia no ano passado, totalizando em 3.009 vítimas. Segundo o FNSP (2015, p. 

8), 

o número de mortos decorrentes de intervenção policial já é a segunda causa 
de mortes violentas intencionais e é 46,6% superior ao número de 
latrocínios. Estamos diante de um “mata-mata” extremamente cruel, que 
incentiva a ideia de policial vingador, porém não oferece aos quase 700 mil 
policiais nada além de uma insígnia de herói quando de suas mortes em 
“combate”, que atingiram o número de 398 em 2014. 

A vida é o bem mais precioso tutelado pelo Estado. Se o controle externo 

tradicional não está sendo efetivo no sentido de evitar que o próprio Estado atente contra vida 

de seus cidadãos, é preciso mudar a estratégia de poder. Grandes eventos têm a capacidade de 

influenciar profundamente a sociedade que os recebe. Na área de segurança pública, essas 

mudanças são notáveis, seja pelo número de agentes em serviço, ou pelo nível de preocupação 

e planejamento das autoridades para evitar incidentes violentos. Nesse sentido, os grandes 

eventos podem representar uma oportunidade factível de mudança de paradigma e 

                                                 
8  Sobre o assunto, vide Gay (2000). 
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experimentação de novas soluções, como a adoção da governamentalidade na governança de 

projetos de segurança.  

A teoria da governamentalidade tem sido efetivamente utilizada em 

governança de projetos ligados a megaeventos (CLEGG et al., 2002; FUSSEY, 2015; 

GIULIANOTTI; KLAUSER, 2010; LEUFKENS; NOORDERHAVEN, 2011; PITSIS et al., 

2003). 

O estudo de Clegg et al. (2002) sobre um megaprojeto de construção civil 

ligado às Olimpíadas de Sidney em 2000 identificou o compartilhamento da interpretação do 

projeto e, consequentemente, do entendimento dos resultados esperados, como o principal 

elemento de governamentalidade presente na empreitada. A pesquisa também revelou uma 

substituição do modelo taylorista de trabalho por um embasado na coerência das funções 

práticas em relação ao design do projeto. No projeto investigado, a governança neoliberal 

moldada pela teoria da governamentalidade substitui o policiamento, litigância e arbitragem 

por uma consciência coletiva coerente e voltada para prática, através da qual as atividades a 

serem desempenhadas pelos atores ganham sentido.  

Os autores explicam que ao adotar um modelo de governança baseado em 

governamentalidade, os conflitos relativos às racionalidades dominantes se tornam 

redundantes devido ao comprometimento coletivo e transparência. Ao fornecer um ganho real 

para os objetivos individuais em troca da colaboração na conquista de objetivos 

organizacionais, o sujeito transcende o conceito de performance, traduzindo-a em 

performatividade. A sensação de performatividade é de sempre estar em um palco, em 

evidência (CLEGG et al., 2002). Como analogia, entende-se que ao invés do ator 

desempenhar o papel de um mero convidado em um casamento, ele assumiria o papel do 

noivo, por exemplo, sentindo-se parte integrante dos resultados do projeto do qual participa. 

A premissa da incorporação da governamentalidade como solução de 

governança é a abolição de estruturas autoritárias de governança em prol de um modelo 

racional de coerência (CLEGG et al., 2002). A cultura de governamentalidade é orientada 

para o alinhamento dos objetivos, criação de incentivos mútuos, compartilhamento dos riscos 

inerentes ao projeto, geração de poder produtivo e construção de confiança. Segundo esses 

autores, a busca constante por resultados de excelência é fruto dessa forte cultura de aliança, 

cooperação e sinergia. O poder é desconcentrado, a autoridade descentralizada, a participação 

encorajada e os trabalhadores de níveis inferiores são empoderados.  

O objetivo é sempre o benefício coletivo, mútuo: “se o projeto tiver bons 

resultados, meus objetivos serão beneficiados”. Para tanto, um sistema de recompensas 
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(geralmente monetárias) transparente, baseado em resultados (organizacionais) e 

desempenhos (individuais) claramente mensuráveis, faz-se necessário. Segundo Clegg et al. 

(2002), transparência é fundamental para performatividade, porque quanto mais transparente 

forem as performances, menos a expertise pode influenciar a interpretação da realidade. 

Outro elemento de governamentalidade presente foi o cuidado na seleção das 

pessoas, que deviam ter em seus perfis proatividade, espírito de equipe, criatividade e 

sociabilidade. Além disso, ações de capacitação, visando explicar e difundir os princípios e 

critérios de performance do projeto também são notáveis nesse tipo de governança.  

Finalmente, a participação ativa da comunidade foi identificada como outro 

elemento de governamentalidade no projeto estudado por Clegg et al. (2002). O entendimento 

é que sua participação é reflexiva: ao mesmo tempo que influencia o projeto com suas 

demandas e expectativas, é influenciada pela cultura do projeto.  

Um projeto de segurança pública norte-americano vem obtendo grande sucesso 

devido à participação da sociedade, o que ilustra sua importância para a segurança pública. 

Por meio do slogan “if you see something, say something”, o Departamento de Segurança 

Nacional estimula a comunidade a denunciar qualquer ato suspeito que possa ter relação com 

terrorismo, por mais irrelevante que seja. Desde 2010, ano de lançamento do projeto, 

observou-se um acréscimo nas informações coletadas em ligações para o número 911 que 

foram efetivamente utilizadas para prevenir atos terroristas (REEVES, 2012).  

Sob a ótica da governamentalidade, os anseios da sociedade devem ser 

respeitados e servirem de critério para determinação dos resultados do projeto. No projeto 

estudado por Clegg et al. (2002), se os indicadores de performance com relação à comunidade 

não atingissem níveis excelentes, os bônus de contingência geral do projeto não seriam 

distribuídos, prejudicando os objetivos individuais dos atores. 

Outros conceitos importantes para este trabalho são encontrados na obra de 

Müller, Pemsel e Shao (2014) que trata de facilitadores organizacionais, definidos pelo PMI 

(2013) como práticas estruturais, culturais, tecnológicas e de gestão de RH que servem de 

suporte à implementação de metas estratégicas. Com vistas a exercitar a governamentalidade 

como solução de governança para projetos de segurança pública, entende-se necessário 

identificar seus principais elementos e os facilitadores que podem auxiliar sua incorporação 

na organização. 

Os autores apontam quatro dimensões importantes na conceptualização de 

facilitadores organizacionais: facilitadores de processos, habilidades discursivas, fatores e 

mecanismos. Tanto os facilitadores de processos (rotinas, práticas e performances) quanto as 
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habilidades discursivas dos atores organizacionais (habilidade de construir e articular retratos 

persuasivos da realidade) precisam coexistir dentro da estrutura social da organização 

(MÜLLER; PEMSEL; SHAO, 2014). 

O conceito de facilitador organizacional inclui fatores organizacionais (poderes 

ou instrumentos de realização), que podem ser apoiados ou amplificados por mecanismos 

organizacionais. Mecanismos, por sua vez, são incentivos, restrições, feedbacks, etc., que 

promovem a geração de ações. Exemplos de mecanismos são a estrutura e a cultura 

organizacionais. A proposição dos autores é no sentido de que os facilitadores organizacionais 

incluem ou utilizam mecanismos organizacionais para alcançar seus objetivos. 

Assim, dentre os trabalhos abordados pela pesquisa bibliográfica realizada, 

identificou-se os seguintes elementos de governamentalidade:  

• Autoridade descentralizada, horizontalizada; 

• Autossupervisão reflexiva; 

• Coerência das funções práticas em relação ao design do projeto; 

• Compartilhamento das comunicações; 

• Concebe os atores sociais como portadores de responsabilidade, 

autonomia e escolha; 

• Condutas são governadas por uma força moral externa; 

• Confiança mútua entre o designer do sistema de governança e os 

gerentes de projeto; 

• Conflitos relativos às racionalidades dominantes se tornam redundantes; 

• Consciência coletiva prática; 

• Cultura de aliança, cooperação e sinergia; 

• Cultura de discussões abertas e frutíferas; 

• Ênfase na competência; 

• Entendimento dos resultados esperados; 

• Ganho real para os objetivos individuais em troca da colaboração na 

conquista de objetivos organizacionais; criação de incentivos mútuos; sistema de recompensas 

(geralmente monetárias) transparente, baseado em resultados (organizacionais) e 

desempenhos (individuais) claramente mensuráveis; 

• Independência em relação aos patrocinadores; 

• Interpretação da realidade é compartilhada; 

• Modelo racional de coerência; 
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• Molda a liberdade; 

• Participação ativa da comunidade; 

• Participação encorajada; 

• Performatividade; 

• Pluralismo de abordagens; 

• Poder produtivo, desconcentrado; 

• Proatividade, espírito de equipe, criatividade e sociabilidade, 

autonomia; 

• Projetos pessoais e ambições dos atores envolvidos se mesclam e 

formam alianças com os da organização – alinhamento dos objetivos; “se o projeto tiver bons 

resultados, meus objetivos serão beneficiados”; 

• Redes de pessoas como depósitos de conhecimento; 

• Representação dos membros nas tomadas de decisão; 

• Submissão e comprometimento espontâneos do colaborador; 

• Trabalhadores de níveis inferiores são empoderados; 

• Transparência; 

• Visam o bem comum, o benefício coletivo, mútuo. 

A partir desses elementos, para os fins desta pesquisa, a governamentalidade 

em projetos de segurança está relacionada com a presença das seguintes características: 

• Coerência: que permeia todos os níveis hierárquicos, normas, bases de 

conhecimento, habilidades e atitudes, permitindo um nivelamento do entendimento e 

expectativas relacionadas ao projeto; 

• Autorregulação: referente à capacidade dos envolvidos no projeto de 

supervisionarem a si mesmos e de se auto-organizarem; 

• Desconcentração: aqui relacionada principalmente a poder, em todas as 

suas formas; e 

• Engajamento: cuja presença revela um alto nível de comprometimento e 

responsabilidade com o sucesso do projeto. 

A presença dessas quatro características na estrutura de governança de um 

projeto parece ser típica da adoção de modelos baseados na teoria da governamentalidade, 

conforme demonstrado na Figura 6. 
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Figura 6. Características de governamentalidade em projetos  

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

3.1. TIPOLOGIA DA PESQUISA 

A presente pesquisa pode ser classificada como descritiva, já que tem como 

objetivo primordial conhecer, descrever e interpretar uma realidade, sem manipulá-los. Nesse 

contexto, a pesquisa descritiva tem por objetivo identificar, relatar, comparar, entre outros 

aspectos, realizando um estudo que atinge o nível intermediário entre a pesquisa exploratória 

e a explicativa (RAUPP; BEUREN, 2003). 

Este estudo é também qualitativo, pois parte da perspectiva que um fenômeno 

pode ser melhor entendido no contexto em que ocorre. A pesquisa qualitativa visa entender 

uma determinada realidade a partir da perspectiva que outros têm do mundo, e também é 

chamada de pesquisa interpretativa (CRESWELL, 2013). 

A pesquisa qualitativa oferece três principais possibilidades de realização: a 

pesquisa documental, o estudo de caso e a etnografia (GODOY, 1995). Nesse descortino, 

entende-se que a investigação a ser realizada por meio deste trabalho amolda-se como 

pesquisa documental de fontes primárias, que, no ensinamento de Lakatos e Marconi (1992, 

p. 43), analisa documentos “provenientes dos próprios órgãos que realizaram as observações”.  

A fonte primária engloba qualquer material escrito ou não, finalizado ou 

incompleto, que contenha informações relevantes à pesquisa científica. Sua autoria pertence à 

própria pessoa física ou jurídica que o elaborou, e inclui arquivos públicos ou particulares, 

fontes estatísticas compiladas por órgãos oficiais e particulares, e fontes não escritas como 

“fotografias, gravações, imprensa falada (televisão e rádio), desenhos, pinturas, canções, 

indumentárias, objetos de arte, folclore etc.” (LAKATOS; MARCONI, 1992, p. 43).  

 

3.2. UNIDADE DE ANÁLISE 

Segundo Flick (2009), a generalização não é o objetivo final do estudo 

qualitativo, o qual procura significado. Essa interpretação pode ter como base uma amostra 

selecionada a partir do critério de conveniência, como foi o caso ora em análise, já que a 

unidade a ser analisada compreende a Polícia Federal e suas atividades de gerenciamento dos 

projetos de segurança da Copa do Mundo FIFA 2014 na cidade do Natal/RN. O autor da 

presente dissertação é Agente de Polícia Federal e atuou no evento como gerente do programa 

que congregava os projetos de segurança que tiveram registradas as lições aprendidas de suas 

entregas.  
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Laville e Dionne (1999) ensinam que a escolha da unidade de análise pode ser 

determinada em função das necessidades da hipótese e das exigências de sua verificação, do 

grau de generalização pretendido e de contingências como tempo e de custo. Entretanto, às 

vezes, ela pode ser perfeitamente conveniente. Bardin (1977) fala em comodidade na escolha 

amostral. 

A escolha da unidade de análise é uma das principais decisões para o estudo 

científico. Há que se tomar precauções no sentido de garantir que a unidade analisada é, de 

fato, relevante na solução do problema proposto (YIN, 2003). Por isso, outro critério 

considerado na escolha da unidade de análise foi a criticidade do evento sob exame. 

O registro das lições aprendidas pela PF na Copa do Mundo contém relações 

claras e importantes para a avaliação da governança de um projeto de segurança de grandes 

eventos. Ela faz parte da MGP-PF, e é uma tarefa que está presente ao longo de todo ciclo de 

vida do projeto, pois as lições devem ser registradas concomitantemente com as entregas 

planejadas. Na etapa final do projeto, as lições aprendidas são consolidadas em um 

documento chamado termo de encerramento, que marca o término dos trabalhos. 

A unidade de análise, portanto, orbita em torno do documento intitulado 

“COPA DO MUNDO FIFA – 2014: LIÇÕES APRENDIDAS SR/DPF/RN, composto 

exclusivamente de relatos e impressões de todos os responsáveis pelo planejamento e 

execução dos projetos de segurança de um evento de nível mundial na cidade do Natal/RN. 

Compreender suas motivações, dificuldades, erros e acertos é, sem dúvidas, importante para o 

desenvolvimento da governamentalidade em projetos futuros.  

3.3. PLANO DE COLETA DOS DADOS 

A pesquisa bibliográfica é um assunto pouco tratado nos livros acadêmicos de 

pesquisa qualitativa. A despeito disso, sugere-se que o estudo qualitativo leve em 

consideração a literatura (FLICK, 2009, p. 62): 

• teórica sobre o tema do estudo; 

• empírica sobre pesquisas anteriores na área do estudo ou em áreas 

similares; 

• metodológica sobre como realizar a pesquisa e sobre como utilizar os 

métodos escolhidos; 

• teórica e empírica para a contextualização, a comparação e a 

generalização das descobertas. 
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A pesquisa bibliográfica realizada no âmbito do presente estudo, portanto, 

voltou-se ao entendimento de teorias, pesquisas e metodologias relacionadas com o objetivo 

de estudo e utilizou o seguinte procedimento. Primeiro foi realizada uma  pesquisa na base de 

dados de Ciências Sociais da SCOPUS por palavras chave em periódicos nível Q1 (SJR- 

SCOPUS). A SCOPUS foi escolhida porque possui maior número de jornais ativos (19.809 vs 

12.311 da Web of Science-WOS)9 e tem uma distribuição mais equânime das publicações por 

país (EUA 30% vs 38% da WOS; maior participação da América Latina e Ásia; inclui a 

China). Outras razões que levaram à escolha da Scopus é que o SCImago Journal & Country 

Rank, de uso aberto e gratuito, com opção de verificar as publicações por país, utiliza a base 

para a disponibilização das informações de seu sítio na internet. Finalmente, o extrato A do 

sistema WebQualis da Capes, na área de Ciências Sociais Aplicadas, é também baseado na 

SCOPUS. 

Após realizar a pesquisa, foram escolhidas até as 20 primeiras ocorrências por 

número de citações (>0), checando seu alinhamento com o assunto abordado pela dissertação. 

Quando foi necessário, aplicou-se a técnica “bola de neve” para sanar eventuais lacunas. A 

pesquisa, limitada às áreas de Ciências Sociais e Administração, utilizou o protocolo 

apresentado no Quadro 2. 

Quadro 2. Protocolo de pesquisa na base Scopus 

N Palavras-Chave Logaritmo 

1 
security, mega 
event ou mega 
event 

TITLE-ABS-KEY(security) AND TITLE-ABS-KEY(mega event OR mega 
event) AND ( LIMIT-TO(SUBJAREA,"SOCI" ) OR LIMIT-
TO(SUBJAREA,"BUSI" ) ) 

2 
governmentality 
e governance 

TITLE-ABS-KEY(governmentality) AND TITLE-ABS-KEY(governance) 
AND ( LIMIT-TO(SUBJAREA,"SOCI" ) OR LIMIT-TO(SUBJAREA,"BUSI" 
) ) 

3 
governmentality 
e project 

TITLE-ABS-KEY(governmentality) AND TITLE-ABS-KEY(project) AND ( 
LIMIT-TO(SUBJAREA,"SOCI" ) OR LIMIT-TO(SUBJAREA,"BUSI" ) ) 

4 
governmentality 
e security 

TITLE-ABS-KEY(governmentality) AND TITLE-ABS-KEY(security) AND ( 
LIMIT-TO(SUBJAREA,"SOCI" ) OR LIMIT-TO(SUBJAREA,"BUSI" ) ) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Finalizada essa primeira etapa, todas as pesquisas foram refeitas limitando o 

ano dos trabalhos a 2015 com vistas a obter o estado da arte dos temas pesquisados. 

Godoy (1995) entende que a compreensão de um fenômeno é maior quando 

ocorre dentro do contexto em que ocorre e faz parte. Para o autor, é preciso que o pesquisador 

vá a campo para captar os pontos de vista dos sujeitos, em uma perspectiva integrada de 

                                                 
9 Fonte: Academic Database Assessment Tool - ADAT 
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coleta e análise de dados diversos para que se possa entender a dinâmica do fenômeno 

estudado.  

Seguindo esse entendimento, a coleta de dados seguiu com a observação 

participante do gerenciamento do projeto de segurança pública do evento Copa do Mundo 

FIFA 2014 em Natal/RN no âmbito da Polícia Federal. Realizada em campo, pelo autor, no 

desempenho de sua função de Gerente do Programa, foram observadas as fases de 

planejamento, preparação, execução e encerramento do projeto que adotou a MGP-PF como 

base para governança das ações de segurança.  

Ao final do evento, foram entrevistados os 21 coordenadores 

operacionais/gerentes de projeto, todos especialistas em suas áreas de atuação, de modo a 

registrar os resultados obtidos, os pontos fortes, os pontos fracos/dificuldades encontradas e as 

sugestões de melhoria para os próximos projetos. Esse esforço deu origem ao documento 

objeto da pesquisa.  

Segundo Creswell (2013), procedimentos éticos de coleta de dados envolvem a 

permissão dos indivíduos com autoridade para fornecê-la. A consolidação de todas as 

respostas, para os fins desta pesquisa, deu origem ao documento “COPA DO MUNDO FIFA 

– 2014: LIÇÕES APRENDIDAS SR/DPF/RN”, de 84 páginas, cuja análise científica foi 

autorizada pelo Superintendente de Polícia Federal no RN, autoridade máxima do órgão no 

Estado. 

O documento analisado possui quatro capítulos: resultados obtidos, pontos 

fortes, pontos fracos / dificuldades encontradas e sugestões. Cada capítulo possui 21 seções, 

que correspondem ao relato de cada coordenador operacional responsável por uma área de 

atuação específica da Polícia Federal no evento: 

• Gerenciamento do Programa; 

• Segurança de Dignitários e das Delegações - NSD; 

• Coordenação, Comando E Controle; 

• Coordenação de Local – Arena; 

• Coordenação Regional de Grandes Eventos; 

• Vistorias e Contramedidas; 

• Logística; 

• Telecomunicações; 

• Polícia Marítima; 

• Controle Migratório; 
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• Segurança Aeroportuária; 

• Coordenação Local de Aeroporto; 

• Inteligência; 

• DVI - Identificação de vítimas de desastre; 

• Corregedoria; 

• Cooperação Internacional; 

• Segurança Cibernética; 

• Comunicação Social; 

• Controle de Armas; 

• Controle de Segurança Privada; 

• Operações Especiais; 

• Polícia Judiciária. 

3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISE DOS DADOS 

A investigação realizada se enquadra dentro dos preceitos da pesquisa 

documental de dados primários. Para Godoy (2014), a unidade de análise de pesquisas 

documentais deve ser composta por materiais que ainda não tenham sido analisados ou que 

possam ser reexaminados. Estes materiais, por sua vez, podem ser classificados em primários 

– elaborados por quem vivenciou diretamente o evento que está sendo estudado – ou 

secundários – coletados por quem não estava presente na ocasião de sua ocorrência.  

Por sua vez, Lakatos e Marconi (1992) classificam a análise documental como 

um tipo de pesquisa bibliográfica realizada em fontes primárias. Tais documentos são 

provenientes, em primeira mão, dos órgãos que fizeram as observações, englobando todo e 

qualquer material, elaborados ou não, escritos ou não, que possam constituir uma fonte de 

informação para a pesquisa. Para que fossem escolhidos para compor o corpus da pesquisa, e 

posteriormente analisados, os dados foram avaliados quanto a sua qualidade segundo os 

critérios apresentados no Quadro 3. 

Quadro 3. Avaliação de qualidade do documento analisado 

Critério Pergunta Resposta 
Autenticidade   O documento é genuíno e de origem 

inquestionável? 
Sim. Os registros foram retirados 
diretamente do software de 
gerenciamento de projetos utilizado no 
evento. 

Credibilidade   O documento não contém erros ou 
distorções? 

Sim. Constituem o relato dos 
Coordenadores/Gerentes que atuaram 
no evento. 
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Critério Pergunta Resposta 
Representatividade   O documento é típico de seu tipo, e, se 

não for, é conhecida a extensão dessa 
não-tipicidade? 

Sim. O registro das lições aprendidas 
ora analisadas é condizente com a 
PMBOK. 

Significação   O documento é claro e 
compreensível? 

Sim. Todo o documento é legível, 
claro e objetivo. 

Fonte: Flick, 2009, p. 233. 

De posse dos dados, foram definidos os critérios para a construção do modelo 

de Análise de Conteúdo proposto por Bardin (1977), que a define como: 

um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais subtis em 
constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos (conteúdos e 
continentes) extremamente diversificados. O factor comum destas técnicas 
múltiplas e multiplicadas— desde o cálculo de frequências que fornece 
dados cifrados, até à extracção de estruturas traduzíveis em modelos — é 
urna hermenêutica controlada, baseada na dedução: a inferência. Enquanto 
esforço de interpretação, a análise de conteúdo oscila entre os dois polos do 
rigor da objectividade e da fecundidade da subjectividade. 

O método consiste, portanto, em um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações que, apesar do nome, não se limita ao conteúdo, embora tome em consideração 

o continente (BARDIN, 1977). É, em um primeiro momento, uma descrição sistemática e 

objetiva de significados e significantes. Em uma perspectiva mais pragmática, Bardin (1977, 

p. 36) compara a análise dos dados a um trabalho de poda, já que nessa fase é preciso 

delimitar as unidades de codificação, ou simplesmente códigos.  

Na pesquisa qualitativa, um código é geralmente uma palavra ou pequena frase 

que simbolicamente designa um atributo que sumariza, salienta, captura a essência e/ou evoca 

uma porção de dado visual baseado em linguagem (SALDAÑA, 2009). De acordo com este 

autor, a codificação não deve ser entendida como uma ciência exata, mas sim como um 

exercício de interpretação que visa encontrar a solução para um problema (heurística). É um 

movimento cíclico de interpretação que não implica somente rotular, mas também conectar os 

dados a uma ideia e, a partir dela, à totalidade dos dados que fazem referência a ela. Por meio 

da codificação, organizando e agrupando os dados que compartilham determinadas 

características em categorias, é possível identificar padrões e formular conclusões. 

A codificação do material da pesquisa foi realizada em dois ciclos, conforme 

demonstrado na Figura 7. Para auxiliar a tarefa, optou-se pela utilização do software Atlas TI, 

que fornece uma série de ferramentas para tratamento de dados e informações, navegação e 

aperfeiçoamento textual, codificação visual ou categorial, elaboração de notas e acesso 

preciso e rápido a registros de dados (CRESWELL, 2013, p. 166). 
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No primeiro ciclo, foi realizada uma codificação estrutural, adequada a 

praticamente todos os estudos qualitativos, mas particularmente para aqueles que empregam 

múltiplos participantes, com protocolos de coleta de dados padronizados ou semiestruturados, 

e investigações exploratórias com objetivo de identificar as principais categorias ou temas 

(SALDAÑA, 2009). Entendeu-se importante, portanto, a realização de uma categorização 

primária que possibilitasse o acesso rápido aos dados que fossem relevantes para uma análise 

particular de um conjunto de dados maior.  

Figura 7. Esquema de codificação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Saldaña (2009, p. 12) 

O segundo e último ciclo de codificação foi descritivo, resumindo o tópico 

básico de um fragmento do documento em uma palavra ou frase curta. Para Saldaña (2009) é 

imprescindível que a codificação descritiva identifique o tópico, não abrevie o conteúdo. O 

tópico trata do que está sendo falado ou escrito. O conteúdo é a essência da mensagem. Esse 

tipo de codificação é importante para desenvolver um vocabulário básico de dados com vistas 

a formar categorias básicas para serem trabalhadas posteriormente. 

Após a fase exploratória da análise de conteúdo, com a consequente 

codificação e categorização, teve início a etapa final de tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação, com vistas a desvendar o conteúdo latente e formular conclusões por meio da 

análise reflexiva e crítica (BARDIN, 1977). Dessa forma, o design da presente pesquisa é 

sintetizado no Quadro 4. 
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Quadro 4. Design da pesquisa 

Problema Objetivos Categorias de Análise Autores Técnicas de coleta 
Técnicas de 

análise 

Como as lições aprendidas do 
projeto de segurança pública da 
Copa do Mundo FIFA 2014 em 
Natal/RN podem ser 
interpretadas sob a ótica da 
teoria da governamentalidade? 
 

a) apresentar o sistema 
de governança 

• Governança 
• Resultados obtidos 
• Pontos fracos / dificuldades 
encontradas 
• Pontos fortes 

AHOLA et al., 2013; 
BRASIL, 2005, 
2012b, 2013; 
SILVA, 2014 

• Pesquisa 
bibliográfica 
• Pesquisa 
documental 
• Observação 
participante 

• Análise 
documental 
• Análise de 
conteúdo 

b) identificar 
elementos de 
governamentalidade 

• Coerência 
• Desconcentração 
• Autorregulação 
• Engajamento 

BRASIL, 2014b; 
CLEGG et al., 2002; 
JACKSON; 
CARTER, 1998; 
MÜLLER; 
PEMSEL; SHAO, 
2014 

c) sugerir soluções 

• Coerência 
• Desconcentração 
• Autorregulação 
• Engajamento 
• Sugestões 

CLEGG et al., 2002; 
FOUCAULT et al., 
2009; MERLINGE, 
2011; MINAYO; 
ADORNO, 2013; 
MÜLLER; 
PEMSEL; SHAO, 
2014; REEVES, 
2012 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4. RESULTADOS 

A apresentação dos resultados da pesquisa respeita a organização dos objetivos 

específicos traçados. Assim, descreve-se primeiramente o sistema de governança que foi 

utilizado de fato pela PF no evento. Em seguida, as características comuns de 

governamentalidade em projetos são apresentadas e relacionadas com as ações de segurança 

levadas a efeito pelos coordenadores operacionais da PF que atuaram na Copa do Mundo em 

Natal/RN. Finalmente, a partir das sugestões dos coordenadores, delineiam-se soluções de 

governamentalidade para eventos futuros.  

4.1. Sistema de governança utilizado pela PF na Copa do Mundo FIFA 2014 

Este item visa descrever características relevantes para a teoria da 

governamentalidade encontradas no sistema de governança adotado pela PF no programa de 

segurança da Copa do Mundo FIFA 2014 em Natal;RN. O macroprograma contemplou doze 

portfolios de projetos, um para cada cidade-sede do evento: Belo Horizonte-MG, Brasília-DF, 

Cuiabá-MT, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Manaus-AM, Natal-RN, Porto Alegre-RS, Recife-

PE, Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA e São Paulo-SP.  

O EGPE, unidade eminentemente técnica, forneceu as diretrizes básicas para a 

elaboração dos projetos de segurança elaborados pelas superintendências localizadas nas 

cidades-sede por meio de seus EGPE’s. Apesar disso, os resultados da análise de conteúdo 

demonstram que foi a Coordenação Geral de Grandes Eventos – CGE, unidade de maior 

poder hierárquico na gestão de grandes eventos, quem determinou o sistema de governança 

que seria utilizado, avaliou e disponibilizou os recursos necessários e controlou a execução 

das ações por meio de representantes nos estados.  

Em nível macro, a CGE seguiu as normas emanadas pela Secretaria 

Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos – SESGE, órgão do Ministério da Justiça 

que foi criado com o propósito de planejar, definir, coordenar, implementar, acompanhar e 

avaliar as ações de segurança pública para os grandes eventos, em especial para a Copa do 

Mundo. 

Os objetivos do Poder Público com relação à segurança do evento foram 

definidos pela Secretaria no documento intitulado “Planejamento Estratégico de Segurança 

para a Copa do Mundo FIFA Brasil 2014” (BRASIL, 2012b), quais sejam: 

• propiciar a realização harmoniosa e pacífica dos jogos, mediante a 

integração das estruturas e processos já aprovados em grandes eventos, tais como o Carnaval, 
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Réveillon, Festivais de Música (Rock in Rio, Festival de Verão, FIFA Fan Fest), Jogos Pan-

americanos e Parapan-americanos Rio 2007;  

• possibilitar a prestação de uma segurança pública eficaz, baseada nos 

princípios da proporcionalidade, da discrição e do respeito aos Direitos Humanos;  

• implementar medidas de ação sistemática contra desordeiros;  

• prevenir e combater a violência, a criminalidade em geral, o turismo 

sexual e a prostituição infanto-juvenil, especificamente;  

• garantir o funcionamento seguro e contínuo da rede de mobilidade 

urbana;  

• garantir os primeiros socorros às pessoas feridas;  

• alcançar um grau máximo de harmonização das normas de segurança 

nos Estados Federados, visando à padronização dos serviços de segurança pública ofertados 

aos visitantes.   

• realizar investimentos que representem avanços tecnológicos 

duradouros para a área de segurança pública. 

Para administrar as ações de segurança da Copa, foram montados centros de 

comando em todas as cidades-sede, os quais faziam parte do Sistema Integrado de Comando e 

Controle, estruturado da seguinte maneira (SILVA, 2014): 

• Centro Integrado de Comando e Controle Nacional - CICCN: localizado em 

Brasília, era responsável pelo gerenciamento estratégico das ações de segurança pública e 

defesa civil, supervisão e apoio das ações de segurança nas cidades-sede, atualização e 

disponibilização de informações para o alto escalão do Governo Federal; 

• Centro Integrado de Comando e Controle Nacional Alternativo - CICCNA: 

localizado no Rio de Janeiro; 

• Centro de Cooperação Policial Internacional - CCPI, localizado em Brasília; 

• 12 Centros Integrados de Comando e Controle Regionais - CICCR: 

localizados nas 12 cidades-sede; 

• 27 Centros Integrados de Comando e Controle Móveis - CICCM: localizados 

nas proximidades dos locais do evento; 

• 12 Centros Integrados de Comando e Controle Locais - CICCL: que foram 

colocados nas arenas; 

• 36 Plataformas de Observação Elevada: posicionadas próximas aos locais do 

evento. 
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Além da segurança privada do evento, a cargo da FIFA, a segurança pública do 

evento foi responsabilidade de pelo menos treze órgãos: 

• Polícia Federal – fronteiras, imigração, crimes federais e transnacionais, 

dignitários e terrorismo; 

• Polícia Rodoviária Federal – estradas federais, operações especiais e 

escoltas; 

• Força Nacional – atuação pontual complementar; 

• Forças Armadas – o espaço aéreo e marítimo, defesa de fronteiras, 

guarda das infraestruturas críticas, ataques e contraterrorismo; 

• Gabinete de Segurança Institucional/ABIN – inteligência e análise de 

risco; 

• Receita Federal – trânsito de mercadorias, veículos e pessoas; 

• Polícias Militares – policiamento ostensivo, distúrbios civis, grupos 

táticos especiais; 

• Polícias Civis – investigação e perícia; 

• Bombeiros/Defesa Civil – incêndios, desastres naturais e saúde; 

• Guardas Municipais – complementação da segurança ostensiva; 

• Detran’s – trânsito e deslocamentos; 

• Secretarias de Direitos Humanos – promoção e proteção aos direitos 

humanos; ocorrências com crianças e adolescentes. 

Neste descortino, à Polícia Federal coube a realização das seguintes ações 

(BRASIL, 2012b): 

• planejar, coordenar e executar atividades de intercâmbio, produção, 

proteção e difusão do conhecimento, no âmbito da segurança pública, relacionadas às suas 

atribuições, com organizações congêneres nacionais e internacionais; 

• coordenar o Centro de Cooperação Internacional;  

• planejar, coordenar e executar ações de polícia marítima, aeroportuária 

e de fronteiras nos pontos de entrada e saída do território nacional e nas unidades da federação 

que sediarem os jogos da Copa e servirem de locais de hospedagem ou treinamento das 

delegações, com ênfase na melhoria e na modernização do controle migratório;   
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• planejar e executar ações de antiterrorismo e contraterrorismo, no 

âmbito da segurança pública, relacionadas às suas atribuições, bem como conduzir 

investigações relativas a essas ações;   

• planejar e atuar em ações antibombas relacionadas às suas atribuições 

ou em composição de meios com outros órgãos;   

• gerenciar crises em ocorrências relacionadas às suas atribuições, como 

situações críticas em portos e aeroportos, ameaças ou atos terroristas e ataques a dignitários, 

delegações esportivas e outras pessoas sob sua proteção, mantendo grupo tático em condição 

de pronto emprego durante todo o período do evento;   

• integrar as ações de identificação de vítimas, no caso de desastres de 

massa, realizando as medidas de cooperação internacional necessárias;   

• planejar, coordenar e executar a segurança das autoridades nacionais e 

estrangeiras, das delegações esportivas e das demais pessoas que, classificadas como 

dignitários conforme protocolo, façam jus a tal prerrogativa;   

• autorizar, a pedido do Ministério das Relações Exteriores, o porte de 

arma dos corpos de segurança estrangeiros;   

• planejar e executar o apoio aéreo para transporte de efetivo, 

equipamentos, dignitários, presos e equipes táticas, bem como realizar ações de 

patrulhamento preventivo, dissuasivo e repressivo, relacionados às suas atribuições ou em 

composição de meios com outros órgãos;   

• instituir a grade curricular dos cursos de formação dos profissionais de 

segurança privada que atuarão como assistentes de ordem nas praças desportivas e demais 

locais de interesse do evento, assim como controlar e fiscalizar tais profissionais e respectivas 

empresas prestadoras de serviços de segurança privada;   

• planejar, coordenar e executar ações de combate ao tráfico internacional 

de drogas e ao crime organizado, relacionadas às suas atribuições;   

• manter plantões policiais para atendimento das demandas específicas de 

polícia judiciária e administrativa relacionadas às suas atribuições.   

Para atingir os objetivos propostos pela SESGE, a PF se pautou no “Manual de 

Atuação da Polícia Federal em Grandes Eventos” (BRASIL, 2013). O documento tem como 

objetivo disciplinar o planejamento, a execução, o monitoramento e o controle de atividades 

da Polícia Federal nos grandes eventos de forma a possibilitar a padronização da atuação das 

unidades envolvidas e a otimização do emprego dos recursos materiais e humanos.  
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Cada grande evento é tratado pela PF como um portfólio de programas e 

projetos e a utilização criteriosa do sistema de governança preconizado pela MGP-PF é 

estabelecida como regra no Manual. Neste sistema, as coordenações operacionais, através do 

coordenador ou representante, assumem a gerência dos projetos e o Coordenador Regional de 

Segurança em Grandes Eventos (CRGE) assume também o papel de patrocinador. O 

Superintendente Regional é o responsável pelo programa de segurança no respectivo estado e 

a Coordenação de Segurança em Grandes Eventos (CGE/DIREX), a responsável por 

acompanhar o portfólio de programas dos estados. 

A gestão operacional ficou a cargo dos coordenadores operacionais, a quem a 

Administração cedeu pouco poder discricionário para administrar suas áreas. As regras 

estabelecidas no Manual de Grandes Eventos, somadas às da MGP e às emanadas por meio de 

documentos da CGE (e-mail, portaria, mensagem circular, etc.), e, finalmente, às ordens 

diretas dos superiores hierárquicos, determinaram desde a configuração das áreas operacionais 

ao método de gestão de projetos. 

O evento, enquanto projeto, foi dividido em cinco fases: 

• Iniciação – elaboração do TAP; 

• Planejamento – elaboração do PGP e plano de ação; 

• Preparação – atividades preparatórias para as ações de segurança, tais 

como capacitações, aquisições, adaptações de espaços, etc.; 

• Execução – ações de segurança da Copa do Mundo FIFA 2014; 

• Finalização – devolução dos materiais acautelados, debriefings, 

elaboração do termo de encerramento, etc. 

Já na fase inicial, foram criadas 21 coordenações operacionais, cujos servidores 

responsáveis eram, em regra, especialistas em suas áreas de atuação: 

1. Comando e Controle; 

2. Segurança Cibernética; 

3. Controle de Segurança Privada; 

4. Segurança Aeroportuária; 

5. Controle de Armas; 

6. Comunicação Social; 

7. Polícia Judiciária; 

8. Corregedoria; 

9. Logística; 
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10. Identificação de Vítimas de Desastres; 

11. Controle Migratório; 

12. Cooperação Policial Internacional; 

13. Vistorias e Contramedidas; 

14. Inteligência e Antiterrorismo; 

15. Operações Especiais; 

16. Segurança de Dignitários; 

17. Polícia Marítima; 

18. Telecomunicações; 

19. Coordenação de Local – Arena; 

20. Coordenação de Local – Aeroporto; 

21. Coordenação de Local – Fan Fest. 

O programa das ações de segurança da Copa do Mundo FIFA 2014 no RN 

contemplou também, em princípio, 21 projetos: um para cada área operacional. O objetivo do 

programa era promover e realizar o planejamento, a coordenação e o monitoramento, bem 

como orientar a execução das atividades institucionais relacionadas à atuação da 

Superintendência da PF/RN no evento considerando a integração entre as diferentes áreas e 

instituições envolvidas. As ações de segurança, por sua vez, visavam garantir, no âmbito das 

atribuições da PF no RN, a prestação de serviços relacionados à segurança do evento Copa do 

Mundo FIFA 2014 com eficiência e qualidade.  

A análise dos dados relativos ao sistema de governança utilizado de fato pela 

PF no evento revela uma incompatibilidade entre o lado formal, manifestado por meio das 

normas e bases de conhecimento adotadas, e o informal, que se revelou a partir das práticas 

dos stakeholders ao longo do evento. 

A primeira evidência nesse sentido é que, apesar das normas internas da PF 

vincularem a utilização da MGP em grandes eventos, os resultados indicam uma prevalência 

do poder hierárquico da CGE sobre o sistema de governança do evento. Os registros abaixo 

resumem a constatação: 

“As atividades descritas no Manual dos Grandes Eventos não estão sendo atendidas 

pela própria Coordenação de Grandes Eventos, inclusive com a previsão no Plano 

de Ação do “não-escopo”, fugindo do previsto inicialmente no Manual”. 
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(CAPÍTULO III – PONTOS FRACOS, SEGURANÇA AEROPORTUÁRIA, 

Execução)10 

“A CGE demandou mudanças em cima do evento, ao invés de ter revisado as 

versões iniciais do plano de ação. Não considerou as especificidades locais e não 

liberou recursos suficientes, em especial quantidade de servidores. Esses 

comportamentos geraram dificuldades de adaptação para a coordenação como um 

todo, mas não prejudicaram o resultado final.  Apesar disso, várias novas versões 

do plano de ação tiveram que ser criadas a fim de recepcionar as novas diretrizes 

enviadas pela CGE”. 

(CAPÍTULO III – PONTOS FRACOS, SEGURANÇA DE DIGNITÁRIOS E 

DAS DELEGAÇÕES – NSD, Gerenciamento do Projeto) 

A MGP-PF é baseada no PMBOK, que defende a ideia que governança é um 

sistema interno e desenvolvido sob medida para cada projeto em particular, cujas regras do 

jogo são compartilhadas pelas partes interessadas. Ao invés disso, os resultados demonstram 

que a governança utilizada no evento estudado se caracteriza como atividade unidirecional e 

impositiva, cujo objetivo, segundo Ahola et al. (2014), é definir padrões ou regras a serem 

obedecidos na execução do projeto e monitorar o cumprimento dessas normas. 

“A MGP não foi observada e o Gepnet deixou de ser utilizado após a elaboração do 

PGP”. 

(CAPÍTULO III – PONTOS FRACOS, SEGURANÇA DE DIGNITÁRIOS E 

DAS DELEGAÇÕES – NSD, Gerenciamento do Projeto) 

Os Coordenadores Operacionais acumularam a função de gerentes de projeto, 

sendo capacitados na MGP-PF por meio de cursos a distância genéricos e cursos presenciais 

focados em suas áreas no evento. Essa capacitação foi considerada importante para o sucesso 

da fase de planejamento, conforme exemplificado na passagem abaixo: 

“A capacitação presencial em gerenciamento de projetos foi fundamental para a 

elaboração do documento”.  

(CAPÍTULO II – PONTOS FORTES, GERENCIAMENTO DO PROGRAMA, 

Termo de Abertura do Projeto)  

                                                 
10 O padrão de referência das passagens do documento principal analisado, as lições aprendidas 

pela PF na Copa do Mundo FIFA 2014, adotado nesta dissertação é (TÍTULO DO CAPÍTULO, NOME DA 

COORDENAÇÃO OPERACIONAL, NOME DA ENTREGA). 
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Ao final da capacitação, todos os CO’s haviam concluído a elaboração dos 

TAP’s, os quais foram revisados pelas instâncias superiores e, após eventuais ajustes, foram 

assinados pelo Patrocinador. 

A próxima etapa consistiu no planejamento e consequente elaboração dos 

PGP’s, um documento de planejamento robusto que demandou um esforço coordenado e 

massivo dos servidores, os quais acumulavam suas tarefas cotidianas aos seus respectivos 

projetos. Obedecendo, portanto, o cronograma definido pela CGE, bem como suas diretrizes, 

foram elaborados 21 planos de gerenciamento de projeto, os quais foram revisados 

localmente, eventualmente ajustados e enviados para Sede da PF em Brasília para revisão. 

Após a assinatura dos PGP’s, a CGE determinou que fossem elaborados 

documentos de planejamento operacional de caráter reservado chamados “Planos de Ação”, 

que tinham a seguinte estrutura: 

1 - OBJETIVO 

2- AÇÕES DE SEGURANÇA 

2.1 – ESCOPO 

2.2 - NÃO ESCOPO 

2.3 – AÇÕES COMPARTILHADAS (atuação com outros órgãos) 

3 - RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 

3.1 Equipes e Funções 

3.2 Distribuição dos recursos humanos (cargo, qualificações 

específicas, período da missão, necessidade de recrutamento de outro estado, nº de 

lotados na unidade e na região) 

3.3 – Recrutamento nominal 

3.4 – Equipamentos a serem disponibilizados pela Administração 

4 – Custos Operacionais 

5 – TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO 

6 – TRAJES E ARMAMENTO 

7 – CRONOGRAMA 

8 – MATRIZ DE COMUNICAÇÃO 

As informações constantes do plano de ação parecem encontrar semelhança 

com as do PGP (escopo do projeto, plano de comunicação, recursos humanos que comporão a 

equipe, cronograma, estimativa de custos e aquisições inerentes ao projeto), documento que 

compõe o cerne da MGP-PF. O PGP, entretanto, é um documento mais completo (possui mais 

informações) detalhado (as informações são mais específicas) e disponível (fica armazenado 
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no banco de dados online do Gepnet e não tem caráter reservado). A utilização do PGP por 

parte dos servidores foi considerada útil, conforme abaixo aduzido: 

“O PGP ajudou a organizar o dia-a-dia no sentido de ter conhecimento das tarefas 

que precisam ser realizadas para atuar no evento, inclusive estabelecendo relações 

de precedência”. 

(CAPÍTULO II – PONTOS FORTES, SEGURANÇA DE DIGNITÁRIOS E DAS 

DELEGAÇÕES – NSD, Gerenciamento do Projeto) 

A relação de precedência ora suscitada é relativa ao cronograma do projeto, 

que esmiúça as entregas, repartindo-as em tarefas com prazo e responsável. Na análise do 

conteúdo das lições aprendidas, mesmo quando algum elemento do PGP foi descrito como um 

ponto fraco do projeto, sua utilidade vem à tona: 

“A matriz de riscos foi elaborada, mas não foi consultada durante o evento. Apesar 

disso, quando algo que havia sido identificado como risco ocorria no projeto, ela 

era lembrada e contramedidas eram colocadas em ação”. 

(CAPÍTULO III – PONTOS FRACOS, SEGURANÇA DE DIGNITÁRIOS E 

DAS DELEGAÇÕES – NSD, Gerenciamento do Projeto) 

Apesar das qualidades do PGP, após todo o esforço de capacitação em projetos 

e elaboração dos documentos de planejamento, por determinação da CGE, somente os Planos 

das áreas de Logística, Telecomunicações, Segurança de Dignitários, e Vistorias e 

Contramedidas foram mantidos. As demais áreas tiveram suas principais entregas inseridas no 

corpo do Plano de Gerenciamento do Programa e elaboraram apenas os respectivos Planos de 

Ação.  

“Foi elaborado o TAP e o PGP, mas durante o planejamento as atividades da 

Coordenação foram inseridas no âmbito do programa, ficando a cargo do 

coordenador apenas a elaboração do Plano de Ação. Assim, a Coordenação não 

mais alimentou o Gepnet”. 

(CAPÍTULO I – RESULTADOS OBTIDOS, COORDENAÇÃO, COMANDO E 

CONTROLE, Gerenciamento do Projeto e Planejamento) 

A centralização do planejamento da maioria das áreas operacionais na CRGE 

foi o primeiro sinal de inconsistência das diretrizes da alta administração, que, no decorrer do 

evento, demonstraria sua preferência pelos meios tradicionais de planejamento operacional 

(Planos de Ação) em detrimento da MGP. Acredita-se que um dos fatores que contribuiu para 

tal priorização foi o desconhecimento dos gerentes superiores e dos pontos focais - servidores 

lotados nas unidades centrais responsáveis principalmente pelas diretrizes técnicas - com 

relação à MGP.  
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“Apesar da CTI desconhecer a metodologia de gerenciamento de projetos, o Ponto 

Focal contribuiu com suas análises e esclarecimentos”. 

(CAPÍTULO II – PONTOS FORTES, TELECOMUNICAÇÕES, Planejamento) 

Os pontos focais atuaram como supervisores técnicos e, em alguns casos, 

executivos das atividades do projeto. Dentre suas responsabilidades, destacam-se a revisão 

dos planejamentos operacionais em conjunto com a CRGE e CGE, e, na fase de execução do 

projeto, o monitoramento e controle das ações de segurança, pois também era destinatário dos 

relatórios diários das ações realizadas. 

As informações constantes do documento analisado revelam um 

desalinhamento entre o sistema de governança das unidades operacionais com o da alta 

administração. Para a construção de governamentalidade em um projeto, este alinhamento 

funciona como facilitador organizacional. Enquanto os coordenadores operacionais se 

esforçaram para aprender a MGP e a elaborar os documentos do projeto, a Administração, ao 

mesmo tempo que fomentava essa capacitação, escolhia a alta e média gerência sem a 

necessária seleção técnica alinhada com a governança do projeto. 

“Falta de critérios para escolher a equipe de gerenciamento”. 

(CAPÍTULO III – PONTOS FRACOS, GERENCIAMENTO DO PROGRAMA, 

Termo de Abertura do Projeto) 

“A capacitação dos gerentes deve ser cuidadosamente planejada e executada, 

garantindo que o servidor possua conhecimentos teóricos e práticos adequados e 

suficientes antes da abertura do período operacional”. 

(CAPÍTULO IV – SUGESTÕES, GERENCIAMENTO DO PROGRAMA, Termo 

de Abertura do Projeto) 

Em adição, enquanto os coordenadores acreditavam no sistema de governança 

da MGP e na aparente desconcentração de poder inerente à função de gerente dos projetos de 

suas coordenações operacionais, suas expectativas foram sendo frustradas pela estrutura 

autoritária do evento. 

“A CGE determinou que fosse elaborado o planejamento e, após o término, 

mandou refazê-lo baseado em novas diretrizes (que contingenciaram e criaram 

regras de utilização para os recursos). Isso tornou o esforço inicial de planejamento 

(TAP, PGP e, principalmente, o Plano de Ação) totalmente desnecessário e fora da 

realidade”. 

(CAPÍTULO III – PONTOS FRACOS, SEGURANÇA DE DIGNITÁRIOS E 

DAS DELEGAÇÕES - NSD, Gerenciamento do Projeto) 

“Mudanças nas diretrizes (escopo) da alta administração”. 
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(CAPÍTULO III – PONTOS FRACOS, LOGÍSTICA, Gerenciamento do Projeto) 

Mesmo as coordenações que permaneceram com a obrigatoriedade de seguir a 

MGP acabaram por abandonar, na prática, as atividades ligadas à doutrina de projetos. Após o 

término das atividades de iniciação e planejamento, não foram mais registradas informações 

resultantes do desenvolvimento dos processos e das atividades previstas na Metodologia por 

parte das Coordenações Operacionais. Somente no fim do evento, por meio de entrevista 

realizada pela CRGE, as lições aprendidas foram registradas e inseridas no Gepnet. 

 “A MGP não foi observada e o Gepnet deixou de ser utilizado após a elaboração 

do PGP. 

O status report deixou de ser elaborado por não haver tempo para sua elaboração. 

O Gerente não foi lembrado da necessidade de elaborar o relatório semanal”. 

(CAPÍTULO III – PONTOS FRACOS, SEGURANÇA DE DIGNITÁRIOS E 

DAS DELEGAÇÕES – NSD, Gerenciamento do Projeto) 

O abandono da MGP no evento teve, como principal consequência, a 

diminuição de informações sobre a governança do evento enquanto projeto e, como principal 

causa, a sobrecarga de tarefas.  

“A falta de registro das lições aprendidas por parte dos gerentes de projeto e a falta 

de projetos por parte dos demais coordenadores operacionais prejudicou a 

elaboração do termo de encerramento e a consequente aprendizagem operacional”. 

(CAPÍTULO III – PONTOS FRACOS / DIFICULDADES ENCONTRADAS 

GERENCIAMENTO DO PROGRAMA, Termo de Encerramento) 

Diante da escassez e inadequação dos recursos disponibilizados, os 

coordenadores foram absorvidos pelo volume de atividades práticas ligadas à execução do 

evento. 

“O Coordenador operacional foi assoberbado de tarefas, acumulando a função de 

chefia do Núcleo de Operações com o de gerente de projetos e coordenador 

operacional. Isso impediu o trabalho que o gerenciamento de projetos fosse 

desempenhado dentro da metodologia”. 

(CAPÍTULO III – PONTOS FRACOS, SEGURANÇA DE DIGNITÁRIOS E 

DAS DELEGAÇÕES – NSD, Gerenciamento do Projeto) 

Outra dificuldade encontrada pelos coordenadores na utilização da MGP tem 

relação direta com o software Gepnet. A interface não é inteligente tampouco intuitiva, o que 

torna as atividades ligadas à MGP demoradas e trabalhosas. 
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“A plataforma do Gepnet é ruim para trabalhar. Não é amigável nem fácil de 

utilizar. Tampouco é didática e intuitiva. O servidor desconhecia seu 

funcionamento, apesar de ter participado da capacitação à distância e presencial”. 

Uma análise de coocorrência do código “governança” reforça a tese que a 

estrutura autoritária, aliada à falta de apoio e escassez ou inadequação dos recursos 

disponibilizados pela Administração, levou os Coordenadores operacionais a ignorarem a 

MGP e a não cumprirem o PGP. O Quadro 5 demonstra um equilíbrio entre pontos fortes e 

fracos com relação à governança do evento, uma concorrência forte com o código MGP e 

com os códigos negativos que marcam autoritarismo, não cumprimento do planejado, 

abandono da MGP e falta de apoio por parta da alta administração. 

Quadro 5. Principais coocorrências do código “Governança” 

Código Governança 
Resultados obtidos 47 

Pontos fracos / dificuldades encontradas 30 

Pontos fortes 26 

MGP 24 

Estrutura autoritária 22 

Sugestões 16 

Desvinculação/não cumprimento do plano 13 

Escassez/inadequação de Recursos 10 

Ignorou a MGP 10 

Falta de apoio 7 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Após a fase de iniciação e planejamento, onde a MGP prevaleceu, a principal 

base de conhecimento utilizada pelas autoridades para compreender o contexto de governança 

da segurança do evento foi o Manual de Atuação da Polícia Federal em Grandes Eventos, 

conforme se depreende dos dados apresentados no Quadro 6. 

Quadro 6. Coocorrência dos códigos MGP e Manual de Grandes Eventos 

Código 
Pontos 
Fortes 

Pontos 
Fracos 

Resultados 
Obtidos Sugestões Total 

Manual de grandes 
eventos 

3 5 8 5 21 

MGP 6 6 11 11 34 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A utilização do Manual por parte dos coordenadores operacionais é produto do 

poder hierárquico, mas contém conhecimentos específicos relevantes ao planejamento e 

execução dos trabalhos, o que o levou a ser apontado como ponto forte por algumas 
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coordenações. Por outro lado, seu conteúdo também foi alvo de críticas que concerniam 

principalmente sua exequibilidade e atualização. Outra crítica importante faz referência ao 

fato da própria Administração não cumprir as diretrizes contidas no Manual, reforçando, mais 

uma vez, a tese da sobreposição do poder hierárquico sobre as bases de conhecimento. 

A governança do projeto, portanto, obedeceu primeiramente a hierarquia e a 

disciplina inerentes a um órgão policial. O poder hierárquico, estabelecido por força legal, 

influenciou o sistema de governança do evento, de modo que a MGP fosse utilizada, e, 

depois, deixada de lado em prol do planejamento operacional tradicional. Muitas vezes ainda, 

a hierarquia se sobrepôs ao planejamento operacional, abandonando-o também em virtude da 

contenção/inadequação de recursos ou, simplesmente, por mudança na interpretação da 

realidade, que não foi compartilhada entre os servidores envolvidos no projeto. A 

coocorrência do código “estrutura autoritária” apresentada no Quadro 7 auxilia a compreensão 

do fato. 

Quadro 7. Coocorrência do código “estrutura autoritária” 

Códigos Estrutura Autoritária 
Pontos Fracos / Dificuldades Encontradas 56 

Desvinculação/não cumprimento do plano 32 

Escassez/inadequação de Recursos 25 

Governança 22 

Falta de apoio 19 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

O monitoramento e controle praticados no evento foram majoritariamente 

exercidos de fora para dentro, por meio de relatórios elaborados e compartilhados com auxílio 

de softwares criados pela Polícia Federal exclusivamente para a utilização em grandes 

eventos. Esses sistemas se revelaram bem aceitos e foram extensamente utilizados. Sob o 

código “práticas relatoriais”, 76 citações sobre os referidos sistemas foram analisadas e, 

evidentemente, revelaram uma estreita relação com as atividades de monitoramento e controle 

do evento, conforme se depreende da leitura do Quadro 8. Em adição, a necessidade de 

treinamento para a operação dos softwares surgiu da coocorrência comum com o código 

“provisão de recursos”. 

Um dos sistemas foi utilizado para enviar os relatórios diários, que eram 

resultado da consolidação dos relatórios de turno, elaborados por cada chefe de equipe e 

destinados às instâncias superiores. O outro sistema, que dispunha de uma versão mobile, foi 

utilizado para enviar informações relevantes (e.g. deslocamento das seleções) em tempo real 

para toda a cadeia de comando. Por meio de um dispositivo GPS, o software possibilitava a 
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comunicação em rede e disponibilizava a localização precisa do usuário, que era monitorado 

em tempo real pela respectiva coordenação. 

Outro ponto interessante diz respeito ao fato de nem um dos sistemas 

relatoriais fazerem parte da MGP. Na Metodologia, é o Gepnet, por meio de “Status Reports”, 

que disponibiliza as informações para a Administração sobre o andamento do projeto. Foi 

estabelecido pela Administração, entretanto, que o período de envio do relatório deveria ser 

semanal, o que tornou o documento inadequado para o evento. Este foi mais um elemento que 

contribuiu para a inutilização da MGP no decorrer da Copa. 

Outros softwares apoiaram o monitoramento do evento, com destaque para o 

“Whatsapp” e o E-log, software de controle logístico desenvolvido pela UFRN em 

cooperação com a Polícia Federal. 

Quadro 8. Coocorrência dos códigos Monitoramento e Controle, e Práticas Relatoriais 

Códigos Monitoramento e controle Práticas Relatoriais Total 
Monitoramento e controle / 55 55 

Práticas Relatoriais 55 / 55 

Ignorou a MGP 6 8 14 

Provisão de recursos 6 8 14 

Boa prática 6 4 10 

MGP 1 9 10 

Controle Externo 7 2 9 

Escassez/inadequação de Recursos 4 4 8 

Desvinculação/não cumprimento do plano 2 5 7 

Estrutura autoritária 3 4 7 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A finalização do programa foi realizada de maneira prática, tendo como marcos 

a devolução dos materiais acautelados e os debriefings, mas não de maneira formal, com o 

devido registro das lições aprendidas por partes dos gerentes de projeto e assinatura do termo 

de encerramento.  

Somente a CRGE, por meio do programa de gerenciamento, concluiu os 

processos de encerramento. Cada coordenação foi entrevistada e suas lições aprendidas 

registradas no formulário adequado. Entretanto, como a MGP foi abandonada durante o 

evento, vários campos do formulário de lições aprendidas foram deixados em branco, pois ou 

a entrega tinha deixado de ser realizada ou o entrevistado não tinha nada a declarar. 

O código “em branco” também ajuda a revelar que muitas entregas foram 

corretamente planejadas e executadas, já que eram isentas de “pontos fracos”, e somente 

quatro entregas tiveram seus resultados deixados em branco. Também é possível deduzir a 
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partir da análise do código em referência a reticência dos coordenadores em sugerir melhorias 

para os próximos eventos. Finalmente, as áreas que mais contribuíram com o registro das 

lições aprendidas podem ser consideradas as que menos códigos “em branco” apresentaram, 

conforme disposto no Quadro 9. 

Quadro 9. Coocorrência do código “em branco” 

Códigos estruturais Em branco 
Pontos Fracos  26 

Sugestões 26 

Pontos Fortes 14 

Logística 8 

Controle Migratório 7 

Controle de Armas 6 

Polícia Marítima 6 

Polícia Judiciária 5 

Segurança Cibernética 5 

Telecomunicações 5 

Corregedoria 4 

Operações Especiais 4 

Resultados Obtidos 4 

Controle de Segurança Privada 3 

Cooperação Internacional 3 

Inteligência 3 

Coordenação Regional de Grandes Eventos 2 

Coordenação, Comando E Controle 2 

Identificação de vítimas de desastre 2 

Segurança Aeroportuária 2 

Vistorias e Contramedidas 2 

Comunicação Social 1 

Coordenação de Local – Arena 1 

Coordenação Local de Aeroporto 1 

Gerenciamento do Programa 1 

Segurança de Dignitários e das Delegações 1 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Se o grau de sucesso de um projeto está relacionado com sua aderência ao 

sistema de governança organizacional, conforme sinaliza o PMI (2013), o evento estudado 

poderia ser considerado um fracasso. Entretanto, apesar da incongruência entre o sistema de 

governança formal e o realmente adotado, não houve incidentes graves de segurança, o que 

configura um aparente sucesso.  

O objetivo do modelo de governança adotado pela Polícia Federal no evento 

foi, de fato, definir padrões ou regras a serem obedecidos na execução do projeto e monitorar 
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o cumprimento dessas normas. Esse tipo de sistema guarda forte semelhanças com uma 

abordagem menos comum de governança, a qual a veria como algo externo a determinado 

projeto, configurando uma atividade unidirecional e impositiva (AHOLA et al., 2014).  

Por outro lado, o modelo adotado formalmente pela PF é baseado no PMBOK, 

o que vincula à utilização de um sistema de governança interno, desenvolvido sob medida 

para cada projeto em particular (AHOLA et al., 2014). 

4.2. Características comuns de governamentalidade em projetos 

O presente item objetiva delinear elementos de governamentalidade presentes 

no gerenciamento do programa de segurança da PF para o evento. Dessa forma, ao pautar a 

análise das lições aprendidas pela Polícia Federal do RN na Copa do Mundo FIFA 2014 nos 

principais trabalhos científicos que estudam governamentalidade em projetos, foi possível 

categorizar quatro elementos comuns deste tipo de governança. Assim, a realidade do evento 

estudado foi analisada sob a ótica da coerência, autorregulação, desconcentração e 

engajamento. 

Projetos cujos sistemas de governança são baseados na teoria da 

governamentalidade formam modelos racionais de coerência (CLEGG et al., 2002) como o 

apresentado na Figura 8. Isso quer dizer que há, de fato, um alinhamento entre objetivos 

organizacionais e individuais fomentado pela criação de um sistema de recompensas 

transparente. Como há um potencial de ganho real para as metas pessoais, forma-se um ciclo 

virtuoso de incentivos mútuos cuja força motriz é o bem coletivo. 

Outra propriedade dos modelos racionais de coerência é o compartilhamento da 

realidade e, consequentemente, da interpretação do projeto (MÜLLER; PEMSEL; SHAO, 

2014). Todos os envolvidos têm consciência dos resultados que representam sucesso para o 

projeto. Há pleno conhecimento também que qualquer risco ao sucesso do projeto é uma 

ameaça aos objetivos individuais. Por meio desse compartilhamento dos riscos, obtêm-se um 

monitoramento mais eficiente do contexto do projeto.  

Por fim, existe harmonia entre as regras formais e informais, e entre as 

atividades meio e fim, a qual permeia os poucos níveis hierárquicos do projeto. As mesmas 

normas e códigos de conduta, os mesmos riscos e resultados, são válidos para a governança 

do projeto e a que rege a organização como um todo. Tanto as regras formais quanto 

informais estão sintonizadas com a geração de poder produtivo e construção de confiança. Tal 

modelo racional de coerência é, por si só, consciente pois o conhecimento está difundido 

equilibradamente pela rede de pessoas que integram o projeto (CLEGG et al., 2002). 
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A adoção de um modelo racional de coerência substitui o tradicional modelo 

taylorista de trabalho. Essa governança neoliberal, moldada pela teoria da 

governamentalidade, substitui a necessidade de policiamento, litigância e arbitragem por uma 

consciência coletiva voltada para o sucesso do projeto. Por meio dela, as tarefas a serem 

entregues pelos responsáveis ganham um novo sentido, evidente, transparente e 

compartilhado por todos. 

Apenas 11 passagens do documento analisado foram codificadas com um dos 

quatorze códigos pertencentes à família “modelo racional de coerência”, conforme exibido no 

Quadro 10. Essa ausência representa um resultado relevante, pois é um indício da pouca 

aderência que existe entre o modelo em tela e a realidade estudada.  

Figura 8. Modelo Racional de Coerência  

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A estrutura verticalizada presente na Polícia Federal dificulta o 

compartilhamento da realidade, pois compartimenta o conhecimento, as informações e as 

responsabilidades. Os objetivos estão desalinhados, pois o resultado esperado é sempre que se 

cumpram as ordens de acordo com a cadeia hierárquica. A responsabilidade é sempre do 

chefe e não há incentivos à excelência, apenas punições pelo descumprimento de ordens. 

As passagens ligadas ao conceito de coerência revelam uma consciência 

embrionária da necessidade de alinhamento da governança do evento.  
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“Foi possível coletar o máximo de informações dos locais (mapas, plantas baixas, 

rotas primárias e secundárias, contatos, etc.) e criar uma política interna da 

coordenação visando o alinhamento do conhecimento dos coordenadores e das 

equipes operacionais”. 

(CAPÍTULO I – RESULTADOS OBTIDOS, VISTORIAS E 

CONTRAMEDIDAS, Planejamento) 

Quadro 10. Ocorrências dos códigos referentes ao modelo racional de coerência 

Código Ocorrência 
Compartilhamento da realidade 3 

Compartilhamento dos riscos 2 

Modelo racional de coerência 2 

Alinhamento de objetivos 1 

Alinhamento entre a governança do projeto com a corporativa 1 

Compartilhamento dos resultados esperados 1 

Força motriz: benefícios coletivos 1 

Combinação entre as regras 0 

Combinação entre atividades de apoio e governança 0 

Compartilhamento da interpretação do projeto 0 

Ganho real para objetivos pessoais 0 

Incentivos mútuos 0 

Sistema consciente 0 

Sistema de recompensas transparente 0 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

O conceito de alinhamento contrasta com a inconsistência das várias fontes de 

poder que influíram na governança do evento. As normas emanadas da alta administração 

determinaram quais bases de conhecimento seriam adotadas como esteio de governança 

(MGP, Manual de Atuação, etc.), mas também legitimaram a verticalização da estrutura. O 

poder hierárquico inerente a este tipo de arranjo permitiu, por sua vez, que representantes da 

cadeia de comando influíssem no sistema de governança a ponto dos envolvidos abandonarem 

os planos elaborados para seguirem as ordens dadas, ignorando as diretrizes das bases de 

conhecimento. 

 “É primordial a realização de reunião presencial com todos os gerentes e ponto 

focal para alinhamento das peculiaridades locais com as diretrizes centrais”. 

(CAPÍTULO IV – SUGESTÕES, SEGURANÇA DE DIGNITÁRIOS E DAS 

DELEGAÇÕES – NSD, Gerenciamento do Projeto) 

No âmbito de um projeto cujo sistema de governança é baseado na teoria da 

governamentalidade, as pessoas obedecem a uma força moral externa e não a posição 

hierárquica de uma função ou cargo (JACKSON; CARTER, 1998). A moral que rege o 
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comportamento dos atores é, em regra, alinhada com o bem-estar coletivo, neste caso, a 

segurança pública.  

“Os critérios de qualidade da segurança pública do evento não foram definidos. 

Assim, não foi possível medir os resultados do projeto. O escopo tratou apenas da 

divisão das atividades em coordenações operacionais, mas não abordou o mais 

importante: a própria segurança do evento”. 

(CAPÍTULO III – PONTOS FRACOS, GERENCIAMENTO DO PROGRAMA, 

Termo de Abertura do Projeto) 

Os resultados permitem identificar a necessidade de se melhor definir um dos 

pontos principais em um projeto de segurança: o próprio conceito de segurança. Isso é 

necessário para esclarecer e difundir que resultado se espera do projeto, fornecendo elementos 

para que os atores envolvidos nos processos consigam compreender corretamente seus papéis.  

“É preciso adotar um conceito de segurança pública e elaborar indicadores que 

possam aferir a qualidade do serviço prestado. O escopo deve abarcar esse 

conceito”. 

(CAPÍTULO IV – SUGESTÕES, GERENCIAMENTO DO PROGRAMA, Termo 

de Abertura do Projeto) 

Ao se definir o que é segurança, é possível, portanto, criar indicadores para 

avaliar o desempenho individual e coletivo do projeto. Partes integrantes de qualquer sistema 

de recompensas transparente baseado em resultados, os indicadores são importantes 

mecanismos de governamentalidade. Os indicadores de projetos de segurança pública devem 

alcançar os resultados do projeto, os quais não podem ignorar as taxas de criminalidade.  

A verticalização da estrutura de governança também compromete a 

autorregulação, outro eixo da governamentalidade associada à projetos, afinal, para que as 

pessoas supervisionem a si mesmas e organizem seus trabalhos, é preciso que sejam 

independentes. Independência é fundamental para a proatividade, uma habilidade que se 

manifesta quando um integrante do projeto consegue antever uma situação futura e agir, por 

iniciativa própria, no melhor interesse da coletividade, consciente de suas responsabilidades e 

competências. Autorregulação, portanto, está relacionada com autossupervisão e auto-

organização, conforme demonstrado na Figura 9. 
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Figura 9. Autorregulação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Independência, quando se trata de projetos, está relacionada principalmente aos 

patrocinadores. Já no caso da Polícia Federal, o conceito pode se referir aos superiores 

hierárquicos da cadeia de comando formal. Ao analisar as lições aprendidas pela instituição 

na Copa, é preciso juntar as duas abordagens. A ideia, portanto, seria que os policiais 

tivessem liberdade e autonomia para agir conforme seu melhor entendimento no cumprimento 

da lei e em prol do sucesso do projeto. Como o próprio significado do nome revela, eles não 

dependeriam de qualquer ordem superior ou disponibilização de recursos dos patrocinadores. 

Os resultados da pesquisa indicam que não houve independência por parte dos 

coordenadores no evento, já que, na maioria das situações, seguiram ordens e adaptaram suas 

rotinas aos recursos disponíveis. Por outro lado, houve ocorrências do código proatividade e 

auto-organização, conforme observado no Quadro 11. 

Quadro 11. Ocorrência dos códigos referentes à categoria “autorregulação” 

Código Ocorrências 
Proatividade 15 

Auto-organização 9 

Independência 1 

Autossupervisão 0 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A passagem classificada com o código independência trata de uma sugestão 

para eventos futuros, a qual será tratada no próximo item. A auto-organização no evento se 

limitou às soluções encontradas pelos coordenadores operacionais para organizar as tarefas 

necessárias às entregas demandadas pela administração. A auto-organização teve como 
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resultado planos que previam um cenário ideal de disponibilidade de recursos por parte da 

Administração, mesmo já se prevendo a impossibilidade de atendimento dos pleitos. 

“Determinar se no papel seria colocado a previsão de quantidade e qualidade de 

recursos ideal ou o que o gerente achava ser realista, pois na polícia há sempre 

insuficiência de recursos. Decidiu-se então colocar a previsão ideal, mas com a 

certeza de que não seria atendida”. 

(CAPÍTULO III – PONTOS FRACOS, SEGURANÇA DE DIGNITÁRIOS E 

DAS DELEGAÇÕES – NSD, Gerenciamento do Projeto) 

Com relação à proatividade, interessante destacar que, mesmo tendo suas 

atividades vinculadas a normas, bases de conhecimento e ordens diretas, diante da 

necessidade do serviço, diversos coordenadores operacionais atuaram em desacordo com as 

diretrizes dadas para evitar eventuais brechas na segurança do evento. Tais antecipações 

contaram com o apoio ou tolerância da Administração, que, de fato, necessitava dos 

resultados de tais atitudes.  

É o caso da aquisição de materiais imprescindíveis ao evento que estavam fora 

do escopo do projeto, como os necessários ao tráfego de dados de comunicação. Um risco em 

nível nacional foi identificado pelo coordenador regional do RN que, por iniciativa própria, 

informou à Administração. Com o apoio desta, tomou a frente do processo licitatório e 

mitigou o perigo. 

“Elaboração de Projeto Básico para aquisição de acessórios e peças sobressalentes 

para a Rede INTEGRAPOL do DPF, para as Cidades Sedes da Copa 2014, visando 

à ampliação da capacidade de tráfego das atuais Estações Rádio Bases - ERBs, bem 

como manter um estoque mínimo para uma eventual manutenção durante o período 

do evento”. 

(CAPÍTULO I – RESULTADOS OBTIDOS, TELECOMUNICAÇÕES, 

Preparação)  

Em outros casos, decisões específicas, que envolviam assuntos que não são 

usualmente abordados por normas ou bases de conhecimento, foram tomadas devido à 

proatividade de servidores especialistas e foram importantes para garantir o bom andamento 

dos trabalhos. Como exemplo, podem ser citados a definição de vagas de estacionamento, o 

esquema de credenciamento dos servidores junto a FIFA, e da manutenção das viaturas. 

Em um evento deste porte, é preciso o apoio logístico de outras unidades para 

satisfazer a demanda de viaturas operacionais e descaracterizadas, as quais nem sempre estão 

em bom estado de conservação. O uso de veículos policiais durante grandes eventos é severo, 

sendo fundamental que estejam em perfeito funcionamento para que não falhem quando 
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necessário, comprometendo a segurança de uma delegação ou dignitário, por exemplo. Além 

disso, devem estar limpos e apresentáveis, pois muitos serão apresentados ao vivo em cadeia 

mundial de televisão.  

“Elevado padrão das viaturas da SR/DPF/RN, conservação, limpeza, 

apresentação”. 

(CAPÍTULO II – PONTOS FORTES, LOGÍSTICA, Controle, manutenção e apoio 

às viaturas) 

Assim, apesar das tentativas de limitação por parte do sistema de governança 

criado, a proatividade foi considerada indispensável à realização das atividades. 

“Servidores responsáveis pela coordenação de recursos humanos da CRGE e pela 

área logística com perfis altamente proativos e eficientes foram vitais para a 

conclusão das tarefas”. 

(CAPÍTULO II – PONTOS FORTES, COORDENAÇÃO REGIONAL DE 

GRANDES EVENTOS, Preparação) 

A desconcentração, outra característica da governamentalidade em projetos, 

tem como premissa um nível de delegação de poder que possibilite comportamentos 

autônomos. A estrutura organizacional deste tipo de projeto é horizontal, com poucos níveis 

hierárquicos, e tem como característica redes de pessoas como fonte de conhecimento. A alta 

administração apoia o projeto no sentido de fornecer meios adequados e suficientes, além de 

descentralizar a gestão desses recursos.  

Há um alto nível de representatividade nos processos decisórios. Isso significa 

que todos os stakeholders, inclusive a comunidade, as demais instituições envolvidas e os 

trabalhadores de níveis inferiores, possuem mecanismos de participação ativa. Os atores se 

sentem incluídos no projeto e são responsáveis pelos seus resultados. Um sistema de 

governança participativo utiliza a pluralidade das abordagens como combustível para soluções 

criativas e inovação. Para construir governamentalidade, o paradigma da hierarquia, disciplina 

e controle externo é abolido e a confiança é depositada nas pessoas, não em processos, em um 

processo de desconcentração, conforme exibido na Figura 10. 
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Figura 10. Desconcentração 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Como já explicado anteriormente ao descrever o sistema de governança 

utilizado pela Polícia Federal no evento, percebeu-se uma preferência em se utilizar formas 

tradicionais de governança em detrimento de posturas neoliberais. Esta opção se reflete nos 

resultados apresentados no Quadro 12, que não registraram ocorrências de horizontalização, 

criatividade, inovação, conhecimento em rede ou empoderamento de níveis inferiores.  

Quadro 12. Ocorrência dos códigos referentes à categoria “desconcentração” 

Códigos Ocorrência 
Provisão de recursos 133 

Relacionamento interorganizacional 67 

Apoio da alta administração 28 

Descentralização 19 

Representação dos membros nas tomadas de decisão 4 

Confiança 3 

Pluralismo de abordagens 2 

Participação comunitária 1 

Criatividade 0 

Horizontalização 0 
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Inovação 0 

Redes de pessoas como fonte de conhecimento 0 

Trabalhadores de níveis inferiores são empoderados 0 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Por outro lado, o código referente à provisão de recursos foi constantemente 

encontrado no documento analisado. Além disso, por meio da análise de coocorrência 

demonstrada no Quadro 13, foi possível caracterizá-lo como um ponto forte que foi resultado 

do apoio da alta administração na execução das ações de segurança. 

“Todos os recursos materiais disponibilizados foram atendidos e foram suficientes 

para a execução das atividades”. 

(CAPÍTULO II – PONTOS FORTES, COORDENAÇÃO DE LOCAL – ARENA, 

Preparação) 

Quadro 13. Coocorrências do código “Provisão de Recursos” 

Códigos Provisão de Recursos 
Sugestões 57 

Pontos Fortes 52 

Resultados Obtidos 22 

Apoio da alta administração 13 

Práticas Relatoriais 9 

Dedicação exclusiva 8 

Expertise 7 

Monitoramento e controle 7 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A relação entre “provisão de recursos” e “práticas relatoriais” revela uma 

necessidade de fornecer os recursos necessários à utilização de sistemas como o Gepnet e o E-

Log. A análise da coocorrência do código em tela também aponta muitas “sugestões”. Dentre 

elas, que os servidores se dediquem exclusivamente às suas funções em grandes eventos, em 

especial a de monitoramento e controle, para que o trabalho seja feito de maneira adequada e 

não comprometa a segurança das atividades.  

“Todos os servidores envolvidos devem ser designados com dedicação exclusiva 

desde a preparação até a execução, para melhor desempenho das atividades e para 

evitar acúmulo de atribuições”. 

(CAPÍTULO IV – SUGESTÕES, COORDENAÇÃO, COMANDO E 

CONTROLE, Gerenciamento do Projeto e Planejamento – CCC) 

Outra faceta interessante da provisão de recursos revela que ele está 

diretamente ligado à expertise. A codificação de passagens sob o código “expertise” assinala 

ocasiões em que foi identificado que conhecimento técnico de um determinado servidor foi 

reconhecido pela coordenação do evento como importante para o projeto. A relação com o 
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código “provisão de recursos” reside no fato de que foi responsabilidade da Administração 

disponibilizar tais servidores para comporem as equipes.  

“O Conhecimento técnico do coordenador e a experiência prática na Copa das 

Confederações em 2013 possibilitaram realizar a elaboração do Plano de Ação com 

facilidade e cumprimento do prazo estipulado”. 

(CAPÍTULO II – PONTOS FORTES, CONTROLE DE ARMAS, Planejamento) 

Com relação aos relacionamentos interorganizacionais, estes compõem a 

categoria “desconcentração” por dois motivos. O primeiro se refere ao fato de que a 

responsabilidade da segurança de um grande evento não recai somente sobre uma instituição. 

Ela é produto de um esforço conjunto e coordenado de diversas organizações com 

competências complementares. No caso em tela, incluindo a FIFA, mais de 150 instituições 

foram responsáveis pela segurança do evento, mantendo suas autonomias e atribuições 

(BRASIL, 2014c). Esse fato, por si só já revela uma desconcentração de poder e a 

necessidade de integração entre as instituições, pois o sucesso da segurança dependia de 

todos. 

Como exemplo dessa interdependência institucional, pode-se citar a atividade 

de credenciamento, importante para inúmeras atividades da operação. Contando apenas os 

servidores da PF, mais de 500 credenciamentos foram realizados pela FIFA, todos realizados 

pessoalmente no local de credenciamento. Um ponto forte deste processo foi o 

relacionamento estabelecido com os servidores responsáveis pelo credenciamento junto à 

FIFA, que facilitou e agilizou o credenciamento dos servidores da PF. 

Por outro lado, os níveis de acesso fornecidos à PF pela FIFA, previamente 

negociados pela alta administração em nível central, foram insuficientes. Caso os servidores 

que trabalharam no estádio durante os Jogos não tivessem conseguido contornar esse 

problema, atividades imprescindíveis à segurança do evento não seriam executadas. Mesmo 

assim, houve prejuízo para o serviço e é um dos motivos que levaram este código a ser 

relacionado como um ponto fraco, conforme explicitado no Quadro 14. 

“Disponibilização insuficiente de credenciais e dos níveis de acesso ao estádio”. 

(CAPÍTULO III – PONTOS FRACOS, COORDENAÇÃO, COMANDO E 

CONTROLE, Execução) 

“Insucesso na tentativa de conscientizar o COL/FIFA das necessidades de 

credenciamento da equipe avaliação de risco e contramedidas em ameaças 

explosivas”. 

(CAPÍTULO III – PONTOS FRACOS, VISTORIAS E CONTRAMEDIDAS, 

Preparação) 
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“Dificuldade de relacionamento com o gerente de segurança da FIFA com o 

cancelamento e o prejuízo de algumas atividades, tais como: teste de rádio, 

reconhecimento do grupo tático sem permissão de armas longas, dificuldades de 

acesso antes da ativação das credenciais, não comparecimento do pessoal da FIFA 

nas reuniões agendadas”. 

(CAPÍTULO III – PONTOS FRACOS, COORDENAÇÃO DE LOCAL – 

ARENA, Execução) 

Quadro 14. Principais coocorrências do código “Relacionamento Interorganizacional” 

Códigos Relacionamento interorganizacional 
Pontos Fracos  22 

Pontos fortes 21 

Credenciamento 18 

Resultados obtidos 14 

Escassez/Inadequação de Recursos 12 

Sugestões 10 

Provisão de recursos 6 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A teoria da governamentalidade pressupõe um alto índice de representatividade 

nas tomadas de decisão, outro motivo que leva os relacionamentos interorganizacionais a 

fazerem parte da categoria “desconcentração”. Se a abolição de estruturas autoritárias é um 

dos requisitos para a construção de governamentalidade, a participação ativa de todos os 

atores envolvidos diretamente ou indiretamente no projeto é um fator crítico de sucesso. 

Dentre os stakeholders, destaca-se a importância das demais instituições 

envolvidas na segurança da Copa, incluindo a própria FIFA e as empresas de segurança 

privada por ela contratadas. A necessidade de construir soluções democráticas, baseadas em 

um sistema de gestão participativa, ganha sentido ao analisarmos os problemas que 

permearam a relação da PF com a FIFA durante a Copa.  

Os artigos 22 e 23 da Lei nº 12.663, de 5 de junho de 2012, chamada de “Lei 

Geral da Copa”, isentou a FIFA de responsabilidade por danos sofridos pelo consumidor em 

relação à segurança do evento. Entretanto, a União colocou à disposição da FIFA, sem 

qualquer custo, seus serviços com relação à área de segurança. O governo brasileiro, portanto, 

ficou responsável pela segurança pública do evento, mas a FIFA era soberana dentro das áreas 

esportivas, como estádios e centros de treinamento, apesar de não se responsabilizar por 

eventuais incidentes. Essa estrutura autoritária colocou a segurança em risco, pois muitas 

vezes as necessidades de segurança levantadas pelos especialistas da PF não foram atendidas 

pela Federação.  
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“Falha na segurança da FIFA, tais como: número insuficiente de stewards, raios-x 

realizados em deficiência, com acionamento desnecessário da equipe de 

contramedidas, sobrecarregando a equipe”. 

(CAPÍTULO III – PONTOS FRACOS, COORDENAÇÃO DE LOCAL – 

ARENA, Execução) 

Outras instituições também apresentaram falhas de segurança que afetaram o 

trabalho da PF no evento, como a Receita Federal, por exemplo. 

“Vistorias carga: início sem o raio-x de carga da Receita; sistema de controle de 

carga não funcionou; não recebemos a agenda das cargas; ausência de CDE”. 

(CAPÍTULO III – PONTOS FRACOS, VISTORIAS E CONTRAMEDIDAS, 

Execução) 

Finalmente, o apoio da alta administração, seja por meio da provisão de 

recursos ou delegação de competências é outra condição fundamental para a desconcentração 

de poder e construção de governamentalidade. A descentralização de recursos materiais 

requer, além de confiança nos responsáveis pelo projeto por parte da Administração, tratativas 

junto ao governo federal e disponibilidade orçamentária. A falta de transparência nessas 

comunicações impediu que as descentralizadas ficassem a par do que seria disponibilizado 

pelo governo para o evento e, consequentemente, para sua regional. 

Sem informações consistentes, o planejamento realizado pelos coordenadores 

foi baseado em um cenário ideal, que foi chancelado pela Administração ao revisar e aprovar 

os Planos de Ação. Apesar disso, muitos recursos previstos nos planos não foram 

disponibilizados, o que gerou frustração nos níveis inferiores e, algumas vezes, brechas de 

segurança. 

“Dificuldade no patrulhamento uma vez que só foi possível a formação de 03 

equipes composta de 03 policiais, pois o efetivo solicitado à CGE não foi liberado. 

Esse fato demostra a falta de atenção/compromisso do DPF com as atividades do 

NEPOM. Dos 32 servidores solicitados, somente 15 foram liberados, prejudicando 

a escala do patrulhamento prevista inicialmente, adequando a escala para 12X36, 

contrariando o Manual (24 horas)”. 

(CAPÍTULO III - PONTOS FRACOS, POLÍCIA MARÍTIMA, Execução) 

“Corte de alguns equipamentos solicitados conforme previsto inicialmente pelo 

Coordenador, tais como: metralhadoras, fuzis, binóculos, câmeras Gprol ou 

equivalentes, insuficiência dos rádios disponibilizados. 
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Falta de recursos da Copa para material permanente, prejudicando a aquisição de 

equipamentos necessários para execução das atividades do SAER, tais como: 

segway, câmeras entre outros. 

A insuficiência dos materiais disponibilizados prejudicou a execuções das 

atividades, como por exemplo, o tumulto ocorrido no aeroporto que não pôde ser 

filmado. 

Corte de pessoal recrutado de 69 servidores para 51. 

Necessidade de contingenciamento de pessoal, tendo em vista o não fornecimento 

do quantitativo de pessoal solicitado. 

Falta de pessoal para atendimento das áreas de Inteligência, Centro de Operações 

de Emergência – COE, desembarque internacional e doméstico”. 

(CAPÍTULO III - PONTOS FRACOS, SEGURANÇA AEROPORTUÁRIA, 

Preparação) 

Por outro lado, o apoio da alta administração foi identificado como um ponto 

forte com grande frequência pelos coordenadores operacionais, revelando a importância dessa 

atitude organizacional. 

“Todos os recursos materiais disponibilizados foram atendidos e foram suficientes 

para a execução das atividades”. 

(CAPÍTULO II – PONTOS FORTES, COORDENAÇÃO DE LOCAL – ARENA, 

Preparação) 

Os recursos mais importantes de qualquer projeto são os humanos que o 

compõem. Entretanto, não é somente a questão quantitativa que conta para o sucesso da 

empreitada, mas também a qualitativa. Além do número de servidores necessários para 

realizar de forma adequada as atividades de um evento, projetos baseados na teoria da 

governamentalidade têm como elemento comum o engajamento da equipe.  

Sabe-se que governamentalidade em projetos pode ser associada à cooptação 

de pessoas por meio do alinhamento dos objetivos organizacionais com os individuais. Isso é 

geralmente obtido por meio do estabelecimento de um sistema de benefícios financeiros 

ligado diretamente aos resultados das entregas específicas, mas que só podem ser obtidos de 

forma plena se todos os indicadores de resultados alcançarem resultados positivos. 

Já que os objetivos individuais dependem do sucesso do trabalho, as pessoas 

envolvidas se comprometem com os objetivos do projeto. Comprometimento, por sua vez, é 

uma das facetas da performatividade, que consiste em uma sensação de pertencimento ao 

projeto e seus objetivos. Essa postura de ator ativo do processo está relacionada a um 

sentimento de responsabilidade com o sucesso do projeto.  
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Figura 11. Engajamento 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Um sistema de recompensas transparente alinha objetivos por meio de 

incentivos mútuos, que geram comprometimento e responsabilidade com a satisfação dos 

requisitos qualitativos e quantitativos das entregas, o que pode ser entendido como 

engajamento, conforme ilustrado na Figura 11.  

Entretanto, o sistema de governança do programa de ações de segurança da 

Copa do Mundo FIFA 2014 não contemplou um sistema de recompensas para os servidores 

envolvidos. Isso se reflete nos resultados da codificação exibidos no Quadro 15. Ocorrência 

dos códigos ligados à categoria “engajamento”, que evidenciam a irrelevância da ocorrência 

de códigos ligados incentivos, ganhos reais, recompensas e, consequentemente, alinhamento 

de objetivos nas lições aprendidas do evento.  

Quadro 15. Ocorrência dos códigos ligados à categoria “engajamento” 

Códigos Ocorrência 

Comprometimento 23 

Transparência 15 

Dedicação exclusiva 9 

Performance de curto prazo 6 

Responsabilidade 6 
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Performatividade 3 

Alinhamento de objetivos 1 

Ganho real para objetivos pessoais 0 

Incentivos mútuos 0 

Sistema de recompensas 0 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

As passagens codificadas como “responsabilidade” se referem a ocasiões em 

que o servidor, por iniciativa própria, realizou atividades que, embora fizessem parte da sua 

obrigação com o projeto, não foram cobradas pela administração. Difere da proatividade pelo 

fato de que nesta o servidor antecipa algo imprevisto e age para solucioná-lo, naquela, a 

obrigação já faz parte do escopo do projeto. É o caso do termo de encerramento do projeto, 

atividade que foi realizada por apenas um dos coordenadores, sendo ignorada pelos demais.  

Devido ao abandono da MGP no decorrer do evento, muito embora haja uma 

obrigação de registrar as lições aprendidas e elaborar o termo de encerramento no âmbito da 

MGP, a Administração não cobrou a realização da atividade. Um servidor, entretanto, ciente 

de sua responsabilidade enquanto gerente de projeto, finalizou a atividade, o que foi 

registrado como “responsabilidade”. Sob uma ótica menos exclusiva, poder-se-ia registrar 

toda passagem incluída como resultado sob o código em tela, haja vista ser uma obrigação do 

servidor cumprir ordens legais.  

“O Termo de Encerramento foi finalizado com atraso devido ao afastamento legal 

do gerente do programa (licença paternidade e férias)”. 

(CAPÍTULO I - RESULTADOS OBTIDOS, GERENCIAMENTO DO 

PROGRAMA, Termo de Encerramento) 

Alguns trechos identificaram o comprometimento dos servidores com as ações 

de segurança da Copa, que se revelou principalmente nas ocasiões em que obstáculos tiveram 

de ser superados.  

“Os servidores foram comprometidos com as atividades do GPI, mesmo com os 

plantões cansativos e com os recursos insuficientes”. 

(CAPÍTULO II – PONTOS FORTES, OPERAÇÕES ESPECIAIS, execução) 

Parece certo afirmar que a performatividade, sensação de desempenhar as 

atividades do projeto em evidência, como se em um palco estivesse, é decorrente da sinergia 

entre responsabilidade, comprometimento e performance de curto prazo, combinação escassa 

no evento. Ressalta-se, porém, sua ocorrência, mesmo que tímida, como um importante 

indício de governamentalidade. 
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“Envio dos formulários pela DARM somente no dia 12 de junho, dois dias antes da 

data de entrega aos seguranças americanos. Após questionamento sobre a data do 

envio do malote e o número do protocolo para identificar a localização das células 

enviadas, a DARM sugeriu contatar o protocolo central, que, por sua vez, repassou 

o número de protocolo incorreto e a data informada de envio dia 03/06/2014. Na 

tentativa de atender a demanda do dia seguinte, enquanto era aguardada a resposta 

dos Correios, a Coordenação procedeu à elaboração de 46 portes alternativos 

impressos nas cédulas de registro, mas que demandava muito tempo na elaboração 

e formatação. Visando acelerar o recebimento, a equipe da Coordenação se dirigiu 

aos Correios e as células foram retiradas às 20h30 do dia 13/06/2014, sendo que os 

portes deveriam estar prontos para entrega no dia 14/06/2014 às 12h30. Em adição, 

o número de formulários enviado pela Divisão não foi suficiente à demanda do 

evento. A diferença foi atendida com um pequeno estoque existente nesta 

Descentralizada, sendo possível atender toda a demanda da Copa”. 

(CAPÍTULO III – PONTOS FRACOS, CONTROLE DE ARMAS, Preparação) 

A estrutura autoritária do evento também não deu espaço para transparência. 

Apesar das várias ocorrências, somente em uma ocasião, a transparência, utilizada como 

sinônimo de acesso e compartilhamento de informação, foi identificada como ponto forte do 

projeto. As demais passagens codificadas referem-se principalmente a sugestões.  

A falta de informação, portanto, foi uma das principais queixas dos 

coordenadores operacionais, com 39 ocorrências. Uma das principais críticas foi a falta de 

informações sobre os servidores que seriam recrutados, pois os perfis já haviam sido traçados 

pelos coordenadores na fase de planejamento por demanda da própria CGE.  

Esperava-se que a Administração disponibilizasse a quantidade de servidores 

solicitados e que estes se encaixassem no perfil recomendado. Entretanto, não houve 

compartilhamento algum de informação sobre o recrutamento, compartimentado entre 

algumas poucas pessoas responsáveis pela atividade em nível central. Até a elaboração da 

Ordem de Missão e providências com relação aos deslocamentos, os coordenadores 

operacionais não sabiam nada sobre o reforço de efetivo. 

“Falta de informação com relação ao perfil dos servidores recrutados. 

Falta de poder de decisão em relação ao recrutamento dos servidores.  

Ao coordenador não foi dado ciência do processo de recrutamento por parte da 

CGE.  
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As informações que chegaram ao coordenador diziam respeito apenas a dados 

como nome, matrícula, lotação, etc. Não foram disponibilizadas informações para 

checar o alinhamento com o perfil requisitado. 

As escalas foram montadas, mas sem a análise de perfis. 

Os servidores não foram entrevistados individualmente para checagem dos perfis”. 

Por outro lado, as práticas relatoriais, compartilhadas diariamente através da 

cadeia de comando, assim como as escalas de serviço, as quais eram difundidas abertamente 

em briefings, podem representar atividades com uma relativa transparência. Importa frisar que 

a sincronização de práticas relatoriais com outros projetos e outros mecanismos relatoriais, e 

através da organização, é um mecanismo facilitador para a construção de governamentalidade 

em projetos (MÜLLER; PEMSEL; SHAO, 2014).  

Um sistema de governança de projetos baseado na governamentalidade 

neoliberal implica o estabelecimento de redes de conhecimento, cooptação de pessoas e 

administração à distância, abandonando o exercício do poder hierárquico imposto por meio de 

estruturas verticais (MERLINGEN, 2011). É preciso frisar, no entanto, que, em qualquer 

sistema de governança, práticas e regras liberais e não liberais coexistem a despeito de 

quaisquer esforços em sentido contrário (VALVERDE, 1996). 

Assim, acredita-se que coerência, autorregulação, desconcentração e 

engajamento podem servir de esteio para o desenvolvimento das bases de conhecimento que 

irão nortear o modelo de governança da organização que se propuser a adotar a 

governamentalidade como solução para incrementar o exercício do poder. 

 

4.3. Sugestões de governamentalidade para futuros projetos de segurança pública  

Esta seção, parte final do capítulo de resultados, trata da apresentação das 

soluções de governamentalidade para a segurança pública de eventos futuros surgidas a partir 

das sugestões dos coordenadores operacionais que atuaram no evento.  

Benefícios coletivos que contemplam todos os stakeholders são a força motriz 

de projetos cujas governanças têm por base a teoria da governamentalidade (CLEGG et al., 

2002). Eles estão associados a um sistema orientado por indicadores de resultado claros e 

transparentes que recompensa o colaborador com ganhos reais para seus objetivos pessoais 

por toda entrega que satisfaça os padrões de qualidade vigentes.  

Acredita-se que a relação de interdependência entre resultados e benefícios 

promova o alinhamento dos objetivos organizacionais e individuais. O objetivo final deste 
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alinhamento é que o ator acredite que se for bom para o projeto, será bom para ele. Assim, 

recompensar o policial de acordo com seu desempenho profissional é um elemento central 

para seu engajamento no projeto, e consequentemente, para a construção de 

governamentalidade, mas que implica a superação de diversos desafios.  

O atual paradigma que vigora nas instituições policiais brasileiras entende 

segurança pública como “a defesa da sociedade contra todo o perigo que possa afetar a ordem 

pública, em prejuízo da vida, da liberdade ou dos direitos de propriedade” (MINAYO; 

ADORNO, 2013). Sob esta ótica, os benefícios coletivos gerados por projetos de grande 

escala nessa área devem contemplar a redução dos índices de criminalidade, haja vista que 

toda a sociedade se beneficia com um ambiente mais justo e seguro, inclusive o policial. Para 

tanto, é preciso, primeiramente, dispor de índices estatísticos confiáveis.  

“É preciso adotar um conceito de segurança pública e elaborar indicadores que 

possam aferir a qualidade do serviço prestado. O escopo deve abarcar esse 

conceito”. 

(CAPÍTULO IV – SUGESTÕES, GERENCIAMENTO DO PROGRAMA, Termo 

de Abertura do Projeto) 

Além das estatísticas criminais, o escopo do projeto deve delimitar quais 

crimes farão parte do grupo de resultados, de acordo com o tipo de evento. A Jornada 

Mundial da Juventude, encontro que reúne jovens católicos do mundo todo, pode ter 

indicadores de resultado relativos à segurança diferentes de um evento esportivo, como a 

Copa do Mundo de futebol. Naquele, crimes de ódio, motivados pela intolerância religiosa, 

teriam um peso maior no resultado, neste, crimes contra o patrimônio ocorridos dentro dos 

perímetros de segurança, por exemplo. 

Outro obstáculo a ser enfrentado na elaboração de um sistema de recompensas 

para servidores públicos é o burocrático. Desenvolver uma solução para recompensar a 

produtividade de maneira legal e efetiva é de fato, uma tarefa complexa. Sobre esse tema, 

cabe lembrar que é comum o pagamento de diárias, verbas indenizatórias que se destinam a 

cobrir as despesas do servidor em missão fora de sua localidade de lotação, em dobro durante 

o período de grandes eventos.  

O decreto presidencial que autoriza essa majoração poderia vincular o 

pagamento diferenciado da indenização à produtividade do servidor, com um bônus para 

todos os envolvidos caso o resultado geral do evento alcance um sucesso acima do nível 

esperado. Uma solução alternativa seria a criação de cargos em comissão ou funções de 
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direção, chefia e assessoramento, gratificadas ou de representação para gerentes de projeto no 

âmbito do poder executivo federal. 

Um sistema de recompensas transparente, que ofereça um ganho real para o 

indivíduo em troca de resultados para a organização, é eficaz para o alinhamento dos 

objetivos pessoais e organizacionais (CLEGG et al., 2002). É preciso, no entanto, fornecer 

condições de trabalho para que isso ocorra. Nesse sentido, além de recursos materiais, o 

servidor envolvido em um projeto de grande escala deve dedicar-se-exclusivamente às 

atividades, para evitar sobrecarga de trabalho, uma constante no projeto estudado, conforme já 

apontado anteriormente. 

Transparência parece ser outro ponto-chave para a criação de um modelo 

racional de coerência no âmbito da PF, já que, quanto maior a transparência do projeto, menor 

a influência da expertise sobre a interpretação da realidade (CLEGG et al., 2002). Tornar um 

órgão policial transparente, mesmo que do ponto de vista administrativo, é um desafio.  

O caráter sigiloso das investigações, somado à estrutura autoritária baseada no 

antigo binômio hierarquia e disciplina, repele o compartilhamento de informações. Há uma 

doutrinação sobre compartimentação de informações desde a academia de polícia, onde se 

aprende que só é necessário saber algo se estiver diretamente envolvido na investigação. Essa 

cultura acaba permeando outras searas, como a de planejamento e projetos. 

Para que haja um compartilhamento da realidade do projeto, deve-se promover 

o acesso coletivo às informações relevantes para o serviço. Isso inclui acesso pleno aos dados 

sobre apoio organizacional (recursos materiais e humanos), relatórios de atividades, dados 

sobre o atingimento das metas relativas aos resultados, ampla divulgação (e conscientização) 

de normas, capacitação em bases de conhecimento, e divulgação de dados orçamentários e 

financeiros. 

“O Sistema COPS deveria ter a possibilidade de compartilhar os relatórios 

produzidos com outras áreas que necessitavam ter conhecimento de uma atividade 

específica ou mesmo de tomada de decisão”. 

(CAPÍTULO IV – SUGESTÕES, CONTROLE DE SEGURANÇA PRIVADA, 

Execução) 

Tempo é um recurso inexorável que deve ser cuidadosamente administrado. 

Em um grande evento, esse rigor se pronuncia. No caso da PF, para que o apoio da alta 

administração seja efetivamente traduzido na provisão dos recursos necessários ao sucesso do 

projeto, é preciso respeitar o cronograma elaborado. O planejamento deve ser elaborado com 
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a devida antecedência e a unidade que sediará o evento precisa ter acesso às informações 

concernentes a orçamento, recursos materiais e humanos.  

O ideal, no caso de múltiplas cidades-sede, é que alta administração determine 

apenas o montante orçamentário e financeiro que será descentralizado, e quais estados irão 

apoiar as unidades que receberão o evento. As tratativas com relação aos servidores e 

materiais que serão disponibilizados pelas unidades de apoio devem ser levadas a efeito pelas 

próprias superintendências. A alta administração teria um papel de garantidor de recursos e 

não de gestor. 

Nos processos de recrutamento, o ideal seria que o Coordenador Operacional 

promovesse um chamamento de voluntários para atuar no projeto. O acesso às informações 

sobre os perfis profissionais dos servidores deveria ser franco e irrestrito.  

“O coordenador deve ter acesso a todas as informações relevantes à seleção do 

servidor que irá trabalhar em sua área. Caso este não preencha os critérios de 

qualidade necessários, aquele pode negar sua participação no evento dentro de sua 

esfera de atuação.  

A informação do servidor recrutado deve incluir elementos que permitam checar 

seu alinhamento com o perfil requisitado”. 

(CAPÍTULO IV – SUGESTÕES, SEGURANÇA DE DIGNITÁRIOS E DAS 

DELEGAÇÕES, Recursos Humanos) 

Caso a oferta fosse maior que a demanda, esses dados poderiam apoiar um 

processo seletivo baseado em critérios técnicos. Em caso contrário, o coordenador escolheria 

os nomes que comporiam a equipe de trabalho e teria tempo suficiente de capacitar e 

promover o alinhamento do recrutado com cultura de governança do projeto. 

“Fidelizar os servidores que vão trabalhar no evento antecipadamente”. 

(CAPÍTULO IV – SUGESTÕES, COORDENAÇÃO, COMANDO E 

CONTROLE, Preparação) 

Em eventos futuros, sugere-se integrar ao Gepnet os mecanismos relatoriais 

utilizados operacionalmente na Copa do Mundo 2014. A integração dos planejamentos 

operacionais, chamados de Planos de Ação, ao sistema gerenciador de projetos da PF também 

foi sugerida pelos coordenadores. 

“O Plano de Ação deveria ser eletrônico e no Sistema Gepnet, para evitar 

retrabalho, possibilitando comparar o PA previsto com o efetivamente realizado”. 

(CAPÍTULO IV - SUGESTÕES, COMUNICAÇÃO SOCIAL, Planejamento) 
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Todo o trabalho de planejamento e revisão deveria ser realizado por intermédio 

de computação em nuvem, acessível a todos os envolvidos onde quer que estejam. A 

impressão do plano físico, em papel, e sua assinatura física, à caneta, deve ser abolida. 

As regras formais (normas, leis, manuais, etc.) e informais (condutas, atitudes, 

posturas) muitas vezes se contradizem. Exemplo disso foi o abandono da MGP pela 

coordenação do evento, mesmo com o suporte empírico-normativo existente. A coerência 

exige o alinhamento entre essas regras. Na prática, a teoria deve conhecida, aplicada e 

respeitada. 

Compartilhar a realidade do contexto do projeto significa homogeneizar (ou, 

pelo menos, reduzir disparidades) o entendimento, fazendo com que as pessoas compreendam 

de forma similar a relação de eventuais acontecimentos com os objetivos traçados. A 

expertise pode interferir nesse processo, pois quem detém o conhecimento pode influenciar 

racionalidades políticas, problematizações, tecnologias políticas e traduções, distorcendo a 

realidade. Cabe lembrar que a expertise, por legitimar o exercício do poder, é a base da 

governamentalidade (MERLINGEN, 2011). 

Para mitigar esse efeito, sugere-se o desenvolvimento de mecanismos que 

visem o compartilhamento de eventos de comunicação – como conferências in-house sobre 

gerenciamento de projetos, treinamento de gerenciamento de projetos e governança –, bem 

como de metodologias e ferramentas de gerenciamento e governança de projetos (MÜLLER; 

PEMSEL; SHAO, 2014). Essa é uma faceta da transparência que, quando observada sob a 

ótica do compartilhamento de informações, requer que as ações de capacitação sejam 

disponíveis e oferecidas de maneira sincronizada entre os diversos níveis hierárquicos e 

através da organização.  

“Necessidade de alinhar conhecimento das equipes”. 

(CAPÍTULO IV – SUGESTÕES, VISTORIAS E CONTRAMEDIDAS, 

Preparação) 

Coerência também deve encontrar abrigo no alinhamento das diretrizes gerais 

do projeto, elaboradas pela Alta Administração, com as especificidades locais das unidades 

descentralizadas. Uma solução de segurança de dignitários, por exemplo, pode ser válida para 

São Paulo, mas não para Natal. Inúmeros fatores concorrem para isso, dentre eles: 

disponibilidade de pessoal, taxas de criminalidade, perfil do dignitário, intensidade do 

trânsito, etc. Um modelo de governança coerente não se choca com a realidade, mas a 

compreende e ajuda os envolvidos a entendê-la.  
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“É primordial a realização de reunião presencial com todos os gerentes e ponto 

focal para alinhamento das peculiaridades locais com as diretrizes centrais”. 

(CAPÍTULO IV – SUGESTÕES, SEGURANÇA DE DIGNITÁRIOS E 

DAS DELEGAÇÕES – NSD, Gerenciamento do Projeto) 

A construção da governamentalidade em projetos de segurança no âmbito da 

PF depende da desconcentração do poder administrativo, hoje circunscrito ao topo da cadeia 

hierárquica. Desconcentrar poder não significa abrir mão da disciplina, que, focada no 

indivíduo, é a motivação para que ele aja (FOUCAULT et al., 2009). Diretrizes genéricas, 

como códigos de ética, manuais e outras bases de conhecimento, podem constituir o corpo de 

regras formais. Entretanto, a obediência passaria a ser fruto da vontade do servidor, não do 

temor do castigo.  

“O órgão central deve definir as diretrizes de aquisição de materiais necessários 

para o evento no sentido de orientar a realização das licitações necessárias”. 

(CAPÍTULO IV – SUGESTÕES, LOGÍSTICA, Licitação) 

Ao adotar a governamentalidade como solução de governança, a disciplina, 

obtida por meio da obediência ao poder hierárquico inerente às estruturas verticais, seria 

substituída pela autodisciplina. Consequência do alinhamento dos objetivos individuais e 

organizacionais, essa autorregulação é viável apenas em organizações horizontais, pois 

implica independência, condição para o exercício da proatividade, que é, por sua vez, parte 

integrante dos conceitos de autossupervisão e auto-organização.  

Outra condição para a autorregulação é o apoio da administração materializado 

na adequada provisão de recursos. Após planejamento, os recursos acordados deveriam ser 

efetivamente descentralizados para as unidades que sediarão o evento, dando autonomia para 

que fossem aplicados conforme planejado. O levantamento dos recursos necessários ao evento 

deve ser feito pelos coordenadores operacionais, considerando padrões de excelência do 

serviço, e respeito aos princípios da economicidade e razoabilidade. 

“Que as necessidades apontadas no plano de ação, após a devida homologação, 

sejam supridas de fato e rapidamente”. 

(CAPÍTULO IV – SUGESTÕES, SEGURANÇA DE DIGNITÁRIOS E DAS 

DELEGAÇÕES, Gerenciamento do Projeto) 

A descentralização de créditos orçamentários e de recursos financeiros deve ser 

realizada com a antecedência necessária à realização dos processos licitatórios, que precisam 

contemplar a aquisição de materiais permanentes. Licitações em nível nacional seriam um 
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trabalho de equipe dos serviços de logística regionais, os quais entrariam em acordo sobre a 

divisão das tarefas. 

“O orçamento geral para o evento deve ter sido antecipadamente previsto e 

negociado junto ao poder executivo. A partir dessa perspectiva, a coordenação 

central responsável deve fazer a divisão da previsão orçamentária e repassar as 

informações das quantias às coordenações descentralizadas, que devem ter 

autonomia para utilização das verbas”. 

(CAPÍTULO IV – SUGESTÕES, GERENCIAMENTO DO PROGRAMA, Termo 

de Abertura do Projeto) 

“Liberação de recursos com pelo menos 90 dias de antecedência”. 

(CAPÍTULO IV – SUGESTÕES, LOGÍSTICA, Licitação) 

Desconcentrar poder também se traduz na participação dos stakeholders nas 

tomadas de decisão e execução do projeto. A participação da PF na elaboração do 

planejamento da segurança realizado pela instituição promotora, no caso em tela, a FIFA, é 

imprescindível. Nesta atividade, o compartilhamento de informações com os coordenadores 

operacionais que irão atuar no evento é recomendado, pois a pluralidade de abordagens pode 

aumentar as chances de influenciar positivamente o esquema de segurança (MÜLLER; 

PEMSEL; SHAO, 2015). 

“Melhorar o relacionamento com a FIFA, fazendo também gestões para que haja 

disponibilização de funcionários mais preparados para operar em grandes eventos”. 

(CAPÍTULO IV – SUGESTÕES, coordenação de local – arena, Execução) 

Muito além da organizadora do evento, as partes envolvidas devem contemplar 

todos os atores que, de alguma forma, são afetados pelo projeto. Elas incluem, 

principalmente, a comunidade, que deve ser estimulada a participar do planejamento, 

execução e resultados. 

“As partes interessadas devem contemplar ao menos um representante de cada 

instituição envolvida e da comunidade”. 

(CAPÍTULO IV – SUGESTÕES, GERENCIAMENTO DO PROGRAMA, Termo 

de Abertura do Projeto) 

Na fase de planejamento, as partes interessadas podem ser uma fonte 

abundante de informações para elaboração do escopo, matriz de risco e comunicação, critérios 

de qualidade das entregas, etc.  

“Realizar reuniões com as partes interessadas para aumentar o volume de 

informações para formular o TAP”. 

(CAPÍTULO IV – SUGESTÕES, LOGÍSTICA, Gerenciamento do Projeto) 
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Na fase de execução das ações de segurança, a participação ativa dos 

stakeholders se faz ainda mais necessária. Isso porque segurança pública é dever do estado, 

mas responsabilidade de todos, conforme ilustrado por Reeves (2012), em seu trabalho sobre 

a campanha “if you see something, say something”.  

“Importante aproximar do COL / FIFA (Credenciamento). 

Sensibilizar FIFA e hotéis das condições necessárias para viabilizar as vistorias” 

(CAPÍTULO IV – SUGESTÕES, Vistorias e Contramedidas, Execução) 

Na execução das ações de segurança, é preciso sempre ter em mente o que é 

melhor para o projeto. Reconhecer limitações e delegar tarefas pode ser um importante canal 

para construir governamentalidade por meio da desconcentração de poder. Ao identificar que 

um ator possui melhores condições de desempenhar determinado papel e que tenha condições 

de cumprir com as exigências do sistema de governança adotado, recomenda-se cooptá-lo, 

aliando-o ao projeto. 

“Realização desta atividade por órgãos parceiros com maior efetivo e, havendo 

necessidade, o DPF poderia contribuir com sua experiência adquirida em grandes 

eventos em treinamentos e/ou coordenação das vistorias antibomba”. 

(CAPÍTULO IV – SUGESTÕES, Vistorias e Contramedidas, Execução) 

A governamentalidade exige que a comunidade também participe dos 

resultados do projeto. Isso é possível por meio do estabelecimento de indicadores de resultado 

que contemplem as necessidades sociais. Esses indicadores devem atingir níveis excelentes 

para que os bônus de contingência geral do projeto sejam distribuídos aos servidores policiais. 

Para a comunidade, o benefício seria o próprio resultado almejado do projeto. 

Promover a gestão participativa em eventos futuros requer retorno da 

administração com relação as atividades de planejamento, monitoramento e controle. Os 

pontos focais devem ter canais de comunicação eficazes e exercer a função com a presteza 

que o serviço demanda.  

Dúvidas com relação aos documentos de planejamento ou execução das 

atividades devem ser prontamente esclarecidas e disponibilizadas de maneira transparente a 

todos. Sugere-se o estabelecimento de grupos de discussão em aplicativos capazes de garantir 

a segurança da informação. Deve-se respeitar a diretriz técnica na escolha dos nomes para a 

função, garantindo que os critérios de qualidade vinculados às competências exigidas pela 

função sejam cumpridos. 

“Ter retorno (feedback) nas observações inseridas no sistema COPS”. 

(CAPÍTULO IV – SUGESTÕES, OPERAÇÕES ESPECIAIS, Execução) 
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Finalmente, sugere-se que os gerentes de projeto desenvolvam uma relação 

produtiva, com intenso compartilhamento de informações e suporte teórico e prático. O apoio 

recebido dos colegas foi um ponto forte determinante para o sucesso do gerenciamento do 

programa de segurança da Copa do Mundo FIFA 2014 no RN. A administração deve 

promover o fortalecimento dessa relação por meio de encontros presenciais, ações de 

capacitação, vivências, e experiências profissionais conjuntas. 

“Suporte da rede de gerentes de projeto do DPF”. 

(CAPÍTULO II – PONTOS FORTES, GERENCIAMENTO DO PROGRAMA, 

Termo de Abertura do Projeto) 

As sugestões dos coordenadores operacionais a respeito de soluções de 

governamentalidade para eventos futuros apontam para os ideais e telos que guiam a 

governança (MERLINGEN, 2003). A governamentalidade influencia as estratégias de 

liberdade dos indivíduos com relação ao próximo (BERNAUER; RASMUSSEN, 1988) e 

concebe os atores sociais como portadores de responsabilidade, autonomia e escolha. Por isso, 

tais sugestões podem auxiliar o desenvolvimento e implementação de facilitadores 

organizacionais, definidos pelo PMI (2013) como práticas estruturais, culturais, tecnológicas 

e de gestão de RH que servem de suporte à implementação de metas estratégicas. 

Este capítulo apresentou os resultados da análise dos dados coletados na 

pesquisa, os quais revelaram uma incompatibilidade entre o sistema formal imposto pela 

Administração e o que foi utilizado de fato no evento. Em seguida, descreveu os elementos de 

coerência, autorregulação, desconcentração e engajamento encontrados no registro das lições 

aprendidas pelos coordenadores operacionais no curso de evento, expondo, por fim, sugestões 

de governamentalidade para projetos futuros. 
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5. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise das lições aprendidas pela Polícia Federal durante a execução do 

programa de segurança pública da Copa do Mundo FIFA 2014 em Natal/RN sob a ótica da 

teoria da governamentalidade revela tanto uma necessidade premente quanto uma 

oportunidade de se pensar em novas maneiras de se fazer segurança pública. Isso implica 

investir no desenvolvimento qualitativo dos órgãos policiais, sem olvidar da quantidade de 

policiais adequada para o enfrentamento do volume de trabalho exigida pelo cenário de 

insegurança atual. 

A investigação de características relevantes para a teoria da 

governamentalidade no âmbito do sistema de governança adotado pela PF no evento sugere 

que a evolução da polícia implica uma ruptura com o paradigma vigente. A organização 

policial pesquisada tem características de sistemas burocráticos mecanicistas, cujas estruturas 

rígidas são pautadas pela imposição de normas e regras. Poder e informação são concentrados 

na cúpula, a cooperação é verticalizada e valoriza-se a obediência.  

A estrutura verticalizada do órgão impôs ao evento um sistema de controle 

externo baseado na hierarquia e disciplina que teve como função definir as regras de execução 

do projeto e monitorar seu cumprimento. Essa forma de gestão não corresponde ao modelo 

adotado formalmente pela Polícia Federal na Copa do Mundo FIFA 2014 no RN, que 

compreende governança como algo interno e feito sob medida para aquele determinado 

projeto. Na prática, as regras deveriam ter sido compartilhadas e a função da governança seria 

voltada para garantir a satisfação dos anseios dos stakeholders.  

A despeito disso, o delineamento dos elementos de governamentalidade 

presentes no gerenciamento do programa de segurança da PF para o evento na cidade do Natal 

demonstrou que a adoção de soluções pontuais, voltadas para o fomento da coerência, 

autorregulação, desconcentração e engajamento, poderia constituir, de fato, uma evolução. A 

construção da governamentalidade representa um aperfeiçoamento do exercício do poder, já 

que potencializa a obtenção de controle por parte da administração. Ao alinhar os objetivos 

individuais e organizacionais por meio do oferecimento de benefícios mútuos, vinculados a 

indicadores de resultados, o policial se vê pessoalmente responsável pelas entregas sob sua 

responsabilidade e se torna o supervisor de seu próprio trabalho. 

Não é possível concluir que a teoria da governamentalidade seja a melhor 

solução para embasar os sistemas de governança de projetos de segurança em grandes 

eventos. A partir da apresentação das sugestões dos coordenadores operacionais de soluções 
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baseadas na teoria da governamentalidade para a segurança pública de eventos futuros, 

vislumbram-se possibilidades de melhoria dos níveis de coerência, desconcentração, 

autorregulação e engajamento no âmbito da Polícia Federal.  

A administração da força de trabalho à distância e por meio de redes de 

conhecimento substitui o ordenamento pela regulação. Não é o medo de ser punido pelo 

descumprimento de uma ordem ou inconformidade de comportamento que deve motivar a 

ação policial, mas sim a sensação de pertencimento a um projeto onde todos têm objetivos 

comuns, acesso pleno às informações, voz e poder.  

A consciência compartilhada da importância do papel desempenhado para o 

atingimento de um benefício coletivo, que contempla todos os envolvidos direta e 

indiretamente no projeto, faz parte de um modelo racional de coerência que gera significado 

para o trabalho, promovendo o engajamento coletivo. Essa coerência harmoniza a relação 

entre os lados formal e informal da organização. O organograma, que revela a amplitude do 

controle e ilustra a cadeia de comando, passa ter uma relação reflexiva com a ordem real de 

prioridades dos envolvidos no projeto e a evidenciar o plano de jogo da organização. 

A teoria da governamentalidade empodera o servidor com autonomia e 

legitimidade. O policial passa a desejar o sucesso do projeto e a observar o ambiente à 

procura de riscos, pois representam ameaças para ele próprio. O conhecimento do servidor é 

valorizado e efetivamente utilizado, pois esse modelo de governança dá espaço para o 

exercício da proatividade, que antecipa problemas e aplica soluções.  

Enquanto solução de governança, a governamentalidade potencializa as 

relações entre as áreas de conhecimento da MGP-PF. Assim, riscos, comunicações, escopo, 

aquisições, tempo, qualidade, custo e, principalmente, recursos humanos, são integrados por 

meio da governamentalidade de modo a atingir os objetivos propostos. Entretanto, é preciso 

registrar que, não obstante as vantagens da adoção da teoria da governamentalidade como 

base para sistemas de governança apontadas neste estudo, mecanismos sólidos de controle 

externo, baseados na hierarquia e disciplina, também são capazes de gerar resultados 

satisfatórios em projetos de segurança, como os observados no evento estudado. 

Esta pesquisa contribui para o aperfeiçoamento das práticas policiais que visam 

a segurança pública de grandes eventos pois desvenda elementos importantes para o 

atingimento de resultados satisfatórios no que tange à execução de projetos estruturados sob 

bases metodológicas definidas, quais sejam: coerência, autorregulação, desconcentração e 

engajamento. Sob o ponto de vista científico, este estudo representa uma contribuição à 

pesquisa como prática no âmbito da governamentalidade em projetos de segurança pública. 
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As limitações do presente estudo referem-se principalmente à significância da 

unidade de análise dentro do universo da temática de governança em projetos. O 

dimensionamento do estudo, portanto, é insuficiente para refletir a situação da realidade da 

segurança de grandes eventos e impede generalizações. Dentro do escopo da pesquisa, 

importa ressaltar as limitações em função do orçamento para ampliação da análise dos dados e 

acesso a informações de caráter reservado, típicos da atividade policial. 

Estudos futuros deveriam focar as competências necessárias para a construção 

de governamentalidade em projetos de segurança pública no âmbito de órgãos policiais. 

Diante da importância da construção e implantação de mecanismos de “participação nos 

lucros” da empreitada, ou “interessement devices”, outro viés produtivo para estudos futuros 

teria como objeto a determinação de indicadores de resultado para as atividades policiais, 

fundamentais para sistemas de recompensas transparentes. Finalmente, sugere-se a realização 

de pesquisas que tenham como objeto a análise das investigações policiais sob o viés de 

metodologias de gerenciamento de projeto. 
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