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RESUMO 

 
Este estudo objetiva compreender como a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 
pode se valer das redes sociais para potencializar a interlocução com a sociedade e 
aprimorar seu trabalho e gerando valor público. O referencial teórico buscou 
contextualizar um panorama privilegiado nesse estudo, considerando o ambiente 
potencializador de interações propiciado pelas redes sociais e a visão da aplicação 
no campo da segurança. Foram considerados fatores como a evolução da visão 
sobre o trabalho policial voltado para a área de segurança, evolução esta motivada 
pela inserção de conceitos voltados para o pleno exercício da cidadania, para a 
necessidade de colaboração social nas atividades estatais como caminho para 
atingir as necessidades das pessoas e realização do trabalho dos órgãos estatais, 
bem como a forma que este envolvimento social tem se dado no contexto recente na 
Polícia Militar do Estado, analisada a partir de seus exemplos operacionais 
observados no campo da segurança, a indicação de uma terminologia própria para o 
momento de envolvimento desses conceitos no campo da segurança, agregando 
ferramentas e conceitos voltados a Governança Pública e a utilização das redes 
sociais através do aplicativo WhatsApp, visto ser este aplicativo um dos de maior 
alcance no contexto nacional e que reúne características próprias ao escopo da 
pesquisa. Adicionalmente e buscando entender as práticas organizacionais 
vivenciadas pela utilização das redes sociais através do WhatsApp, foram realizadas 
entrevistas semiestruturadas com empresas de comunicação e Unidades Policiais 
com experiência no assunto, o que propiciou um mapeamento das motivações para 
utilização das redes sociais, suas formas de operação, bem como dificuldades 
enfrentadas nesta utilização e resultados para os propósitos das organizações. Além 
dos resultados apresentados neste estudo, as revelações do campo e suas 
correlações, propiciaram a elaboração de linha mestra para emprego da ferramenta 
no contexto da Polícia Militar como parte das implicações do estudo. O estudo 
demonstrou que as redes sociais são úteis como ferramenta para a interlocução 
social, entre a Polícia Militar e a sociedade, destacando sua capacidade no campo 
da prevenção e melhoria da capacidade governamental na segurança. 
 
 
Palavras chave: Redes sociais. Estratégia. Colaboração. Polícia Militar. Interlocução. 
WhatsApp. Prevenção. 
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ABSTRACT 
 

This study aims to understand how the State Military Police of Rio de Janeiro can 
take advantage of social networks to enhance the dialogue with society and improve 
their work and generating public value. The theoretical framework sought to 
contextualize a privileged panorama in this study, considering the interactions of 
potentiating environment fostered by social networks and the implementation of the 
vision in the security field. Factors were considered as the evolution of views on the 
facing police work for the security area, motivated by inserting oriented concepts to 
the full exercise of citizenship, the need for social collaboration in state activities as a 
way to meet the people’s needs and realization of the state work and how this social 
involvement has occurred in the recent context of the State Military Police, analyzed 
from its operational examples observed in the security field, the indication of a proper 
terminology for moment of involvement of these concepts in the field of security, 
adding tools and concepts involved in Public Governance and the use of social 
networks through the WhatsApp application, since this application is one of the most 
far-reaching in the national context and that brings its own characteristics to the 
search scope . Additionally, and in order to understand the organizational practices 
experienced by the use of social networks through WhatsApp, semi-structured 
interviews were conducted with media companies and Police Units with experience in 
the subject, which provided a mapping of the motivations for using social networks, 
their ways of operation as well as difficulties in this use and results for the purposes of 
the organization. Beyond the results presented in this study, the revelations of the 
field and their correlations, led to the development of guideline for use of the tool in 
the context of the Military Police as part of the implications of the study. The study 
showed that social networks are useful as a tool for social dialogue between the 
military police and society, highlighting its capacity in the field of prevention and 
improved government capacity in security. 
 
 
Key words: Social networking. Strategy. Cooperation. Military police. Dialogue. 
WhatsApp. Prevention. 
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1 O PROBLEMA 

Este capítulo trata a problemática considerada neste estudo, sendo 

subdividido em quatro partes: a introdução; os objetivos principal e secundário; a 

delimitação do estudo e sua relevância, sendo abordados na forma que se segue: 

 

1.1 Introdução 

A qualidade da ação governamental depende cada vez mais de políticas 

públicas que busquem satisfazer os anseios da sociedade com a respectiva melhoria 

na prestação dos seus serviços, tendo essa mesma sociedade como parceira em 

todas as fases do processo de estabelecimento dessas políticas (DE CARVALHO, 

2011). 

A almejada melhoria de desempenho nas políticas públicas passa pelo 

estabelecimento de visão estratégica com foco nas exigências da sociedade, a 

construção de uma estrutura administrativa que adaptada às demandas, que 

possibilite a diminuição do tempo de resposta e mitigação da burocracia nas 

atividades do setor público; e a utilização de indicadores de desempenho 

apropriados que possam definir o nível de alcance dos resultados esperados dos 

processos (MARTINS & MARINI, 2014). 

A mudança de visão da força policial preventiva em direção ao exercício da 

policia cidadã, bem como o desenvolvimento de tecnologias de comunicação em 

rede podem potencializar o alcance das iniciativas no sentido de ampliar esta 

interlocução inter e intraorganizacional, sob aspectos quantitativos e qualitativos e 

oferecer uma resposta para a questão. 

O histórico distanciamento existente entre a sociedade e as forças de 

segurança não tem permitido a solução de problemas sociais ligados à segurança, 

que por sua vez se encontram sob amplo espectro e cada vez mais complexos 

(GUERRA et al, 2008). 

No campo da segurança preventiva o foco de solução esteve por muito tempo 

voltado para o trabalho operacional nas ruas e, há pouco tempo, notadamente no 
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contexto local do Estado do Rio de Janeiro, verifica-se a influência decisiva de outras 

questões, como a aproximação e envolvimento social, para o sucesso do trabalho 

policial. 

O conceito de segurança cidadã, que descreve as ações governamentais no 

campo da segurança voltadas para a sociedade e com a sociedade; presente nas 

ações promovidas pela Corporação, tendo sido inserido como propósito em sua 

Formulação Estratégica da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), 

promovendo modificações profundas em todos os campos de atuação para 

prevenção do delito (PMERJ, 2012). 

Observa-se que a validação desta formulação não é suficiente e tem sido alvo 

da preocupação da cúpula da Corporação, tendo o Coronel Alberto Pinheiro Neto, 

ex-comandante Geral da PMERJ e que anteriormente havia ocupado o cargo de 

Chefe do Estado Maior (Subcomandante) da Corporação; dito que: “Todos os bons 

projetos estruturantes de 2009 haviam sido abandonados [...] as instituições 

precisam de um alinhamento estratégico e de uma direção.” Revelando que o 

planejamento desenvolvido não tinha sobrevivido a uma mudança na direção, 

causando retardo em sua implantação (CADERNOS VIVA RIO, 2015). 

Tal constatação aponta para a necessidade de aprimoramento da capacidade 

institucional de realizar a interlocução com a sociedade como diferencial para 

alcançar, traduzir e agir sobre suas necessidades. Fazendo com que esse ideal 

possa direcionar todas as ações da organização; com considerações ao poder que 

características culturais podem ter sobre processos de mudança de conjuntura. 

A sociedade brasileira tem sido alvo das mesmas transformações, evoluindo 

de um estágio colonial e patrimonialista para a pós-moderno e democrata, sofrendo 

profundas alterações em sua constituição e práticas, demandando do poder estatal 

uma movimentação tal, que consiga, em um contexto de insegurança urbana, 

enfrentar o desafio de manter a ordem pública e promover as mudanças de atuação 

dos órgãos de segurança, de acordo com os princípios democráticos, exigido pela 

sociedade e imposto pelos movimentos sociais (DE CARVALHO, 2011). 
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Uma das características desse avanço social pode ser demonstrada pelo seu 

poder associativo para busca da garantia de direitos individuais e coletivos, gerando 

a formação de aglomerados sociais em prol de uma causa que os motive. 

Acontecimentos recentes apontam para o estabelecimento de movimentos da 

sociedade civil no sentido de buscar respostas aos problemas crônicos, tais como: a 

fome, violência, miséria; o que tem incentivado o interesse pela formação de redes 

associativas em diversas plataformas, que precisam ser entendidas, para possibilitar 

o alinhamento das políticas públicas com essas demandas (BIEKART, 2013). 

Manuel Castells (1999) alerta para este cenário de acontecimentos na 

sociedade, do que informa que o fenômeno das redes é uma nova morfologia social, 

provocando alterações profundas nos fluxos de informação, na cultura e nos modos 

de produção, e seu poder passa a exercer papel mais relevante que o próprio fluxo 

de informações, muito disso provocado pelos avanços tecnológicos recentes, 

estabelecendo uma estrutura tal, que estar em um ponto estratégico da rede é mais 

relevante do que ocupar certo nível hierárquico, ainda que superior (CASTELLS, 

1999). 

Essas inovações tecnológicas, marcadas pela utilização de aparelhos 

eletrônicos com grande capacidade computacional, aliados a explosão do uso da 

internet; tem provocado a reestruturação desta capacidade associativa nas “redes 

sociais”, que são conglomerados de pessoas conectadas umas às outras por meio 

de instrumentos computacionais, onde esses laços de conexão estão expandidos, 

formando uma grande rede e possibilitando a realização de atividades em grupo, 

com a intervenção de cada ator desta rede em colaboração com o outro; sendo 

exemplos aplicados dessas redes, programas como Facebook, Twitter, Instagram, 

WhatsApp entre outros. 

A PMERJ já possui algumas experiências de utilização das redes sociais, 

recentemente pelo Facebook, onde mantém uma Fanpage com informações aos 

públicos interno e externo, e têm sido observado iniciativas pontuais de Unidades da 

Corporação na utilização do aplicativo WhatsApp, com relatos de resultados positivos 

em estabelecer contato com a sociedade, e obter resultados em produção policial 

(PMERJ, 2015; BBC, 2015). 
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Não obstante tal sucesso observa-se que uma política pública em nível 

institucional deve ser iniciada por estudo de viabilidade, onde se pode identificar e 

avaliar os elementos norteadores de sua aplicação, bem como acompanhar seus 

resultados e o impacto social produzido (MARTINS & MARINI, 2014). 

Para construir este estudo, buscou-se manter caminho para o estabelecimento 

de Projeto Executivo, construído em ambiente acadêmico, com apresentação do 

referencial teórico sobre as estruturas em rede, uma análise contextualizada das 

componentes da estrutura organizacional da Corporação e as condicionantes para 

emprego. 

O trabalho busca indicar um caminho para alinhamento da gestão castrense a 

novos parâmetros de gestão conformados ao novo paradigma, visto que a 

experiência profissional do autor aponta para uma cultura organizacional que 

mantém muito forte os laços com as práticas historicamente consolidadas na 

Corporação e resistência à aplicação de novas iniciativas, simbolizadas pelas 

práticas mais atualizadas e que envolvam, ainda que preliminarmente, divisão de 

poder. Ao que é apresentada a seguinte pergunta de estudo: 

 

“Como as redes sociais podem contribuir para potencialização da 

interlocução da PMERJ com a sociedade?” 

 

As contribuições, neste caso, devem ser entendidas como resultados que 

reforcem a atuação efetiva da Corporação no sentido da prestação de um serviço 

que tenha como fim último a melhoria da segurança na perspectiva da prevenção. 

Para aprofundar a visão do potencial de aplicabilidade foi realizada pesquisa 

de campo através de entrevistas semiestruturadas em empresas de comunicação 

que já possuem experiência na utilização do aplicativo WhatsApp, visto que os 

objetivos destas empresas coadunam com a aplicação que se destina o estudo, 

tendo como maiores exemplos: a interlocução, captação e aprofundamento das 
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informações oriundas dos seus clientes e o volume de dados tratados por esses 

veículos (DE FIGUEIREDO & SAUDINO, 2015). 

O cruzamento dos dados da pesquisa de campo com aqueles levantados na 

pesquisa bibliográfica permitiram caminhar em direção ao objetivo do trabalho, em 

caminho metodologicamente descrito a seguir. 

 

1.2 Objetivos 

O objetivo principal deste trabalho foi de apresentar elementos que constituem 

vantagem na utilização das redes sociais como forma de potencializar a interlocução 

da PMERJ com a sociedade, quando comparado com outras estratégias 

empregadas pela Corporação. 

Como objetivo secundário deste trabalho está o de delimitar padrão de 

utilização de redes sociais pela Corporação, com vistas à aplicação desta como 

ferramenta institucional. 

 

1.3 Relevância do Estudo 

A pesquisa pretendeu identificar a alteração da visão estratégica que norteia a 

atuação da Corporação, a partir da evolução dos conceitos ligados à segurança, 

hoje, com foco no cidadão como agente colaborador no trabalho policial. 

Tal direcionamento e o seu estudo, constante na pesquisa, se mostram úteis 

por revelarem a necessidade de mudança cultural da Corporação, com o 

desprendimento de práticas ligadas a momento histórico ultrapassado e que não se 

reflete na vontade da sociedade que são os destinatários de seus serviços, bem 

como busca demonstrar a implantação de uma política pública não pode prescindir 

de estudo teórico, vencendo a prática do empirismo. 

As inovações tecnológicas vivenciadas num contexto de “sociedade 

informacional” e a ampliação da utilização no contexto local propiciaram o 

aprofundamento da pesquisa e identificação dos aspectos positivos e negativos na 
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utilização das redes sociais pela força policial numa visão de trabalho preventivo, 

limitado ao escopo da pesquisa e dentro de um período temporal, conforme descrito 

em seguida. 

 

1.4 Delimitação do Estudo 

 Nas atividades ligadas a segurança no Estado do Rio de Janeiro, as ações 

ligadas ao trabalho de polícia preventiva estão sob responsabilidade da PMERJ, que 

busca nessas ações se mostrar presente à sociedade e responder aos anseios e 

necessidades desta. 

As interações produzidas pelas redes sociais são alvo de estudos, que 

demonstram os vários aspectos ligados a sua constituição e sua operação, entre 

outros. Dessas redes sociais, aquelas com base tecnológica computacional tem 

vivenciado expansão em quantidade de usuários como de funcionalidades; dentre 

essas redes está o WhatsApp, aplicativo para aparelhos moveis de celular que 

permite a troca instantânea de informações entre os atores de uma rede, conectados 

pelo aplicativo. 

Há uma limitação temporal entre os anos 2009 a 2016, inicialmente marcado 

pela criação do aplicativo WhatsApp até a presente data de finalização da pesquisa. 

 

2 MARCO TEÓRICO 

Este capítulo apresenta o arcabouço teórico do trabalho, direcionado a 

contextualizar e dar base à pesquisa conduzida. Entre os assuntos tratados estão: 

aspectos da evolução paradigmática do conceito de segurança no contexto histórico 

brasileiro, a tipologia das redes sociais, a utilização das redes sociais para produção 

de informações e as funcionalidades do aplicativo WhatsApp. 
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2.1 O Paradigma da Segurança Cidadã – Um Ambiente com Foco no Cidadão 

Dada à complexidade que o tema segurança pública suscita no Brasil, 

rapidamente está se desenvolvendo o consenso de que a polícia é apenas uma das 

agências encarregadas do controle da criminalidade e violência que, em muitas 

situações, sequer é a mais importante (BEATO, 1999). 

Segurança, no contexto público, se traduz em um conjunto de ações 

preventivas e repressivas levadas a cabo pelo Estado, de modo a garantir a ordem 

pública. Não compreende uma ação isolada, mas um conjunto de ações 

desencadeadas por diversos órgãos, envolvendo instrumentos de prevenção, 

coação, justiça, defesa dos direitos, saúde e social. 

Essas ações são influenciadas pela estratégia estabelecida, ainda que não 

formalmente, mas que tem peso e se irradia por todo o campo, com imediato reflexo 

no trabalho das organizações, que compartilham de uma mesma visão, em uma 

determinada época, estabelecendo momentos paradigmáticos (KUHN, 2003). 

No contexto nacional esses momentos permitem conhecer o pensar por trás 

de políticas públicas de segurança, que se mostram diferentes, dependendo do 

tempo e local e também com diferentes resultados para a sociedade estabelecendo 

assim o caminho percorrido e indicando a direção ser seguida. 

Freire (2009), analisando o panorama nacional a partir do período de governo 

militar de 1964 até o momento conjuntural, identifica três momentos: Segurança 

Nacional, Segurança Pública e Segurança Cidadã, analisadas sob as seguintes 

propriedades: 

 

(i) Os paradigmas analisados não são estanques [...] transformações 
podem indicar a transição para um novo paradigma. No entanto, 
alguns traços mais marcantes – que podem ser aqui denominados de 
núcleos paradigmáticos – permitem identificá-los e diferenciá-los de 
outros com características distintas. 
(ii) Os paradigmas não são excludentes. [...] podem coexistir em 
determinado período. [...]transições entre paradigmas se aproximam 
mais de um processo do que de uma brusca ruptura. Em escala 
temporal e distribuição geográfica. 
(iii) O histórico dos paradigmas no país influencia as características 
das políticas públicas de Segurança subsequentes. 
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(iv) Um paradigma não é uma política pública. [...] podem, sim, 
influenciar a sua formulação ou indicar possíveis tendências 
(FREIRE, 2009. p.50). 

 

Embora o foco do trabalho esteja no contexto atual, com o fortalecimento do 

momento da Segurança Cidadã, se deve identificar os núcleos da visão de 

Segurança Nacional e de Segurança Pública, como momentos anteriores e que 

permitiram a sua chegada, de acordo com o Quadro 01: 

 

Quadro 01: Núcleos Paradigmáticos da Segurança Nacional e da Segurança Pública 

 

Dimensão 

de Análise 

Descrição 

Segurança Nacional Segurança Pública 

Objetivo 

Proteção dos interesses 
nacionais, associados às 

preferências dos detentores do 
poder. 

Preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

Contexto 
Histórico 

 
Ditadura Militar 

Redemocratização do país, elaboração da nova 
Constituição, fortalecimento da cidadania, 

movimento de descentralização e fortalecimento 
das competências de estados e municípios. 

Conceito de 
Violência 

Ameaça aos interesses 
nacionais, soberania e ordem 

pública. Atos contra o Estado e 
elite no poder. 

Ameaça à integridade das pessoas e do 
patrimônio 

Papel do 

Estado 

Eliminação de qualquer ameaça 
aos interesses nacionais, 

podendo ser adotados quaisquer 
meios para o alcance desse 

objetivo. Foco na atuação das 
Forças Armadas 

Controle e prevenção da violência. No entanto, 
maior foco é dado às estratégias de repressão à 
violência. Papel preponderante das instituições 

policiais na implementação da política de 
segurança 

Papel dos 
Indivíduos 

Submissão plena aos interesses 
nacionais, definidos pela elite no 
poder. Indivíduos não participam 
das decisões. Direitos cassados. 

Direito ao voto é restabelecido. O texto 
constitucional menciona que a segurança é 
papel de todos. No entanto, na prática, os 
indivíduos possuem pouca participação na 
política. Indivíduos como beneficiários das 

políticas de segurança. 

Estratégia 
de 

Política 
Pública 

 

Serviço de informações e 
inteligência para identificação de 

ações potencialmente 
ameaçadoras à ordem e 

interesses nacionais. Criação de 
instituições de repressão a 

qualquer ato percebido como 
subversivo. 

Foco na atuação policial, principalmente em 
estratégias de controle da violência. Papel 
central dos estados na implementação das 

políticas de segurança, com o estabelecimento 
de diretrizes principais pela Secretaria Nacional 

de Segurança Pública. Sistema Único de 
Segurança Pública: estratégia de articulação 

entre os estados e integração de informações e 
ações. 

 

Fonte: FREIRE, 2009 p.54 
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Nestas perspectivas, observa-se o protagonismo das Forças Armadas para 

Segurança Nacional e das polícias, principalmente civis (investigativa) e militar 

(preventiva), no contexto da Segurança Pública. 

Apesar de não aprofundada na análise, outra constatação pode ser feita: A 

estratégia contida na Segurança Pública não foi eficaz ao trabalho de prevenção da 

criminalidade, demandando a adoção de novas abordagens, marcadamente ligadas 

às iniciativas oriundas da estratégia de Segurança Cidadã. 

A estratégia advinda do paradigma da Segurança Cidadã se efetiva através de 

políticas públicas na área, que entendidas como estratégia de ação governamental, 

deve ser, numa sociedade democrática, objeto de constante acompanhamento 

social, que através de suas instituições representativas, podem exercer pressão para 

o atendimento das necessidades construídas pelo próprio grupo social (DE 

CARVALHO, 2011). 

A Constituição Federal de 1988, denominada a “Constituição Cidadã” devido a 

inserção de dispositivos legais de garantia da cidadania sob vários aspectos, não 

teve o condão de transformar imediatamente a realidade social brasileira, muito 

menos a participação social nos rumos da segurança pública do país, embora seus 

princípios estivessem, desde então, ali instituídos. Forçosamente, tal condição exige 

da sociedade, o exercício de seus mecanismos de controle da ação governamental, 

em relações de poder, que refletem os desejos da sociedade e direcionam ações 

governamentais. 

O compromisso assumido pela legislação mater de instituir um sistema de 

segurança pública com foco na segurança individual e coletiva não se fez de 

imediato, embora o entendimento de que as ações das organizações de segurança, 

no contexto público, requerer interação e sinergia, combinadas com a colaboração 

social, como afirma De Carvalho (2011): 

 

A segurança pública é um processo sistêmico e otimizado que 
envolve um conjunto de ações públicas e comunitárias, visando 
assegurar a proteção do indivíduo e da coletividade e a ampliação da 
justiça da punição, recuperação e tratamento dos que violam a lei, 
garantindo direitos e cidadania a todos. Um processo sistêmico 
porque envolve, num mesmo cenário, um conjunto de conhecimentos 
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e ferramentas de competência dos poderes constituídos e ao alcance 
da comunidade organizada, interagindo e compartilhando visão, 
compromissos e objetivos comuns; e otimizado porque depende de 
decisões rápidas e de resultados imediatos (DE CARVALHO, 2011 
p.62). 

 

Exigindo a aproximação dos atores governamentais e os da sociedade, num 

relacionamento que se materializou 10 anos depois no campo normativo, com a 

instituição do Plano Nacional de Segurança Pública (PNSP), que em 2007 veio a se 

transformar no Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 

(PRONASCI). 

Buscando a integração das ações prevista pelo PRONASCI, em cooperação 

com Estados e a combinação de políticas públicas voltadas para a área social para a 

prevenção, controle e repressão à criminalidade surge o conceito de “Segurança 

Cidadã”, conforme afirma Freire (2009): 

 

[...] parte da natureza multicausal da violência e, nesse sentido, 
defende a atuação tanto no espectro do controle como na esfera da 
prevenção, por meio de políticas públicas integradas no âmbito local. 
Dessa forma, uma política pública de Segurança Cidadã envolve 
várias dimensões, reconhecendo a multicausalidade da violência e a 
heterogeneidade de suas manifestações (FREIRE,2009. p.105). 

 

Observa-se que tal movimento não é recente e não obstante as tentativas 

anteriores e que, como já descrito, conseguem transitar pelos momentos 

paradigmáticos, o atual teve fortalecimento nas iniciativas do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) realizadas em 2005, com estabelecimento 

de cinco categorias principais de intervenção com os seguintes direcionamentos: 

Cumprimento voluntário de normas, Inclusão social e a diminuição dos fatores de 

risco, melhoria do contexto urbano associados ao medo e perigo real, acesso a 

mecanismos institucionais ou alternativos de resolução de conflitos e para a 

construção de capacidade institucional, melhoria da eficácia policial e das 

autoridades executivas ou judiciais e da confiança dos cidadãos nas instituições. 

Estas categorias são dirigidas dentro de uma perspectiva conceitual, que pode 

ser descrita pela Figura 01: 
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Figura 01: A atuação das Políticas Públicas com foco em Segurança Cidadã

Fonte: FREIRE, 2009 

 

A partir desta orientação houve perceptível influência na formação do novo 

momento, pode-se ver mudança em alguns dos conceitos e manutenção de outros, 

conforme pode ser constatado no Quadro 02: 

 

Quadro 02: Núcleos Paradigmáticos da Segurança Cidadã 

 

Dimensão 

de Análise 

Descrição 

Segurança Cidadã 

Objetivo Promoção de convivência e cidadania, prevenindo e controlando a violência. 

Contexto 
Histórico 

 

Consolidação dos direitos de cidadania. Fortalecimento da participação social e 
da atuação da sociedade civil. Crescimento da violência, demandando formas 
mais efetivas de prevenção e controle. 

Conceito de 
Violência 

Fatores que ameaçam o gozo pleno da cidadania por parte dos indivíduos. 
Violência é multicausal, por isso demanda uma estratégia multi-setorial de 
prevenção e controle. 

Papel do 

Estado 

Implementação de políticas setoriais articuladas, com foco no âmbito local. 
Governo Federal, estados e municípios possuem papel nesse processo. Além 
das instituições policiais, instituições responsáveis pelas políticas sociais também 
participam da política. Nova importância é conferida à gestão local da segurança, 
em contraste com a perspectiva anterior que mantinha a esfera de atuação 
concentrada principalmente no âmbito estadual e federal. 

Papel dos 
Indivíduos 

O cidadão é central a essa perspectiva. O indivíduo é o centro da política e seu 
principal beneficiário. Possui papel preponderante na gestão local das políticas de 
segurança cidadã. 

Estratégia 
de 

Política 
Pública 

Implementação de políticas setoriais integradas voltadas à prevenção e controle 
da violência. Fomento à participação dos cidadãos e ao desenvolvimento de 
ações voltadas à comunidade. 

Fonte: FREIRE, 2009 
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As tendências identificadas pela análise dos momentos possibilita estimar o 

conteúdo da visão que deve nortear as estratégias voltadas para segurança pública, 

direcionando o destino do momento evolutivo, dentre elas estão: 

A. Multidimensionalidade e integração na abordagem do problema da violência; 

B. O reconhecimento e a ampliação dos direitos ligados à cidadania; 

C. Reforço do papel estadual e principalmente do municipal, na segurança; 

D. A utilização de políticas públicas focadas nos público-alvo e nas áreas mais 

vulneráveis; 

E. Empoderamente e participação social como centro das políticas públicas, 

avançando além dos Conselhos de Segurança, tendo a participação popular a 

estimular e subsidiar à formulação de políticas públicas e ao seu acompanhamento; 

F.  Quebra de barreiras culturais nas instituições governamentais, nas de 

representação social e na própria comunidade, diante da nova perspectiva; 

 

2.2 Características da Colaboração 

 

Há o reconhecimento de que o exercício da colaboração da sociedade nas 

atividades governamentais aponta para o aperfeiçoamento das suas práticas e pode 

alavancar o sucesso de suas atividades (OSBORNE & GAEBLER, 1996; PETERS & 

PIERRE, 1998). 

Não obstante a identificação de existência de um potencial de melhoria, 

devido a amplitude, elasticidade e por vezes esticamento no entendimento do 

conceito de colaboração; o termo carece de delimitação, com vistas a diminuir 

ambiguidades ou até discordâncias dentro do escopo do trabalho, que entende que 

ela se dá a partir do estabelecimento de redes, envolvendo pessoas, organizações 

governamentais e não governamentais, que se relacionam diretamente (através dos 

contatos formais e tradicionais), mas também em um ambiente computacional, virtual 

e colaborativo (BRNA, 1998). 

Brna (1998) estabelece os seguintes parâmetros para análise daquilo que está 

sendo qualificado como colaboração: 

 

A. Se a tarefa é dividida em partes controladas por diferentes colaboradores ou 
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se a colaboração requer um esforço sincrônico sem nenhuma divisão de tarefa; 

B. Se a colaboração é vista como um estado ou como um processo; 

C. Se a colaboração é um meio para o fim de aprender alguma esfera de domínio 

ou se a colaboração é, em algum sentido, o fim em si; e 

D. Se os participantes em uma colaboração estão cientes da existência de uma 

relação contratual formal ou não. 

 

Sobre as características delineadas pelo autor tem-se a ideia de colaboração 

a partir do entendimento de que haveria uma divisão de trabalho tal, onde cada 

indivíduo ficaria responsável por uma parcela do todo ou, por outro lado, uma 

condição de envolvimento que obrigaria a conclusão da tarefa somente pela ajuda de 

todos, a partir de um esforço sincronizado, onde não fosse possível distinguir onde 

começa o trabalho de um e onde termina o trabalho do outro ator. 

Na primeira perspectiva, pode-se identificar a existência de ações de 

cooperação, que poderia ser entendida como uma caracterização onde há a 

realização da tarefa sem a interação dos participantes, onde cada um faria sua parte 

no trabalho mas sem se relacionarem. Na segunda perspectiva, a ausência de uma 

divisão de tarefas impõe uma condição tal onde os atores estão dentro do mesmo 

processo de maneira indissociável, não sendo possível visualizar suas 

responsabilidades individuais. 

Tal ideia isolada não é satisfatória para estabelecer distinção para o trabalho 

colaborativo, havendo a necessidade de buscar um caminho do meio, visto que 

mesmo nas atividades com divisão de tarefas onde exista algum grau de interação 

entre os participantes, existirão tarefas a serem realizadas individualmente; o que 

não descaracteriza o estado colaborativo. 

A distinção da colaboração em estado e processo pode ser compreendida, 

tendo como ponto de partida a mesma situação descrita anteriormente, na qual uma 

tarefa realizada individualmente pelas partes e sem interação entre elas durante a 

execução, caracterizaria a cooperação, no entanto deve-se entender que este é um 

processo, dentro da colaboração, que seria um estado. 

Estudos sobre a manutenção do estado colaborativo em tarefas on-line 
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observaram que, neste ambiente de interação e quando estão envolvidas diferentes 

competências dos atores, pode haver a concentração de atividade em um dos atores 

em detrimento do outro, numa quebra do senso de associação mesmo sem a 

interrupção do “processo” produtivo; necessitando neste momento a atuação 

reparadora de um ator coordenador, com ações para recuperação do “estado” 

colaborativo (ROMANO et al.,1998). 

Sobre os propósitos da colaboração, observa-se que muitas das atividades 

que a buscam, focam suas atividades nas metas da esfera de domínio, estão 

concentradas nos seus objetivos e resultados, desejados e compartilhados. 

Entretanto existe outro foco que é o aprendizado que a atividade colaborativa pode 

trazer. Uma espécie de propósito maior, que pode ser extrapolado para outras 

atividades e que auxiliam, num contexto de políticas públicas, na ampliação da 

cidadania e no empoderamento da sociedade, logo, existe um potencial pedagógico 

na atividade colaborativa, que deve ser estimulado (BURTON et al, 1997). 

Quanto ao estabelecimento de regras para realização da colaboração, é 

necessário reconhecer que elas estarão presentes, de forma explicita ou implícita. 

Mesmo em situações onde se busca explicitar este contrato, este será suplementado 

por obrigações implícitas (GRICE, 1975). 

Há a necessidade de minimizar os conflitos de interesses que podem surgir 

nas relações, e as regras podem auxiliar neste intento, incluindo obrigações formais 

para fornecer uma crítica do trabalho do outro colaborador e então discutir seu 

próprio trabalho, vinculando a ambos (BULL & BRNA, 1997). 

 

2.3 Colaboração na Segurança Pública do Rio de Janeiro 

A sistemática da atuação policial preventiva é desenvolvida no Estado do Rio 

de Janeiro sob a gestão da Secretaria de Estado de Segurança (SESEG), que por 

sua vez tem vinculado a sua estrutura orgânica, entre outros, a Polícia Militar 

(PMERJ) e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ). Estes órgãos 

desempenham as atividades previstas no artigo 144 da Constituição da República 

Federativa do Brasil, sendo a PCERJ de caráter civil, sigiloso, judiciário e 

investigativo e a PMERJ de caráter militar, fardado, administrativo e preventivo, onde 
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se observa a previsão legal para a atuação policial contida no parágrafo 5º, onde 

constam como incumbências a polícia ostensiva e a preservação da ordem (BRASIL, 

1988). 

Em relação ao local de funcionamento, a PCERJ tem sua atividade 

operacional realizada pelas Delegacias de Polícia (DP) e a PMERJ pelos Batalhões 

de Polícia Militar (BPM), que se desdobram no terreno, de acordo com áreas 

geográficas de responsabilidade. A capilarização do trabalho da PMERJ se dá, por 

subdivisões da área de responsabilidade dos BPM em Companhias Operacionais 

(Cia), onde, concomitantemente, há a atuação de uma ou mais DP. 

Entre algumas das modalidades de policiamento desenvolvidos pelos BPM 

estão o móveis: Patrulhamento a Pé e Motorizado; e os fixos: Cabines Policiais, 

Destacamentos e Postos de Polícia, sendo estas modalidades, suas variações e 

combinações, utilizadas nos exercícios recentes que envolviam atividades 

colaborativas. 

O primeiro a ser destacado foi o Grupamento de Policiamento em Áreas 

Especiais (GPAE), que operacionalmente, tratava-se de Postos de Polícia instalados 

em localidades como: Morro da Babilônia, Chapéu Mangueira, Providência, Gardênia 

Azul, Rio das Pedras, Morro da Chácara do Céu, Morro da Formiga, Morro da Casa 

Branca e Vila Cruzeiro todos na Cidade do Rio de Janeiro; e Morro do Cavalão e 

Morro do Estado, na Cidade de Niterói; de onde se irradiavam equipes de 

patrulhamento móvel. 

A iniciativa foi capitaneada pela interação entre a PMERJ e a ONG VIVA RIO, 

implementado em 2000, foi inspirado em modelo americano (ceasefire), funcionando 

como estratégia de retomada de áreas dominadas pelo tráfico de drogas e que 

possuem em seus ideais, elementos de envolvimento social, porém muito mais 

identificado como uma estratégia de presença policial contínua em áreas de 

interesse, do que uma proposta real de interação comunitária, não obstante ela 

existisse em algum grau. (RIBEIRO et al 2014). 

A avaliação de Elisabeth Sussekind demonstra uma das razões porque o 

projeto não prosperou, a partir da análise do ciclo de vida do primeiro GPAE 

instalado no Estado (KAHN, 2002): 
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El proyeto, instalado em los barrios de Copacabana y Leme, donde 
vivían más de 170 mil personas y hay cinco favelas, funciono por 
apenas por um año y siete meses. No sobrevivió al nuevo gobierno 
del Estado, que lo desmovilizó, afirmando que se trataba de uma 
vigilância policial para elites y que los efectivos envueltos em él 
serían más útiles realizando operaciones em las favelas (KAHN, 2002 
p.375) 

 

Somada a essas razões podem ser inseridas a falta de planejamento das 

ações, falta de apoio institucional. Onde se verifica que foi tratada como estratégia de 

ocupação de territórios e política de governo, se utilizando de estratégias de 

interlocução comunitária, como caminho para legitimação de sua manutenção, 

apesar dos sucessos pontuais, ficou identificado mais como uma política de governo, 

sendo combatido pela nova gestão estabelecida, seu maior sucesso foi o de ter sido 

a ação precursora para as atividades de polícia de proximidade, verificada com a 

implantação das UPPs (RIBEIRO et al, 2014). 

Outro exemplo são os Conselhos de Segurança Pública (CCS) no Rio de 

Janeiro, são canais de participação popular, regulados por normas determinadas 

pela SESEG. Dentro de um formalismo previsto em suas regulamentações, 

envolvem a participação dos responsáveis pelos órgãos policiais da área e por uma 

Diretoria eleita entre representantes da comunidade e de outros órgãos 

governamentais de diversas instâncias. Nas reuniões são discutidos assuntos 

relativos aos temas que podem ser considerados problemas da comunidade e que 

recebem o tratamento adequado. As questões discutidas são registradas em ata, e 

tem papel consultivo aos gestores da área de segurança. 

Os CCS realizam a interface entre as instituições governamentais e a 

sociedade. Neles há o partilhamento de informações, onde todos assumem tarefas 

de propor, negociar, decidir, implementar e fiscalizar a realização do interesse 

público (GOHN, 1998,2003; CARVALHO, 1998). 

No Brasil, sua instituição foi iniciada em 1996, sendo que a partir de 2003 foi 

estabelecido pelo Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), uma vinculação à 

distribuição de recursos federais aos Estados. (MIRANDA, 2007). 
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No Estado do Rio de Janeiro, foi implantado em 1999 e reestruturado em 

2005; e sua gestão está sob responsabilidade do Instituto de Segurança Pública 

(ISP), sendo definido da seguinte forma: 

 

 Os CCS são instituições participativas, criadas pela Secretaria de 
Segurança do Estado do Rio de Janeiro (SESEG) e buscam interligar 
os atores envolvidos com as questões ligadas a segurança pública, 
de maneira ampla; dentro da multidimensionalidade proposta por 
Lavalle (2011): 
...são canais de comunicação entre a sociedade civil e as Polícias 
Civil e Militar do Estado do Rio de Janeiro, atuando como 
colaboradores voluntários, não remunerados e compromissados com 
a redução da violência, da criminalidade e com a paz social.(ISP, 
2015) 

 

Há ainda os Cafés Comunitários, que se trata de iniciativa do Governo do 

Estado, iniciado em 2000, como parte do Programa “Todos Pela Paz”, que por sua 

vez contava com outras atividades como: Jovens pela Paz; Escolas da Paz; Polícia 

da Paz; Shows da Paz; Disque 0800; e Festival de Música pela Paz. Como parte das 

ações que buscavam uma “Polícia de Paz”. Foram instituídas reuniões mensais nas 

Unidades Operacionais da PMERJ, coordenados pela Comandante destas Unidades 

e com o aparato de pessoal e recursos materiais mobilizados por estes. Para estas 

são convidados representantes de associações de moradores dos bairros e 

comunidades, comerciantes, síndicos dos prédios, bem como moradores e pessoas 

que tenham interesse ainda que não representem alguma organização. São 

convidados ainda representantes de órgãos governamentais julgados importantes 

para tal reunião. 

 Atualmente os “Cafés Comunitários”, que seriam reuniões menos formais que 

os CCS, com o propósito de possibilitar interação com a PMERJ, estão sendo 

aglutinadas pelas atividades dos CCS, sendo muito s desses encontros realizados 

conjuntamente. 

As UPP, como exemplos mais modernos, foram instituídas como modelo de 

estrutura policial para desenvolvimento de policiamento permanente em área de 

interesse. Não obstante a evolução observada desde sua criação, e sua estruturação 
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como Programa, pode ser citado o Decreto Estadual no 41.650, de 21 de janeiro de 

2009, que diz, eu seu Art.1º:  

 
“Fica criada, na estrutura da Polícia Militar do Estado do Rio de 
Janeiro (PMERJ), subordinada ao Comando do Estado Maior, a 
Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), para a execução de ações 
especiais concernentes à pacificação e manutenção da ordem 
pública nas comunidades carentes. Os Policiais Militares lotados nas 
Unidades de Polícia Pacificadora, no efetivo exercício de suas 
funções, perceberão gratificação de encargos especiais no valor de 
R$ 500,00 (quinhentos reais); Parágrafo Único: a gratificação ora 
instituída será concedida tão somente aos que estiverem lotados nas 
Unidades de Polícia Pacificadora, e não se incorporará, para 
quaisquer efeitos, aos vencimentos do servidor. (RIO DE JANEIRO, 
2009) 

 

Este Decreto, como outras regulamentações ao trabalho das UPPs, revela a 

novidade estrutural e da atuação operacional não subordinada aos BPM de área, 

estabelece ainda gratificação aos militares que lá trabalham. Na verdade, em 2011 

foi criado a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) para coordenar o trabalho 

das UPP, a quem elas passaram a ficar subordinadas diretamente. 

Os conceitos sobre esse “novo modelo”, são relatados por Da Cunha & Da 

Silva Mello (2011): 

 

“um novo modelo de segurança pública e de policiamento”, que 
busca promover a interação entre a população e a polícia, aliada ao 
fortalecimento de políticas sociais nas favelas. Orientam-se, segundo 
seus formuladores, pelos princípios da polícia comunitária (ou polícia 
de proximidade), que tem como conceito e estratégia a parceria da 
população com as instituições da área de segurança. De acordo com 
o secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, a “missão” das 
Unidades de Polícia Pacificadora é a de “recuperar territórios 
empobrecidos dominados há décadas por traficantes e pelas milícias 
armadas” e “levar a paz às comunidades” (DA CUNHA & DA SILVA 
MELLO, 2011. p.372). 

 

Os mesmos autores fazem contraponto a este posicionamento, refletindo que 

a ideia de “pacificação” pode ser entendida pela reflexão da ideia contrária ao termo, 

que seria a de “guerra ao crime”. Esta dicotomia denunciaria a estratégia que 

orientou o trabalho policial nas áreas onde elas foram implantadas, que seria de 

“combate ao narcotráfico e ás facções criminosas”, num ideário de levar a paz aos 

territórios antes dominados pela guerra, territórios estes que ao longo do tempo tem 
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sofrido com os problemas advindos da presença criminosa e de suas lutas de poder 

e pela atuação violenta e arbitrária dos órgãos policiais. (DA CUNHA & DA SILVA 

MELLO, 2011). 

Como dito, há autores que defendem que se trata de uma evolução ou 

aprimoramento do trabalho iniciado pelos GPAE. 

Atualmente, tem se buscado o desenvolvimento de atividades de avaliação do 

trabalho das UPP, pela análise quantitativa dos índices de ocorrências criminais 

verificadas nas áreas de atuação e qualitativas, pelo nível de envolvimento dos 

atores e avaliação do trabalho policial. 

A Companhia Integrada de Polícia de Proximidade (CIPP) é uma iniciativa da 

PMERJ, iniciada em 2015 no rastro das UPP, como alternativa para as localidades 

não inseridas em ambientes conflagrados e onde o tráfico não detém o domínio 

territorial. Foi implantada inicialmente para cobrir a área geográfica dos Bairros de 

Vila Isabel, Grajaú e Andaraí. Tem seus fundamentos em 3 eixos de atuação: divisão 

territorial com responsabilização operacional, o policiamento de proximidade, e o 

policiamento orientado ao problema, possuindo ainda as seguintes características 

descritas em relatório de avaliação do ISP (2016): 

 
Quanto à filosofia da polícia de proximidade, descrita na Instrução 
Normativa (IN) 22/2015 da PMERJ, ela se estrutura nos seguintes 
princípios: Prevenção, Descentralização, Proatividade e Resolução 
Pacífica de Conflitos. Estes se desdobram nas seguintes ações: a 
aproximação, presença, permanência, envolvimento. Os telefones 
institucionais foram entregues apenas aos policiais dos subsetores do 
setor Alpha, Charlie e Delta. Na IN 22/2015 e outras normativas sobre 
a Polícia de Proximidade é sugerido o uso da técnica IARA 
(Identificação, Análise, Resposta, Avaliação).A consultoria ao projeto 
foi realizada pela Fundação Brava, representada pelo cientista 
político Leandro Piquet.A análise contou com o auxílio do ISP no 
provimento de informações. Um monitoramento gráfico dos crimes 
por subsetor permitiu a visualização daqueles mais problemáticos de 
acordo com o crime. e comprometimento. Esses elementos revelam a 
intenção de criar sinergia entre a sociedade local e os policiais, o que 
traria duas consequências positivas: o aumento da legitimidade 
institucional e a facilidade de encaminhamento de informações 
importantes por parte da população. Para operacionalizar esses 
objetivos, os policiais no serviço no POG trabalham, em sua maioria, 
em escalas de 5 X 2 (8 horas diárias por 5 dias, com 2 dias de 
descanso), realizam visitas a escolas, comércios e associações de 
vizinhança, participam de debates e eventos, e entregam cartões de 
visita aos moradores com seu número de telefone para serem 
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acionados. Além disso, há sempre um policial responsável por 
telefonar para as vítimas de crimes na região. Idealiza-se ainda que 
os policiais fiquem, no mínimo, um ano no mesmo subsetor. Dentre 
as atividades, um dos pontos menos explorados dentro do projeto 
piloto parece ser a resolução pacífica de conflitos. Observa-se que 
muitas dessas ações pretendem efetivar os princípios citados, ainda 
que não haja mecanismos institucionais para garanti-las. Dessa 
forma, torna-se difícil avaliar integralmente a consecução dos 
objetivos da Polícia de Proximidade descrito na IN 22/2015, a saber, 
a construção de confiança mútua entre policiais e cidadãos, a 
redução de crimes e de desvios de conduta. (ISP, 2016) 

 

 A descrição e o estudo dos modelos de policiamento onde há a inserção de 

componentes de colaboração permite traçar considerações e extrair as seguintes 

observações, sob a perspectiva das ações e do relacionamento comunitário: 

 

A. Forte influência da cultura de dominação territorial e ocupação militar (policial) 

oriundo do paradigma da Segurança Nacional; 

B. Interação comunitária utilizada como caminho para validação da presença 

policial, sem a clara identificação dos seus efeitos no planejamento operacional; 

C. Baixo apoio institucional (intraorganizacional e interorganizacional), com 

deficiências de recursos logísticos e humanos, bem como deficiência nas relações 

organizacionais entre Unidades da Corporação e entre organismos estatais e não 

estatais; 

D. Implantação sem mediação social aprofundada, onde a decisão pela 

implantação e as definições sobre estratégia de atuação foram realizada pelas 

instâncias de Comando da própria Polícia Militar ou pela Secretaria de Segurança e 

de acordo com um cronograma estabelecido entre estas esferas de poder; 

E. Identificação como política de governo visto a apropriação política dos 

resultados positivos; 

F. Relacionamento sazonal, visto que o envolvimento e a colaboração se dão 

através de encontros com datas agendadas e pré-programados entre os 

participantes; 

G. Relacionamento Hierárquico, visto que se privilegia a presença das lideranças 

das instituições governamentais (Comandantes, Delegados, Chefes das Guardas 

Municipais...) e os representantes da sociedade “organizada”, que através de seus 

lideres comunitários, presidentes de associações de moradores, síndicos de prédios, 
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entre outros; é que transmitem o consolidado de demandas dos seus grupos e são a 

voz das decisões tomadas nos encontros para seus grupos. 

 

Dentro desta análise, não se pode deixar de abrir parênteses para o fato de 

que, embora os GPAE tenham sido extintos, os demais exercícios descritos estão 

em constante avaliação e aprimoramento, do que a proposta da Segurança 

Colaborativa surge como caminho possível para tal aprimoramento, sob o aspecto da 

interação com a comunidade e sua capacidade de interlocução, como será visto a 

seguir. 

 

2.4 Segurança Colaborativa 

 

Cabe à administração estudar os fenômenos organizacionais, por um prisma 

que considere suas complexidades e o necessário direcionamento para realização 

dos seus objetivos, buscando o incremento da sua capacidade operacional pela 

melhoria de sua gestão entre outros fatores, possibilitando que ao seu input, possa 

ser adicionado valor, de maneira a oferecer o output desejado pelo cliente (MARTINS 

& MARINI, 2014; GONÇALVES, 2000). 

Nesta busca por melhorias, várias estratégias e ferramentas gerenciais podem 

ser aplicadas para fazer frente a um contexto de pluralismo, complexidade, 

ambiguidade e fragmentação; afetando a totalidade do governo e a sociedade, num 

movimento que não é caracterizado como a administração pública ortodoxa ou da 

intraorganizacional da new public management, mas que vai além, estabelecendo 

um novo marco, a governança pública conforme conceitua Martins e Marini (2014): 

 

Há uns que advogam tratar-se realmente de um novo paradigma que 
elabora novos ingredientes que não estavam presentes na 
administração burocrática ortodoxa e na nova gestão pública 
(Osborne, 2010). Outros defendem uma linha multiparadigmática, no 
sentido de que a governança pública combina elementos dos 
paradigmas anteriores (Aguilar, 2006). E, também, há posturas 
aparadigmáticas, que criticam a apressada paradigmatização da 
governança pública (Hood, 2011). Em todo caso, tanto na teoria 
quanto nas práticas emergentes, governança pública propõe uma 
nova síntese, uma tentativa de enxergar o governo como um 
processo amplo, plural e complexo da sociedade, buscando integrar 
política e administração, gestão e políticas públicas. Com efeito, 
integração, coordenação e controle político têm sido características 
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fortemente associadas às reformas pós- -nova gestão pública. 
(Christensen & Lægreid, 2011; Lægreid & Verhoest, 2010; Pollitt, 
2003) Sobretudo, governança pública é uma promessa de uma nova 
compreensão abrangente e integradora, inspiradora de melhores 
práticas e resultados (MARTINS & MARINI, 2014. p.43). 

 

Os autores propõem ainda os elementos e subelementos que constituem a 

governança pública: Desenvolvimento de Qualidades e Capacidades Institucionais 

(existência de liderança capaz de estabelecer uma visão de futuro, dirigir e integrar 

as ações no sentido proposto; domínio de competências como sendo um conjunto de 

conhecimento, habilidades e atitude); Prontidão (condição de sensibilidade e alerta 

para reagir às demandas); Potencial (estoque de capacidades para atuar) e Desenho 

Institucional (regras que definem configuração jurídico-institucional e seu modelo de 

gestão), numa cadeia de valor, conforme o Figura 02: 

 

Figura 02: Cadeia de Governança 

 

Fonte: MARTINS & MARINI, 2014 

 

 Provocando um processo de adequação da conjuntura organizacional e 

desenvolvimento de novos arranjos experimentais e alternativos capazes de 

apresentar resposta num cenário dinâmico. Para estabelecer e manter este 

direcionamento há a necessidade da força integradora de uma liderança capaz e 

uma visão de futuro para a organização. 

As operações policiais militares são realizadas com a utilização de recursos de 

diversas naturezas, no campo do seu planejamento elas contam com as informações 

que subsidiam sua ação no campo da prática operacional, de pessoal, recursos 

logísticos e técnicas, que são empregados de maneira sinérgica para propiciar o 

atingimento dos seus objetivos, entendidos, num contexto policial brasileiro, como a 
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missão, sendo esta fruto de decisões tomadas dentro da estrutura hierárquica da 

Corporação e em conformidade com o direcionamento dado por esta (linha de 

comando). 

Para estabelecer e manter este direcionamento há a necessidade da força 

integradora de uma liderança capaz e uma visão de futuro para a organização com 

vistas a implementação de mudanças, com foco nos desafios que serão enfrentados 

pela organização diante dos diversos cenários (MARTINS & MARINI, 2014). 

Observa-se que estes recursos, empregados dentro da metodologia 

tradicionalmente usada, não tem propiciado sucesso e tem sido alvo da preocupação 

da cúpula da Corporação, motivando a análise e propostas de alteração de diversos 

aspectos de funcionamento da Corporação, esbarrando, por vezes, na falta de 

cultura que privilegie a inovação dentro de uma visão estratégica (CADERNOS VIVA 

RIO, 2015). 

A visão de futuro serve como marco para as ações e neste sentido a 

Formulação Estratégica da PMERJ oferece esta visão, conforme demonstra o Figura 

03 (PMERJ, 2009): 

 

Figura 03: Formulação Estratégica da PMERJ para o Campo de Polícia de Proximidade 

 

Fonte: PMERJ, 2009 
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O indicativo da necessidade constatada no mapeamento, de fortalecimento 

dos laços comunitários e de ações no sentido de promover a interlocução com a 

sociedade oferece caminho para as ações com a sociedade, que por sua vez tem 

experimentado avanços no campo da comunicação e nos relacionamentos, 

marcadamente pela presença das redes sociais e da sociedade informacional. 

O Coronel Alberto Pinheiro Neto (VIVA RIO, 2015), ex-Comandante Geral da 

PMERJ relata fato ocorrido na sua assunção da função: 

 

“_...pedimos às equipes que trabalhavam na área estratégica uma 
avaliação de todos os projetos estruturantes que a Polícia Militar tinha 
desenvolvido a partir de 2009... O resultado foi o pior possível. Todos 
os bons projetos da Polícia Militar haviam sido deixados de lado. Em 
qualquer parte do mundo, as instituições precisam de um 
alinhamento estratégico e de uma direção. Se não houver uma 
direção, o negócio não irá bem, seja ele público ou privado.” 
(CADERNOS VIVA RIO, 2015. p.9) 

 

 Uma proposta que objetive a intervenção na conjuntura da Corporação, mais 

detidamente na sua maneira de integrar os stakeholders envolvidos no processo de 

prestação do seu serviço e a melhoria de desempenho, passa pelo foco nas 

exigências da sociedade, diminuição do tempo de resposta e mitigação da burocracia 

nas atividades do setor público; podendo definir resultado esperados dos processos 

e a utilização de indicadores de desempenho apropriados (MARTINS & MARINI, 

2014). 

No campo da Segurança do Estado, este foco esteve por muito tempo voltado 

exclusivamente para os índices de incidência criminal nas diversas Regiões do 

Estado; medida esta, até o momento, que não abrange a totalidade das dimensões 

pretendidas pela ação policial, que num contexto de sustentabilidade, deve ter seus 

reflexos em diversas outras áreas, transpassando outras agendas transversais, tão 

necessárias para a evolução da sociedade e das instituições a ela atreladas (RIO DE 

JANEIRO, 2009; MIRANDA, 2007). 

Dentre as ideias que compõem essas agendas transversais observa-se que a 

necessidade de envolvimento social na segurança, fruto de uma mudança de prática, 

característico dos movimentos de segurança cidadã não se restringem a adequação 
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a uma única perspectiva estratégica. No contexto da prestação do serviço 

governamental, outras agendas são abarcadas pelo trabalho colaborativo, como, por 

exemplo (MIRANDA, 2007): 

 

A. Transparência do trabalho governamental, em geral e da Polícia, em 

particular, promovendo maior visibilidade das ações; 

B. Cobrança e responsabilização na ação policial e dos demais atores, visto que 

a responsabilidade pela ação passa a ser compartilhada, cada qual com sua parte na 

tarefa a ser realizada; 

C. Valorização de grupos identificados como minoritários, visto que a ação 

poderá atingir todos os grupos, até a individualidade, que até então não estavam 

representadas; 

D. Inovação tecnológica; entre outras 

 

Não obstante as condicionantes do trabalho administrativo, o atingimento 

destas agendas, ainda que de forma transversa, pode indicar uma vontade 

governamental em trabalhar de maneira inclusiva, agregando o máximo de 

interessados e respondendo às suas demandas, tecendo uma rede de atuação, onde 

uma ação se conecta a outra, de maneira interdependente, numa relação próxima as 

relações existentes em redes sociais. A estrutura organizacional e as normas que 

definem as relações institucionais também são fatores que vão influir no alcance do 

valor público, podendo ser tão mais complexos conforme os desafios a serem 

enfrentados pela organização. 

O desenho institucional pode restringir ou promover o desempenho da 

organização e suas capacidades colaborativas, seu conceito versa sobre o conjunto 

de regras definidoras da configuração jurídico-institucional e de seu modelo de 

gestão (MARTINS, 2011). 

Enquanto estrutura organizacional, a identificação do enfoque revela a 

concepção da sua modelagem, passando pelas suas características mais relevantes, 

que por sua vez devem estar alinhadas a estratégia da organização e os seus 

componentes. 

A estrutura organizacional pode ser desenhada tendo por base 5 blocos, a 
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saber: a cúpula (instancia máxima deliberativa), núcleo operacional (realização de 

trabalhos finalísticos), suporte administrativo (processos de gestão de insumos), 

suporte técnico-corporativo (processos de definição de requisitos técnicos) e linha 

intermediária (estrutura de coordenação e integração horizontal) (MARTINS, 2011). 

O núcleo operacional se constitui na estrutura que realizará as atividades 

finalísticas definidas na estratégia, seu desenho pode ser representado por 

estruturas organizacionais, conforme o Figura 04, onde a estrutura se adequa a 

fatores como: diferenciação de serviços, segmentos de beneficiários, regiões de 

atuação, temas relevantes, etc. Onde, ainda que não se constitua uma regra,  

estruturas mecanicistas  podem utilizar se valer de estruturas funcionais, hibridas ou 

mesmo matriciais, bem como outras estruturas com características mais orgânicas 

podem se valer de estruturas em rede (MARTINS, 2011).   

 

Figura 04 – Tipos de Estruturas Organizacionais 

 

Fonte: MORGAN, 1996 apud MARTINS, 2011 

 

Observa-se que a modelagem organizacional não se trata de um momento 

estanque na organização, muito menos em característica imutável ou adaptável, 

devendo ser entronizado uma visão de readaptação ou reformulação sempre que as 

necessidades conjunturais exigirem.  

Outra visão que deve ser levada em conta é de que a constituição histórica 

das organizações militares brasileiras acaba por influir nos processos de decisão e 

escolha destas estruturas, onde o raciocínio funcional acaba por influenciar os 

modelos adotados, servindo como modelo básico de atuação e que não contempla a 

divisão em módulos, do que a estruturação em redes e a utilização de suas 

características seriam grande dilema a esse pensamento, conforme será visto. 
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2.5 Topologia das Redes Sociais 

Para entender o fenômeno das redes sociais é necessário retroceder à 

gênese da existência humana na Terra, onde as pessoas se associavam para juntos 

enfrentarem as dificuldades, nas quais elas de maneira isoladas não poderiam obter 

o mesmo resultado. 

Se associar tornou-se tarefa precípua para o avanço do homem e das 

sociedades e entender a forma pela qual se dá tal movimento associativo pode 

permitir desvendar o próprio comportamento humano em sua caminhada evolutiva. 

Passando pela família, os clãs, as comunidades chegando até as grandes 

sociedades, o entendimento do fenômeno de associação passa pela análise de seus 

elementos constituintes, das características de sua estrutura e funções (CASTELLS, 

1980). 

As redes de relações representam este aspecto associativo e na perspectiva 

contemporânea, tiveram o delineamento de seus conceitos, a partir dos estudos da 

teoria dos grafos (RECUERO, 2004). 

Cardoso (2005) fala sobre as experiências realizadas pelo matemático Euler 

precursor desses estudos: 

 

A origem da teoria dos grafos é, em geral, associada ao problema 
das pontes de Königsberg (atual Kaliningrad). Parte desta cidade 
localizava-se em duas ilhas do rio Pregel as quais estavam ligadas às 
margens e uma à outra através de 7 pontes. Consta que os 
habitantes de Königsberg gostavam de dar passeios de modo a 
atravessar todas as pontes e que alguns andavam particularmente 
aborrecidos pelo facto de não encontrarem um trajecto (com partida e 
chegada a um mesmo lugar) que lhes permitisse atravessar apenas 
uma vez cada uma das pontes. O matemático suíço Leonhard Euler 
(1707-1783) ao tomar conhecimento deste problema resolveu-o 
(indicando a impossibilidade da existência de um tal percurso, numa 
memória que publicou em S. Petersburgo em 1736) modelando-o 
pelo multigrafo representado na Figura. O problema dual do problema 
das pontes de Königsberg, é o de saber se um nadador poderia 
nadar neste mesmo rio e localidade de modo a passar por baixo de 
todas as pontes sem repetir nenhuma. (CARDOSO, 2005) 

 

Tal problema é representado conforme a Figura 05: 
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Figura 05: Representações gráficas das pontes de Königsberg e seu multigrafo 

 

 
Fonte: CARDOSO, 2005 

 
Barabasi & Frangos (2014) falam do progresso feito por outros estudiosos a 

partir dos estudos de Euler: 

 

Two centuries passed after Euler’s inspiring mathematicians moved 
from studying the properties of various graphs to asking the 
quintessential question of how graphs, or, more commonly, networks, 
came about. Indeed, how do real networks form? What are the Laws 
governing their appearance and structure? (BARABASI & FRANGOS, 
2014. p.13) 

 

Uma das linhas de estudos se deteve aos aspectos das ciências sociais e 

como as redes poderiam trazer luz a certos comportamentos humanos, que embora 

não sejam novos, tem inaugurando o termo “rede social” em seu novo contexto, 

conforme afirmam Da Costa Braga et al(2008): 

 

 Uma rede social é um grupo de pessoas, de organizações ou de 
outros relacionamentos, conectados por um conjunto de relações 
sociais, como as amizades, o trabalho em conjunto ou a simples troca 
de informações. A análise das redes sociais procura formatar os 
percursos existentes nas relações entre as pessoas, as 
organizações, ou os Estados, por exemplo (DA COSTA BRAGA et al 
2008). 

 

O exemplo da Figura 06 representa como esses laços são construídos. Ela 

retrata uma festa com dez convidados onde ninguém se conhece inicialmente. Laços 

sociais começam a se formar a partir que eles começam a se falar em pequenos 

grupos. No início os pequenos grupos estão isolados (lado esquerdo). Nesse 
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momento já estão formados laços sociais entre eles e todos que estão fora dos 

pequenos grupos são estranhos. A medida que o tempo avança três convidados vão 

para diferentes grupos (lado direito) iniciando a formação de um “conjunto de 

clusters” ou seja um grupo de pessoas maior formado pela ligação entre os 

pequenos . Apesar de nem todos se conhecerem, agora há uma única rede social 

que inclui todos os convidados. Seguindo os laços sociais um convidado pode 

encontrar caminho para se ligar a qualquer outro par de convidados. (BARABASI & 

FRANGOS, 2014). 

 

Figura 06:  A Festa 
 

 
 

Fonte: BARABASI & FRANGOS, 2014 

 

Com regras definidas e terminologia própria, o estudo das redes sociais 

avançou para o aprofundamento das suas unidades de análise, conforme 

descreveram Da Costa Braga et al (2008): 

 

Na terminologia das redes sociais, as pessoas ou grupos são 
denominados como atores e as conexões como ligações. As 
unidades de análise das redes são os conjuntos compostos por 
grupos de indivíduos e suas inter-relações (DA COSTA BRAGA et al 
2008. p.134). 

 

Se utilizando dos avanços tecnológicos que acabaram por potencializar 

esses estudos e torná-los mais acessíveis, conforme descreve o mesmo autor: 

 

A ciência da análise das redes sociais desenvolveu-se em estágios 
distintos, sendo seus conceitos originais fortemente baseados nas 
ciências sociais, às quais posteriormente foram conectados os 
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trabalhos oriundos da teoria dos grafos. Mais recentemente, o 
explosivo crescimento das técnicas e dos recursos computacionais 
permitiu que essas duas abordagens, em conjunto, produzissem 
resultados satisfatórios, mesmo para os que não possuem formação 
matemática sólida, por meio de softwares utilizáveis em pesquisas de 
análise de redes sociais (DA COSTA BRAGA et al 2008 p.136). 

 

Recuero (2004) apresenta duas grandes visões do objeto de estudo: as 

redes inteiras (whole networks) e as redes personalizadas (personal networks); onde 

o primeiro seria focado na relação estrutural da rede com o grupo social, tendo essas 

redes assinaturas de identidade social, ou seja, o padrão de relações entre os 

indivíduos mapeia suas preferências e características. O segundo foca o papel social 

do indivíduo, que poderia ser entendido no mesmo nível, tanto pelas redes as quais 

ele pertence, como pela posição que ele ocupa nesta rede. 

A observação aponta para uma prevalência nas relações (whole networks) à 

análise dos indivíduos (personal networks); que em parte das vezes estão em 

condição de igualdade entre os componentes ou não possuem características 

distintivas tão claras. 

Neste sentido, o estudo das redes sociais reflete uma mudança a partir do 

individualismo, comum nas ciências sociais, para a análise estrutural (RECUERO, 

2004). Deste foco emerge uma terminologia para as unidades de análise, que entre 

outras palavras, apresenta conceitos tais como (WEISZ & VASSOLO 2004; 

RECUERO, 2004; RECUERO, 2012): 

 

A. Relações: Caracterizadas por conteúdo e força; 

B. Laços Sociais: Conexão entre pares de atores por uma ou mais relações; 

C. Força dos laços: Nível de relacionamento entre os atores; 

D. Multiplexidade: Quanto mais relações maior sua multiplexidade; 

E. Composição do Laço Social: Derivado dos atributos dos atores envolvidos; 

F. Densidade da Rede: Nível de conexões existentes; 

G. Locus: Local onde se dá a interação entre os atores; e 

H. CMC: Comunicação mediada por computador, considerando o lócus onde se 

estabelece tal interação. 
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Os estudos mais recentes tem dedicado especial atenção a esta análise 

estrutural, entendendo as redes como estruturas dinâmicas no tempo e no espaço, 

focando em três modelos de estrutura: 

Como característica do modelo de redes aleatórias está o estudo realizado 

pelos matemáticos Paul Erdos e Alfred Rényi, que trabalharam em conjunto, tendo 

escrito alguns dos primeiros trabalhos sobre a teoria dos grafos e suas propriedades, 

se destacando a teorização sobre “gráficos randômicos” (random graphs). Segundo 

eles, com base no exposto na Figura 2, bastaria haver uma conexão entre cada um 

dos convidados da festa para, ao final, todos estarem conectados. Eles também 

afirmaram que quanto mais ligações fossem estabelecidas, maior seria a 

probabilidade de se gerarem clusters, logo, no exemplo, a festa se tornaria em 

conjunto de clusters, que de tempo em tempo realizariam conexão com outros 

grupos. Eles acreditavam que o processo de formação dessas conexões era 

“randômico”, se agregando aleatoriamente e partindo desta premissa, todos os nós 

teriam mais ou menos a mesma quantidade de conexões (RECUERO, 2004). 

O modelo de mundos pequenos pode ser definido a partir uma observação 

das redes sociais como elementos interdependentes, pode-se concluir que, no 

mundo, todas as pessoas estariam conectadas às outras em determinado nível. As 

pessoas estariam separadas por graus, que por sua vez estaria relacionado ao 

número de pessoas separando dois indivíduos em uma rede social. 

Weisz & Vassolo (2004) descrevem que foi na década de 60 que foi 

inaugurado o estudo dos graus de separação, indicando ainda que todas as pessoas 

estão ligadas por um pequeno número de pessoas, de onde deriva o conceito de 

“mundo pequeno”. 

Com base neste entendimento foi criado em 1994 o KEVIN BACON GAME, o 

jogo que defendia que todos os atores de Hollywood estariam conectados ao ator 

Kevin Bacon, descrito por Recuero, Primo e Araujo (1980): 

 

Um dos exemplos discutidos por Barabási para demonstrar sua teoria 
é o da teoria dos seis graus de separação, que afirma que qualquer 
pessoa está separada de outra pessoa no Planeta por apenas outras 
seis pessoas. Essa teoria pode ser observada em jogos como o 
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“Kevin Bacon Game”. Nele, a ideia é conectar atores a Kevin Bacon, 
através de filmes nos quais contracenaram juntos. Da mesma forma, 
a teoria serve de fundo para serviços cada vez mais populares na 
Web, como o Friendster, que organiza árvores de amigos e 
conhecidos dos amigos (RECUERO, PRIMO e ARAÚJO 1980 p.4). 

 

Tal conexão se daria por estruturas semelhantes ao da Figura 06: 
 

Figura 06: Mapa de interações do Kevin Bacon Game 

 
Fonte: READINGEABLE, 2014 

 

Outros conceitos oriundos do estudo deste tipo de modelo foram propostos 

após trabalho realizado por Mark Granovetter, que estudou os “laços fracos” (weak 

ties) e os “laços fortes” (strong ties). Sendo os “laços fracos” mais importantes para 

manutenção da rede. Neste mesmo sentido sinalizou Weisz & Vassolo (2004): 

 

O trabalho de Burt (1992) fundamenta-se na teoria de Granovetter 
(1973) sobre a força de laços fracos. Sua fundamentação parte da 
descoberta sociológica segundo a qual a informação circula de forma 
mais intensa dentro dos grupos do que entre eles. Nesse sentido, o 
artigo clássico de Granovetter (1973) postula que laços fracos agem 
como “pontes” para as fontes de informação que não estão 
necessariamente contidas nos laços fortes de um indivíduo – sua 
rede imediata. Seu argumento é que os laços fortes de um ator serão 
conhecidos uns dos outros, mas que as relações casuais ou laços 
fracos permanecerão anônimos para seu “círculo íntimo”. Por 
anônimos para seu “círculo íntimo”. Portanto, as relações casuais têm 
uma probabilidade maior de fornecer uma informação única do que 
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as amizades mais estreitas, não somente porque a maioria das 
pessoas possui laços mais fracos do que fortes, mas também porque 
os laços fortes têm uma probabilidade maior de receberem tipos 
similares de informação. Em outras palavras, a informação tende a 
ser relativamente redundante dentro de um dado grupo. Burt (1992) 
elabora essas ideias e argumenta que uma rede esparsa, com 
poucos laços redundantes, fornece, em geral, maiores benefícios de 
capital social, visto que a oportunidade de intermediar o fluxo de 
informação entre os grupos constitui um benefício central do capital 
social. Ele argumenta que a presença de vazios estruturais entre 
grupos apresenta oportunidades para intermediar os fluxos de 
informação. Tais condições criam benefícios de informação, pois os 
atores que desenvolvem laços com grupos desconectados ganham 
acesso a um conjunto mais amplo de ideias e oportunidades do que 
aqueles que ficam restritos a um único grupo. Em vista disso, a 
informação circula mais dentro dos grupos do que entre os grupos; 
uma fonte-chave do capital social é uma rede de laços caracterizados 
por muitos vazios estruturais e ligações com grupos que não estão 
conectados de outra forma. A presença de vazios estruturais ocorre 
em baixos níveis de densidade de rede, o que significa que o nível de 
conexão entre os atores na rede é baixo. Assim, de acordo com o 
argumento da interligação, níveis mais baixos de densidade de rede 
levam a níveis mais altos de capital social. Por sua vez, níveis mais 
altos de capital social levam a níveis mais altos de desempenho 
(WEISZ & VASSOLO, 2004 p.28). 

 

Outra consequência deste estudo foi entender que duas pessoas 

desconhecidas tem maior chance de se relacionarem se tiverem um amigo em 

comum, levando a um entendimento de que as redes sociais não são randômicas, 

mas seguem um determinado padrão, mostrando nos estudos teóricos, uma rede 

mais próxima da realidade. 

O modelo de redes sem escalas teve sua definição iniciada pelos estudos de 

Barabasi (2002), comprovavam que as conexões de uma rede não se estabeleciam 

de modo aleatório, mas seguem a uma “ordem” na dinâmica de estruturação das 

redes, sendo algumas delas muito específicas, cunhando a expressão “ricos ficam 

cada vez mais” (rich get richer). Que significa que os que possuem maiores 

quantidades de conexões possuem mais chance de terem novas conexões. 

Essa característica foi intitulada “conexão preferencial” (preferencial 

attachment), ou seja, um nó tende a estabelecer conexão com outro nó existente, 

mais conectado. 

Desta linha advém consequência pelo entendimento de que a quantidades de 

nós formados não é igualitário, muito pelo contrário, elas possuem poucos nós 
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altamente conectados, denominados hubs e as redes formadas denominadas “sem 

escalas” (scale free). 

As redes sem escalas podem, portanto, seguir diversas topologias, 

determinada pela distância, intensidade e frequência das conexões, que desde que, 

compartilhem os mesmos códigos de comunicação, como valores ou objetivos de 

desempenho, por exemplo. (TEIXEIRA, 2011) 

Teixeira (2011) descreve topologias que vão desde o grau máximo de 

centralização (as redes centralizadas onde as conexões se estabelecem em torno de 

um nó principal) até a máxima distribuição (redes distribuídas, onde estão descritos o 

máximo dos nodos estabelecidos), conforme a Figura 08: 

 

Figura 08: Topologias das Redes 

 

Fonte: TEIXEIRA, 2011 

 

 Características das redes, seus atores, suas estruturas, entre outros aspectos, 

definem como vai se dar o relacionamento, bem como irão se estruturar suas 

conexões. As redes sociais se estabelecem sob os mesmos parâmetros, onde tais 

características irão definir as escolhas dentro dos objetivos desejados. 



48 
 

 

Dentro do escopo da pesquisa, onde o foco está na capacidade de 

interlocução entre atores sociais, observa-se a utilização crescente no uso das redes 

sociais baseadas na utilização de ferramentas computacionais móveis, como os 

smartphones. No rastro deste crescimento deu-se uma evolução de aplicativos para 

estes aparelhos, que cada qual com suas funcionalidades, permitem atender as 

demandas por comunicação. 

No cenário nacional esta evolução também tem se dado de maneira 

específica, onde um deles tem se destacado, a partir da sua criação em 2009 e com 

grande utilização no Brasil, que é o WhatsApp, conforme será visto a seguir. 

 

2.6 WhatsApp como Fonte de Informações 

A produção de conhecimento envolve processo de agregação de valor às 

informações disponíveis. O aprofundamento do estudo deste processo se dá pelo 

entendimento dos elementos a ele ligados e dos resultados produzidos. 

Nas relações sociais o conhecimento é produzido como resultado da interação 

de atores, influenciado pelo meios e pelas redes formadas por esta interação, 

conforme afirma Quintela et al (2009): 

 

For the social actors, according to Barabasi et al. (2001), the 
environment in which they live and the formation of networks among 
them are fundamental in order to generate information which will test 
the viability of their comprehension, and with it build up a body of 
propositions which make up knowledge. In referring to the scientific 
production area, the knowledge building process tends to become 
increasingly dynamic and regenerative. Gibbons et al. (1994) affirms 
that, in this field, knowledge generation takes place on a nonlinear 
mode, with their main characteristics being the trans-discipline in 
knowledge-creation and the social relations between actors as a 
starting point. The scientific field, as any social field, is a social system 
reproducing relations between actors or collectivities, organized as 
regular social practices. […] Therefore, it is necessary to consider the 
importance attributed to the social relations in this field, discussing 
their groups in the network formation. A social network is a set of 
people, institutions or organizations which, due to their affinity, share, 
for instance, work and/or information and, by means of these 
connections, construct and reconstruct a social structure […] as 
routinely happens in the scope of programs and research groups. 
(QUINTELA et al, 2009 p.1286) 
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Não obstante a relevância da produção, potencializada pela ação das redes, 

isso por si só não caracteriza uma revolução tecnológica, nem o volume de 

informação transformada em conhecimento, mas sim o fato de que todo esse 

conhecimento está sendo empregado para produzir novos conhecimentos, num 

processo que Castells (1999) classifica como: “ciclo de realimentação virtuoso entre 

a inovação e o seu uso”, “onde localidades ficam despojadas de seu sentido cultural, 

histórico e geográfico e reintegram-se em redes funcionais ou em colagens de 

imagens, ocasionando um espaço de fluxos que substitui o espaço de lugares”. 

Observa-se que este processo, se sempre aconteceu em algum grau, ele foi 

potencializado pelo surgimento das redes sociais baseadas em plataformas 

computacionais característico da sociedade informacional, marcada pela 

microeletrônica, pelos computadores nos diversos formatos e tamanhos e sobretudo, 

com a invenção da internet, formando um “colchão” tecnológico que suporta todo 

este novo fluxo, como também permite a geração do novo e sua disseminação nos 

diversos níveis (CASTELLS, 1999). 

Hoje existem diversos programas computacionais e aplicativos para 

smartphones que desempenham a atividade de conectar pessoas e organizações em 

estruturas rizomaticas, permitindo troca de mensagens, onde não é possível 

identificar claramente o papel do emissor ou do receptor (JUNIOR et al, 2013), 

conforme pode ser observado na Figura 09: 

 

Figura 09: Representação das Redes Sociais para Smartphones 

 

 

Fonte: UNIVERSIA, 2016 
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Uma dessas plataformas, que tem trazido grandes ampliações no formato e 

poder de transmissão de informações e construção de conhecimento é o aplicativo 

WhatsApp, de forte aceitação mundial e que no Brasil tem alcançado grande 

utilização, conforme mostra pesquisa realizada pela Revista Forbes (2013), 

representada na Figura 10: 

 

Figura 10: Top 3 maiores aplicativos de troca de mensagens mais utilizados em 

smartphones 

 

Fonte: Forbes, 2013 

 

O aplicativo WhatsApp Messenger é um aplicativo de mensagens criado em 

2009, que utiliza diferentes plataformas que permite a comunicação pelo aparelho de 

telefone celular tipo smartphone, utilizando a internet como meio.     Está disponível 

para diversos tipos de aparelho smartphones, que podem com isso, trocar 

mensagens, oferecendo ainda a funcionalidade de criar grupos de até 256 pessoas 

que somente poderão ser adicionadas pelo administrador ou administradores dos 

grupos, sem limites para criação de grupos, enviar arquivos de mídia, como: fotos, 

vídeos e áudios. Entre outras funcionalidades (WHATSAPP, 2016). 

Sua utilização tem sido ampliada devido as suas funcionalidades e baixo 
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custo, visto que sua operação depende somente da existência de conexão com a 

internet. Tendo atingido mundialmente o número de 700 milhões de usuários ativos 

mensais. Tem provocado alterações culturais nas pessoas e organizações (JUNIOR 

et al, 2015). 

Junior et al (2015) apontam que, além das funcionalidades ligadas a 

comunicação o aplicativo já tem sido utilizado em diversas outras áreas, como por 

exemplo a aprendizagem colaborativa (M-learning), se valendo das potencialidades 

descritas no Figura 11: 

 

Figura 11: Potencialidades e Limitações do Aplicativo WhatsApp 

 

 

Fonte: JUNIOR et al, 2015 

 

O mesmo autor ainda identificou em suas pesquisas que o uso intenso do 

WhatsApp pode causar problemas como: falta de privacidade e insegurança por 

ataques digitais. 

A produção do conhecimento é trabalho metodologicamente regido, com base 

em passos percorridos e em resposta a questionamentos levantados (MINAYO, 

1994). 

Minayo (1997) complementa esta ideia, defendendo que a cientificidade 

congrega simultaneamente um polo de unidade e outro de diversidade, ou seja, de 

no mesmo processo pode-se verificar semelhanças profundas em todas as 
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perspectivas que inspiram a ideia geral de um conhecimento, seja de caráter 

sistemático, exploratório e dinâmico, configurando o que o autor chama de: “tradição 

geral de auto-regulamentação do processo de construção do conhecimento”. 

O outro polo revela que a cientificidade não pode ser restringida a uma forma 

“determinada”, na verdade ela possui “diversas maneiras concretas e potenciais de 

realização” (MINAYO, 1994). 

Diante desta perspectiva, os processos de produção de conhecimento 

empregados em diferentes formas e meios passam a ser válidos como exemplos 

para análise, considerando aquilo que ele pode fornecer quanto a similaridades e 

diferenças, sendo os resultados condicionados a estes. 

Diante do crescente emprego das redes sociais para levantamento de 

informações e produção de conhecimento observado por veículos de comunicação, 

verdadeiros precursores desta metodologia, pautadas ainda pelo emprego de 

ferramentas tecnológicas ligadas a internet e as interações produzidas pelas redes 

sociais, fazem destes veículos valiosa fonte de experiências (DE FIGUEIREDO & 

SAUDINO,2015). 

Os mesmos autores, partindo de revisão bibliográfica do assunto e analisando 

a utilização do aplicativo WhatsApp realizado pela redação do Jornal Extra, periódico 

impresso em circulação no Estado do Rio de Janeiro e com veiculação multimídia por 

site na internet (http://extra.globo.com/), permite verificara existência dos seguintes 

caracteres: 

A. Leitor Influenciador – O leitor, telespectador ou ouvinte deixou de ser mero 

receptor e passa a influenciar as temáticas abordadas nas matérias; 

B. Papel Estratégico das Redações – As redações ainda mantêm seus papeis no 

direcionamento daquilo que será publicado, entretanto registrando o enfraquecimento 

da relação hierárquica outrora existente; 

C. Universalidade, facilidade e rapidez no acesso às informações – O fácil 

registro de qualquer pessoa, a simplificação de procedimentos provocado pelo 

emprego de redes social mediada pelo aplicativo WhatsApp e a velocidade de 

registro e envio das informações pela Internet provocaram transformações do 

processo, determinando a revisão das práticas tradicionais do jornalismo; 
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D. Análise do trabalho do jornalista sob duas correntes teóricas: os estruturalistas 

e os interacionistas – Na perspectiva estruturalista, as notícias são um “produto 

social resultante de vários fatores” como: organização burocrática da empresa de 

comunicação, critérios de noticiabilidade e valor-noticia, identificações socioculturais, 

facilidade de acesso às fontes. A perspectiva interacionista defende que a notícia 

seria “resultado de um processo de produção” marcado pelas etapas de percepção, 

seleção e transformação, os inputs seriam os fatos (acontecimentos) e seus outputs 

os produtos (noticias). Esta concepção revela as limitações dos repórteres em 

acessar os fatos (presenciar), diante de uma complexidade de fatos diários e do 

deadline da edição do jornal, levando a uma disfunção relacionado ao foco nos fatos 

que revelem desordem e a existência de uma delimitação de horário que o fato 

ocorreu com a decisão se ele vai ser publicado ou não. 

E. Existência de novas interações e Agente Colaborador – Os avanços da 

internet, seja em abrangência como em capacidade, popularização das redes 

sociais, bem como o desenvolvimento de tecnologias como o 3G e da Banda Larga 

Móvel, transformaram as relações entre os produtores e os receptores dos produtos, 

que passam a agir simultaneamente em todos os passos do processo. Possibilitando 

a criação de visões de mundo a partir da perspectiva do consumir, colocando nas 

mãos do indivíduo, capacidade para produzir e publicar on time e sob diversos 

formatos e modulações. 

F. Visibilidade aos Anônimos -. A vontade de ser parte no processo pode ser 

ampliada, dentro da perspectiva pós-contemporânea e coloca essa vontade como 

“desejo de serem ouvidas e vistas”. O receptor, antes silencioso, se transformou em 

“produtor barulhento”, que recebe e transmite mensagens. Essa nova condição foi 

viabilizada por uma mídia flexível, barata e inclusiva. 

G. Profissionais X Amadores – A relação Jornalista Profissional produzindo 

conteúdo para um Consumidor Amador já havia sido posta em questão quando há 

um entendimento de que este quer participar do trabalho daquele, entretanto essa 

relação pode ser ainda mais profunda, que identifica que o Consumidor também quer 

interagir com a notícia e com os profissionais que as distribuem, registrando os fatos 

e fazendo contato com os jornalistas, tanto para corrigir erros como para oferecer 

fatos novos. 

H. Jornalismo Colaborativo – As quebras de hierarquias antes estabelecidas, 

multiplicando o “polo de emissão não centralizada dos fatos” oferece uma nova 
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classificação deste processo jornalístico, o “jornalismo colaborativo”. Esta nova 

prática revela um jornalismo aberto a todos ou open source (código aberto), peer-to-

peer (par a par), revelando o desejo de fazer jornalismo por prazer ou desejo de 

contribuir. 

I. Credibilidade – Diante desta interação, externa a estrutura organizacional do 

veículo de comunicação e não pertencente a ela, a abertura e facilidade registrada 

anteriormente, entre outros pontos já consolidados, a pergunta que se coloca é a de 

que: O que está sendo informado é verdadeiro? Com a rapidez e dinâmica com que 

os fatos se dão, é possível selecionar, verificar e editar o material advindo da 

colaboração? Como caminho para a resposta a estas questões há a necessidade de 

se voltar para as organizações, que em um determinado momento se colocaram 

diante à nova realidade, exigindo desta sua reinvenção, com vista a adaptar a 

“cultura da convergência”. 

 

3 PERCURSO METODOLÓGICO 

Este capítulo apresenta de forma detalhada, o percurso metodológico 

utilizado, englobando informações sobre o estudo e a pesquisa; à forma de coleta 

dos dados e a limitação do método. 

 

3.1 O Estudo 

Uma grande diversidade de organizações, que operam nos mais diferentes 

segmentos, tem realizado ações, tendo como base a internet, de maneira geral, e os 

serviços de internet móvel, em particular. Interagindo com seus stakeholders, indo 

além das medidas mais tradicionais e avançando em outros campos de interação, 

muitas dessas ações são voltadas para as redes sociais, como estratégia de 

ampliação das suas ações e da amplitude de alcance, devido aos aspectos próprios 

deste caminho. 

Conforme verificado, o escopo do trabalho versa, entre outros tópicos, sobre 

as potencialidades de trânsito das informações e sua destinação para uso dentro do 

escopo da organização. Estas ações possuem campo bem próprio dentro das 

práticas das organizações devotadas a área do jornalismo nos seus mais diversos 
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veículos que tem utilizado as redes sociais como ferramenta na sua estratégia. De 

igual forma esse fenômeno social tem sido identificado por organizações de outros 

campos, que embora não estejam focados nesta capacidade como foco do seu 

trabalho, podem dele se valer para agregar valor aos seus produtos.  

Vantagens e desvantagens, bem como expansões e restrições podem ser 

verificadas nesta utilização, algumas delas pouco ou ainda não exploradas, devido 

ao sem número de possibilidades advindas da utilização para conexão dos atores 

envolvidos no processo de construção do conhecimento. 

O aplicativo WhatsApp é uma dessas ferramentas, dentro do campo de 

utilização das redes sociais em bases móveis como os smartphones ou fixas, com 

um fluxo de informações que revela sua relevância no contexto da área de 

jornalismo. 

Observa-se que o fenômeno social não é instantâneo no seu surgimento, mas 

reflexo de ações que tem um nascedouro menor, mas que se amplia gradativamente 

até tomar os contornos maiores. Neste caminhar do fenômeno de crescimento de 

utilização do aplicativo WhatsApp no Brasil, algumas pessoas ligadas às forças 

policiais perceberam suas potencialidades no campo da segurança, realizando o uso 

da ferramenta, ainda que sem bases solidas, mas com objetivos correlatos ao 

tratados no trabalho. Neste sentido as organizações ligadas a Segurança no contexto 

público, também tem se utilizado de experiências de utilização das redes sociais para 

interação com a sociedade. 

Norteado por estas considerações foram estabelecidas duas frentes de 

trabalho: (i) Identificação de organizações do setor de jornalismo que tivessem 

ações voltadas a utilização do WhatsApp como ferramenta de interlocução com as 

pessoas; (ii) Identificação de organizações de segurança que já estivessem 

realizando ações voltadas para a utilização do WhatsApp, não importando o escopo. 

Para as duas frentes foram desenvolvidos linhas de exploração e estudo. 

Sendo desenvolvido um estudo por meio de entrevistas semiestruturadas (perguntas 

abertas) para Empresas de Comunicação e para os Comandos das Unidades da PM, 

atuantes na região urbana do Estado do Rio de Janeiro e de igual modo foi feita 

busca por meio de fontes disponíveis na internet sobre exemplos nacionais de 
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utilização do aplicativo WhatsApp, sendo possível colher os seguintes resultados, 

conforme o Figura 12: 

Figura 12: Diferenças de abordagem pelas frentes de trabalho 

 

 

3.2 A Pesquisa 

A pesquisa pode ser classificada dentro da taxonomia proposta por Vergara 

(2010) quanto a seus fins como: exploratória, explicativa e descritiva, e quanto aos 

meios como documental e bibliográfica. 

Foram buscadas informações de maneira exploratória, visto o pouco 

desenvolvimento de trabalhos na área com este escopo, se utilizando de trabalhos 

correlatos. Em seu contexto descritivo, buscou-se evidenciar as características 

identificadas em cada exemplo de utilização. No campo explicativo, intentou-se 

esclarecer fatores que determinam a motivação para utilização do aplicativo, 

identificando parâmetros de emprego. 

A pesquisa bibliográfica é descrita segundo Vergara (2010) como sendo “o 

estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, 

revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral” 

(VERGARA, 2010). 

A pesquisa de campo por meio entrevistas semiestruturadas e a investigação 

bibliográfica dentro do escopo do estudo, se utilizando das fontes de informações 

disponíveis, entre outras, em websites (internet), livros, artigos e matérias em 

•Formato: Entrevistas com os responsáveis pelo 
gerenciamento da utilização do aplicativo e coleta de 
informações na internet.

•Objetivos: Conhecer formatos de utilização, rotinas 
estabelecidas, contextos de emprego, resultados e 
comparativos com outras ferramentas.

Empresas de 
Jornalismo

•Formato: Entrevistas com os Oficiais responsáveis pela 
utilização do aplicativo 

•Objetivo: Conhecer formatos de utilização e 
enquadramento na estruta  orgânica, rotinas 
estabelecidas, contextos de emprego, resultados 
operacionais, comparativos com outras ferramentas.

Agências de 
Segurança
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periódicos, permitiram a fundamentação teórica sobre o tema. 

 

3.3 Coleta de Dados 

 Um tema dinâmico, impactado pelo veloz avanço da tecnologia e dos novos 

serviços disponibilizados, bem como bloqueios fez com que os dados colhidos nas 

mais diversas fontes, ficassem adequados, dentro do contexto observado, sendo 

possível sua extrapolação para outros, de acordo com as eventuais reavaliações e 

adequações (O GLOBO, 2016). 

 Como resultado da pesquisa, esperou-se formar embasamento adequado à 

pesquisa de campo, que juntamente com a base teórica, que serviu de fundamento 

para a avaliação do problema apresentado. 

 O roteiro de entrevista semiestruturados utilizados foi construído com o intuito 

de estruturar o processo dialógico da entrevista e nortear estágios comuns que 

permitam estabelecer comparações. Entre eles existem diferenças de abordagem 

para cada organização; a validação deles foi feita nas duas primeiras entrevistas de 

cada grupo, sendo a partir de então, utilizados os questionários já ajustados em 

conteúdo e forma, conforme os Anexos I e II. 

 Na frente direcionada para as empresas de comunicação, foram entrevistadas 

pessoas ligadas a quatro experiências em empresas, sendo feito visita técnica, para 

verificar o trabalho realizado nas redações do Jornal O Dia e da Rádio Band News, 

ambas sediadas no Rio de Janeiro, sendo as entrevistas realizadas nas respectivas 

sedes das empresas. 

 Na frente direcionada para as organizações que trabalham com segurança, 

foram aplicados os questionários junto a quatro Unidades Policiais da região 

metropolitana do Rio de Janeiro, também realizadas em suas sedes. 

 As características de cada entrevista estão contidas no Quadro 03: 
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Quadro 03: Características das Organizações Entrevistadas 

Organização\Data\Tempo 

de Entrevista 

Área de 

Atividade 

Pessoa 

Entrevistada 

Perfil das Organizações 

Entrevistadas 

Coopas Multimagens 

JANEIRO 2016\01 hora 

Jornalismo Repórter Aline 

Veroneze 

Empresa de comunicação e 

assessoria de imagem 

Posterscope Brasil 

JANEIRO 2016\01 hora 

Comunicação 

Institucional 

Publicidade e 

Marketing 

Diretor Estratégico 

Otto Frossard 

Empresa de assessoria em 

comunicação e publicidade e 

marketing 

Jornal O Dia 

ABRIL 2016\02 horas 

Jornalismo Diretor de Mídias 

Online Pedro 

Valentim 

Notícias atualizadas e jornais diários 

com fatos relevantes do dia a dia do 

Rio de Janeiro, Nacional e 

Internacional 

Radio Band News 

Abril 2016\ 01 hora 

Jornalismo Repórter e 

Apresentador  Carlos 

Briggs 

Notícias atualizadas e jornais diários 

com fatos relevantes do dia a dia do 

Rio de Janeiro, Nacional e 

Internacional  

Radio Band News MAIO 

2016\02 horas 

Jornalismo Repórteres Marcus 

Lacerda e Clara 

Lamellas (estagiária)  

Operação do Aplicativo, Apuração de 

Informações e Aplicação ao trabalho 

da rádio  

Coordenadoria de 

Comunicação Social da 

PM JANEIRO 2016\01 

hora 

Assessoria 

de 

Comunicação 

Social  

Major Bianca 

Machado Pereira – 

Chefe de Seção 

Assessoria de comunicação social 

para o Comandante Geral e Imagem 

institucional da PM  

2º Batalhão da PM 

(BOTAFOGO\RJ) 

JANEIRO 2016\01 hora 

Segurança Subcomandante Prestação de serviço na área da 

Segurança no contexto público 

Batalhão 02       ABRIL 

2016\01 hora 

Segurança Comandante Prestação de serviço na área da 

Segurança no contexto público 

Batalhão 03       ABRIL 

2016\01 hora 

Segurança Comandante Prestação de serviço na área da 

Segurança no contexto público 
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 As diferentes perspectivas demonstradas pelos representantes das 

organizações mostraram a relação de cada campo de trabalho e experiências 

profissionais com as redes sociais, em geral e com o aplicativo WhatsApp em 

especial; permitindo ainda o cruzamento das informações coletadas. 

 

3.4 Tratamento de Dados 

A avaliação dos dados coletados se deu de maneira qualitativa. Tendo surgido 

no momento das entrevistas insights, que expressaram a compreensão das questões 

apresentadas e as relações estabelecidas pelo entrevistado, que por sua vez 

revelam os pontos centrais das respostas oferecidas, com aderência ao objeto do 

trabalho. 

 Foi estabelecido um ambiente livre para oferecimento das respostas, deixando 

o discurso do entrevistado sem restrições, com o objetivo de captar o máximo de 

informações que poderiam eclodir da fala do entrevistado. 

 As entrevistas se deram em faixas de tempo variados, visto que além das 

respostas aos questionamentos, houve por vezes a apresentação de instalações, 

relatórios e pessoas, que contribuíram para construir o contexto da entrevista, mas 

que por outro lado dificultaram o estabelecimento de uma faixa de tempo para elas. 

 As entrevistas foram registradas, dando a oportunidade ao entrevistado de 

manifestar aspectos eventualmente não abordados durante a entrevista, permitindo a 

livre manifestação e eventuais contribuições, principalmente sobre ao que era tratado 

como identificação de dificuldades à utilização do aplicativo na Corporação. 

Após o processo de entrevistas foram identificadas convergências e 

peculiaridades dos discursos.Com base nestes foram estabelecidos indicadores 

dessa análise, que depois de validadas junto aos entrevistados quanto a 

significância, serviram de base para o trabalho comparativo, visto que o material não 

era na sua totalidade susceptível de ser apreciado como amostra do todo, motivando 

a redução do universo e possibilitando a análise (BARDIN, 2009). 

Tomando por base a geração de indicadores para a análise, foi possível 

construir fundamentação para suposições que poderão servir de sustentação para 
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exploração de estudos futuros, visto a amplitude do tema. 

 A escolha pela análise de conteúdo foi motivado pela compreensão de que o 

mesmo se amoldava a proposta do trabalho, visto sua definição, conforme 

estabelecida por Vergara (2010): 

 

...é considerada uma técnica para o tratamento de dados, que visa 
identificar o que está sendo dito a respeito de determinado tema.(...) 
Pode-se dizer que a análise de conteúdo tem se desenvolvido desde 
o início do século XX. No começo, a técnica era aplicada, sobretudo, 
ao tratamento de materiais jornalísticos. Hoje, abraça também 
transcrições de entrevistas, documentos institucionais, entre outros 
(VERGARA, 2010 p.73). 

 

 Permitindo desta feita a dedução construída de maneira lógica com o fim de 

atingir o conhecimento, tendo como base o tratamento das mensagens contidas nas 

respostas. 

A grade para análise permitiu a criação de categorias para análise a posteriori, 

ou seja, à medida que as entrevistas foram realizadas, típico da grade do tipo aberta; 

as respostas foram codificadas e agrupadas conforme a relevância dos temas 

encontrados, que após serem estruturadas para apresentação, facilitou a 

visualização das questões pertinentes à pesquisa e identificação daquilo que foi alo 

dos comentários (BARDIN, 2009). 

Vergara(2010) sobre o tipo de grade aberta para análise de conteúdo afirma: 

 

 “identificam-se categorias de análise conforme vão surgindo ao 

pesquisador. Procede-se ao rearranjo das categorias durante o 

andamento da pesquisa. Estabelecem-se categorias finais de análise” 

(VERGARA, 2010 p.73) 

 

 Subsidiariamente, foram observados indicadores pouco mencionados nas 

entrevistas, mas que poderiam ser interpretados dentro do contexto da análise, que 

por sua vez foi feita de maneira holística, considerando a vivência profissional do 

autor, de acordo com a Figura 13: 
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Figura 13: Processo Metodológico 

 

 

 

 

 Os indicadores encontrados foram: A motivação para utilização das redes 

sociais e o aplicativo WhatsApp, O papel das redes sociais nas organizações, 

O tratamento das informações em cada organização, A divulgação, 

estruturação de operação e normas utilizadas nas organizações, Como se dava 

a segmentação e identificação dos atores e Eventuais dificuldades na 

operacionalização do aplicativo. 

Os indicadores foram analisados e interpretados sob a teoria utilizada e 

permitiram indicar se existem contribuições oferecidas pelas redes sociais, através 

do aplicativo WhatsApp para potencializar a interlocução com a sociedade bem como 

suas condicionantes, conforme consta no item 4. 

Embora todo o trabalho de análise ter se dado de maneira a utilizar na plenitude 

técnicas que pudessem extrair a significância de cada resposta ofertada, não se 

pode desconsiderar limitações próprias do método escolhido, como será abordado a 

seguir. 
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3.5      Limitações da Análise de Conteúdo 

Não obstante a análise de conteúdo possibilitar o trabalho realizado neste 

estudo, ela não está livre de apresentar limitações e riscos como qualquer outro 

método de pesquisa(VERGARA, 2010). Em especial, na adotada durante o estudo, 

referente a subjetividade e interpretação no tratamento dos dados. Outra dificuldade 

é a compilação destes dados, onde algo relevante possa ter sido omitido, 

prejudicando a categorização, ainda que se tenha optado pela grade aberta. 

Nas entrevistas pode ter havido influência dos entrevistados, seja nas 

empresas de comunicação como nas Unidades da Corporação, na primeira pela 

possível tentativa de não expor todas as dificuldades enfrentadas no trabalho e 

eventuais elementos diferenciais que representem valor para as empresas, outro fato 

relevante foi o fato do autor ser policial militar e ter se identificado como tal para 

realização das entrevistas, observou-se algum tipo de reserva por parte de algumas 

das pessoas que presenciaram as entrevistas por fatores não registrados como 

impedimentos, visto que em alguns casos o fato propiciou maior interação com os 

interlocutores que ficaram curiosos sobre como os resultados poderiam ser aplicados 

na Corporação, mas que poderiam estar subjacentes ao comportamento de outros 

jornalistas, dado a relação destes com forças policiais e seus representantes. 

No segundo caso pesa o fato de que as iniciativas não são atividades 

institucionalizadas, embora tenham sido comunicadas, segundo informaram, à 

Coordenadoria de Comunicação Social da PMERJ (órgão interno da Corporação que 

gerencia o trabalho de comunicação social e outros afins), se constituindo em ação 

individual por parte dos Comandantes das Unidades, ainda sem uma formatação 

clara; o que tradicionalmente se observa em uma organização militar. 

Ainda está em construção uma base bibliográfica que trate dos assuntos de 

maneira interconectada, se fazendo necessário a realização de correlações que 

permitiram alcançar os objetivos da investigação, como será visto a seguir. 
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 

Neste momento será tratado sobre as revelações encontradas no campo, 

assim como as informações provenientes da discussão surgidas no curso do 

levantamento. 

Os representantes das organizações foram entrevistados com o fito de 

esclarecer dúvidas existentes em cada uma das perguntas e que tratavam de 

aspectos identificados como presentes na confrontação com o referencial teórico. 

Convergências e peculiaridades foram identificadas e analisadas, de acordo com os 

objetivos do estudo, valorizando os pontos comum dos discursos, mas sem desprezo 

aos divergentes. 

Por envolverem informações que poderiam expor as organizações e suas 

práticas, bem como buscando uma abstração mais profunda foi garantida aos 

participantes a confidencialidade tanto no que diz respeito às organizações como aos 

nomes dos entrevistados, com algumas exceções, quando autorizado e julgado 

relevante pelo autor. A diversidade na cultura organizacional, experiências e 

pontos de vista proporcionou enriquecimento ao estudo. 

 

A Motivação 

 Conforme identificado na pesquisa constante no referencial teórico, a data de 

criação do aplicativo WhatsApp remonta a 2009, entretanto o veículo identificado 

como pioneiro na utilização dele para uso no campo das empresas de comunicação 

na utilização do mesmo para fins de coleta de informações junto a seus leitores que 

foi o Jornal Extra, somente iniciou a fazê-lo em março de 2013, por iniciativa do seu 

editor online Fabio Gusmão, que desempenhava papel de destaque na organização 

operacional do jornal, conforme descreve o Figura 14, rapidamente se tornando um 

case de sucesso, vencendo premiações da área (FERREIRA, 2014). 
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Figura 14: Exemplo de Estrutura da Redação de um Jornal 

 

 

 

Verificou-se que a motivação para do aplicativo foi a observação da realidade 

social, onde as pessoas estavam apresentando uma mudança de comportamento 

pelo uso do WhatsApp, seguido pela pesquisa de funcionalidades do aplicativo e a 

identificação que elas poderiam ser utilizados em favor do processo de comunicação 

com os leitores. O rápido sucesso foi entendido pelos outros veículos e empresas, 

que começaram a utilizar com a mesma finalidade, se configurando hoje como um 

caminho sem retorno, visto que grande parte das comunicações são realizadas pelo 

aplicativo. 

No campo das Unidades de Segurança a utilização também se deu de forma 

fortuita inicialmente, a partir da utilização do aplicativo como finalidades próprias de 

uma rede social para conectar pessoas com interesses comuns, se aproveitando das 

potencialidades oferecidas pelo aplicativo onde os atores dispõe de: interatividade, 

compartilhamento, baixo investimento, etc. A seguir as comunicações foram sendo 

utilizadas para comunicar fatos relativos ao foco de trabalho, sendo observada uma 

inflexão neste momento, a partir do momento em que as pessoas queriam saber o 

contato telefônico dos Comandantes e Oficiais ligados as atividades operacionais 

não mais para simplesmente fazer contato telefônico de voz com os mesmos, mas 
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ter a capacidade de estabelecer comunicação e fazer envio de mensagens pelo 

aplicativo. Interessante o relato contido em duas entrevistas, de que quando da troca 

de comandantes, os arquivos de contatos são repassados e o telefone do novo 

comandante é inserido em grupos já existentes, para não haver solução de 

continuidade no contato. 

 

O Papel das Redes Sociais nas Organizações 

Nas duas frentes de pesquisa houve o entendimento que as redes sociais são 

um grande instrumento de interlocução com o público alvo. O termo cunhado pelo 

Editor Fabio Gusmão, do Jornal Extra, mostra essa relação ao classificar o momento 

como de “hiperproximidade”, no qual há uma intimidade na relação da organização 

com as pessoas; propiciando confiança e a sensação de pertencimento ao poder 

colaborar. 

As conformações das estruturas das redes também são diversas em ambas 

as frentes de estudo. Verificou-se que há momentos em que a organização figura 

como ator centralizador das comunicações, em que todo o fluxo de informações 

convergem para ele (rede centralizada); há momentos em que é construído um efeito 

de “clusterização” na rede, formado pelos diversos grupos gerados para discussões 

especificas ou de abrangência limitada por assunto ou região, entre outras, porém 

tendo a organização como ente principal no direcionamento do fluxo de informações 

(redes descentralizadas), no campo operacional, verifica-se tal situação quando se 

busca levantar informações específicas de uma determinada área ou assunto para 

os quais já exista ou possa ser criado por referencias anteriores, grupos focados; por 

fim há a existência de redes uniformemente construídas (redes distribuídas), 

verificado quando nessas formações a organização é vista pelos outros atores como 

somente mais um elemento, sem qualquer ascendência ou prevalência sobre os 

demais, tais situações são bem observadas no campo operacional das duas frentes, 

quando os assuntos tratados extrapolam ou mesmo não dizem respeito à 

organização ou ao seu foco de trabalho. 

Um outro ponto relevante versa quanto à diversificação na utilização de redes 

sociais. No campo das empresas de comunicação verificou-se uma grande 

diversidade de meios como Facebook, Twitter, Google+, entre outros; mostrando a 
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preocupação no campo da lógica empresarial, de facilitar e aumentar as 

possibilidades de comunicação. No campo das Unidades de Segurança, verificou-se 

um trabalho focado em um dos meios, notadamente com a prevalência do WhatsApp 

como meio de interlocução, caso específico foi verificado no Batalhão de Botafogo, 

onde o foco para interlocução está baseado em dois grupos do Facebook, que 

rendem a grande maioria das comunicações, embora também usem os contatos de 

WhatsApp através do telefone celular do Comandante. 

 

Tratamento das Informações 

Neste ponto foi verificada distinção quase que diametralmente oposta de 

perspectivas e abordagens em cada frente pesquisada. Enquanto para as empresas 

de comunicação, todas as mensagens gozam de caracteres que fazem dela ou do 

informante dignos de crença primaria, sendo avaliada segundo os caracteres 

identificados no referencial teórico, como: a existência de um leitor-ouvinte 

influenciador, universalidade nas fontes, necessária para a ação da empresa numa 

perspectiva estruturalista ou interacionista, formação de novas interações, 

visibilidade e a cultura da celebridade, jornalismo amador e jornalismo colaborativo. 

Estes elementos permitem um tipo de visão que leva a realização de um trabalho, 

com envolvimento da estrutura organizacional, denominado no meio jornalístico 

como apuração, em prol de se relacionar com o ator-informante, já nas organizações 

de segurança a perspectiva é diferente.  

Na frente das organizações de segurança observou-se um claro entendimento 

que todas as informações carecem de profunda apuração e passagem por um crivo 

de checagem para lhe conferir confiança. Realmente esse entendimento é 

modificado conforme a preexistência de algum tipo de relacionamento com o ator-

informante. As etapas seguidas neste processo de produção de conhecimento não 

são reguladas por quaisquer normas, levando a diferenças na abordagem de cada 

caso, que vão desde a ligação direta para a fonte, relacionamento com outros atores 

que possuem algo em comum com o contexto surgido na informação ou envio prévio 

de força policial para levantamento. 
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Divulgação, Estrutura de Operação e Normatização 

Neste ponto, existem distinções entre as frentes, diferenças estas ligadas ao 

nível de consolidação do trabalho e das características de negócio em cada tipo de 

organização. 

Nas empresas de comunicação, uma vez observada a necessidade de 

implantação do serviço, foi adquirido o aparelho e a linha para tal e a divulgação se 

dá, nas rádios durante a programação; e nos jornais em inserções publicadas na 

versão impressa. Em ambos os casos há divulgação ampla pelas mídias digitais 

(online), sendo ainda dado crédito a toda informação oriunda do aplicativo 

A operação do aplicativo se dá, em sua maioria, pelos próprios jornalistas que 

estão no plantão das redações, foi verificado um único caso em que há uma equipe 

exclusiva para acompanhamento, em modelo semelhante ao que haveria no passado 

quando os veículos dispunham de um “escuta”, que seria pessoa encarregada de 

acompanhar as comunicações de rádio das polícias e bombeiros, para identificar 

incidentes passíveis de cobertura jornalística. 

Em regra, os aparelhos não são utilizados para receberem chamadas 

telefônicas de voz, devido ao volume de informações que inviabilizaria tal prática, o 

que também não é estimulado, valorizando os outros mecanismos de interlocução 

por telefone, que permitem outros tipos interação. 

Quanto a normatização, esta não está consolidada como necessária nem para 

regular procedimentos internos, como para disciplinar a relação com os atores 

externos à organização, para as empresas de comunicação. No caso do Jornal 

Extra, que faz parte do Grupo Globo, este possui em sua página da versão online, 

um documento com termos de uso, conforme consta no Anexo 1. Um outro veículo 

possuía termo de utilização semelhante, mas que com a entrada da utilização do 

aplicativo WhatsApp, se mostrou inadequado, ensejando a remessa ao 

Departamento Jurídico, estando o mesmo em análise há aproximadamente dois 

anos. 

Na frente de pesquisa junto as organizações de segurança observou-se que a 

divulgação dos contatos de WhatsApp se dão nos encontros presenciais com a 
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sociedade, notadamente aqueles promovidos pelos Conselhos Comunitários de 

Segurança e Cafés Comunitários. Como não há uma regularidade com a 

manutenção do serviço, que depende dos meios particulares dos comandantes 

(smartphones e plano de dados para conexão com internet) não é feita campanha de 

divulgação mais ampla por meio de folhetos entre outros, devido a possibilidade de 

interrupção da utilização dos contatos devido a movimentações de pessoal, entre 

outros. 

A operação se dá pelo próprio comandante, que recebe as mensagens e 

realiza a distribuição das informações, fazendo eventuais checagens prévias. Como 

o aparelho é de uso pessoal, chamadas telefônicas são recebidas por meio do 

aparelho. 

A PMERJ editou norma para regular a utilização de redes sociais, constante 

no Anexo 2, notadamente voltada para a utilização do Facebook, mas que abrange, 

segundo informações da Coordenadoria de Comunicação Social, as atividades do 

WhatsApp; não foi verificada normas similares nas Unidades da PM. 

 

Segmentação por Grupos e Identificação de Atores 

Neste ponto há consenso entre os entrevistados da frente das empresas de 

comunicação, de que a criação de grupos e identificação de usuários é 

contraproducente para a proposta de utilização deles, entretanto, em duas das 

empresas entrevistadas, onde foi possível observar o manuseio do aparelho, pode 

ser percebido a existência de grupos focados pelos mais diversos temas. A razão 

para tal prática é a de que os grupos acabam por estabelecer discussões entre os 

próprios integrantes dos grupos, o que leva o foco para assuntos diversos da 

produção jornalística. O caso pontual do Jornal Extra cabe ressalva, pois o mesmo 

se utiliza de plataforma própria de operação (software) para gerenciamento da 

relação com os atores, com funcionalidades mais amplas que a versão Web do 

aplicativo, um emulador que não resolve todas as questões vivenciadas pela 

empresa. O Jornal Extra afirma ainda somente formar grupos para tratar de assuntos 

focados, como foi feito no caso do Rock in Rio, gerenciado pelo software próprio e 

que permite formação de grupos maiores que os disponibilizados pela versão Web 

do aplicativo. 
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No caso das Unidades, a característica ligada a divulgação do contato já 

estabelece uma forma de identificação dos atores, permitindo agregar às 

informações características de regionalização e área de interesse do ator. São 

criados grupos de interesse, muitos deles preexistentes ao início de utilização do 

aplicativo pelo comandante. O caso divergente foi a formação, por parte de uma das 

Unidades, de grupo com  os Diretores de Escolas da área de policiamento, 

inaugurando uma segmentação que foge aos aspectos meramente regionais, 

tradicionalmente utilizado pelas outras Unidades. 

 

Dificuldades na Operacionalização 

 Houve convergência de posicionamento de ambas as frentes, de que há 

dificuldades no gerenciamento da quantidade de atores e do fluxo de informações, 

visto a quantidade de mensagens oriundas do aplicativo, envolvendo basicamente: 

deficiências de quantidade de pessoal para apuração ou checagem de todas as 

informações e realização de outras atividades concorrentes com o acompanhamento 

das informações oriundas do WhatsApp. 

Na frente das organizações ligadas a segurança ficou evidente nos relatos a 

necessidade de haver uma ação institucional que viabilize e regule as práticas em 

relação a utilização das redes sociais, inclusive com o fornecimento de meios 

logísticos e de pessoal, o que poderia propiciar melhor atendimento as demandas da 

sociedade. 

 

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste momento será aprofundado o relacionamento dos conceitos explorados 

no referencial teórico do estudo com os dados verificados na pesquisa de campo, 

buscando encontrar suas características a partir de abordagem tratada em cada dos 

resultados da pesquisa, mas não restrito a elas. 

 

Entendendo a Motivação 

 

Entre as razões que levam os diversos atores envolvidos nas relações 
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propiciadas pelas redes poderia esclarecer os contextos em que cada um deles está 

inserido e as eventuais vantagens buscadas e obtidas com essa prática. 

A “Sociedade Informacional”, caracterizada por Castells (1999) aponta para 

uma necessidade de utilização dos conhecimentos para formação de outros mais e 

formação de um ciclo de realimentação, que envolve a inovação e seu uso.  

A problemática vivenciada no campo da segurança, caracterizada por um 

ambiente social cada vez mais complexo, também apontam para a necessidade de 

envolvimento dos diversos atores como caminho para solução de problemas sociais, 

neste ponto as ideias subjacentes ao conceito de “Segurança Cidadã” são ainda 

mais latentes pois demonstram um momento social de fortalecimento da participação 

social como caminho para o empoderamento do cidadão, tendo por outro lado a boa 

execução dos serviços públicos, que terão maior dificuldade de identificar os 

problemas sem a participação deles (FREIRE, 2009). 

Os avanços tecnológicos, embora possam ser entendidos como meio, não 

podem deixar de ser considerados nesta perspectiva, visto que as facilidades 

trazidas pelo advento das tecnologias envolvidas na utilização do aplicativo 

WhatsApp oferecem caminho para efetivação das necessidades, que teriam maior 

dificuldade de serem estabelecidas sem eles (BARABASI, 2001; RECUERO, 2004). 

A motivação detectada pelo estudo das organizações demonstram claramente 

que houve uma demanda social por este relacionamento, que independente das 

organizações estudadas, forçou uma tomada de atitude por parte delas, sob pena de 

não realizar suas atividades finalísticas e de não atingir seus propósitos, logo, mais 

que uma iniciativa ou estratégia oportunista das organizações, a motivação surge 

como uma demanda social, pelo lado dos atores externos às organizações e uma 

necessidade imposta às organizações para realização da sua missão. 

 

As Redes Sociais Potencializando a Interação 

As construções estruturais das redes possibilitam a diversificação das 

mesmas, de acordo com características específicas, dos atores envolvidos, das 

conexões estabelecidas e das funções desejadas (TEIXEIRA, 

2011).Independentemente desta construção, na perspectiva das redes sociais, há a 
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produção de conhecimento, resultante desta interação em rede (BARABASI, 2001). 

Se essa interação propiciada pelas redes não é nova, os avanços 

tecnológicos propiciaram um “colchão” que suporta este novo fluxo, permitindo a 

geração de novos conhecimentos e a sua disseminação a níveis até então não 

atingidos (CASTELLS, 1999). 

O conceito apurado na pesquisa de “hiperproximidade” revela o nível de 

proximidade atingido pelo uso das redes sociais, com atingimento de caracteres 

como: visibilidade, envolvimento nas atividades, aumento da credibilidade, 

construção colaborativa, papel influenciador e universalidade (DE FIGUEIREDO & 

SAUDINO, 2015; FERREIRA, 2014). 

Neste ponto há a necessidade de identificação da posição da organização 

nas redes, pois enquanto ator e considerando a completude da rede(whole 

networks), a organização não tem qualquer ascendência sobre os demais; o que 

somente vai se sobressair na medida em que ela tem uma significação, uma 

personalização (personal networks); e neste contexto a posição da organização vai 

transforma-la num grande hub, ou seja, um polarizador no fluxo de informações, fluxo 

este que somente terá sentido se “ouvido” pela organização (RECUERO, 2004). 

Observa-se a possibilidade de eliminar, através desse posicionamento, 

dificuldade que fora evidenciada pelas organizações de comunicação, que uma vez 

impotentes para tratar ou mediar todos os assuntos levados pelos atores, 

notadamente aqueles que não seriam de seu interesse direto, na maioria das vezes 

por tratarem de temas que divergem do foco da produção de notícias; evitam a 

formação de grupos focados devido a interação direta entre os demais atores sem 

sua participação. No caso do campo da segurança os grupos formam grandes 

clusters onde a PM é o ponto central, dado sua capacidade enquanto ente estatal de 

solucionar as questões sociais ou nelas se envolver visto os eventuais reflexos para 

a realização de sua missão. 

Outra análise que deve ser realizada é de que a interação não se dá 

somente por um caminho, a diversidade de meios serve para ampliar estes 

caminhos, que devem ser tão amplos quanto as possibilidades que são colocadas 

pela utilização das redes.  Embora existam prevalências entre tipos de redes sociais 
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utilizadas, deve ser disponibilizado o maior número delas, visto que elas não se 

excluem. 

Produzindo Conhecimento 

Os caminhos percorridos no trabalho de produção do conhecimento devem 

ser metodologicamente dirigidos com vista a resposta das perguntas levantadas. 

Este trabalho embora dirigido por etapas não está restrito a um modelo a ser seguido 

cega e perpetuamente (MINAYO, 1994). 

A própria construção das redes aponta para diferentes conformações e 

estruturas, que vão possibilitar diferentes tipos de abordagem. Mais uma vez estas 

abordagens vão depender dos atores envolvidos, do tipo de conexão estabelecidas e 

dos objetivos que se espera dessa interação, podendo ser inserido neste ponto 

outros caracteres, como: compartilhamento dos mesmos códigos de comunicação, 

valores e objetivos de desempenho (TEIXEIRA, 2011). Castells (1999) citou a 

capacidade de realimentação e de produção de novas informações a partir de outras 

informações iniciais como características da sociedade informacional. 

Por outro lado, há uma grande distinção quando abordados os trabalhos das 

duas frentes de pesquisa, onde no campo da segurança é identificado um 

distanciamento histórico da sociedade, que embora fosse mais marcante no 

momento paradigmático da “Segurança Nacional”, ainda se pode perceber a 

continuidade de certos caracteres no momento da “Segurança Cidadã” (FREIRE, 

2009). Os trabalhos policiais que objetivam criar esta proximidade ainda não foram 

capazes de solucionar todos as dificuldades e estabelecer um relacionamento 

estreito (DA CUNHA & DA SILVA MELLO, 2011).  

No campo das empresas de comunicação, essa relação se dá de maneira 

menos conflituosa, visto que uma das fontes para o trabalho jornalístico advém da 

interação dos profissionais com a sociedade, que no passado era anônimo e hoje 

quer ter voz e reconhecimento, mas que historicamente sempre existiu (DE 

FIGUEIREDO & SAUDINO, 2015). 

Essa diferença de perspectiva, aliada aos caracteres próprios da atividade 

policial, indicam a diferença de abordagem dada as informações recebidas por meio 
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das redes sociais em geral e do WhatsApp em particular. Nota-se claramente que a 

relação é de estabelecimento de confiança entre os atores, visto que há 

comportamento distinto para com aqueles com quem se tem algum tipo de 

relacionamento prévio e que podem ter suas identidades confirmadas. Não obstante 

os passos a serem tomados em cada situação, o processamento da informação 

oriunda do uso do aplicativo vai seguir caminhos próprios e que possibilitarão seu 

atendimento, do que esta pesquisa não espera delimitar todos os tipos de 

abordagem possíveis para cada uma delas. 

 

Divulgação, Estrutura de Operação e Normatização 

 A motivação para o envolvimento das pessoas em atividades ligadas ao 

trabalho das organizações está diretamente ligada ao entendimento de que, através 

desta interação há a capacidade de gerar valor (MARTINS & MARINI, 2014). Embora 

possa parecer uma relação egoísta e interesseira, na verdade ela se baseia numa 

relação ganha-ganha, onde o indivíduo atende seus interesses na medida em que se 

envolve e proporciona à organização alcançar os seus (OSBORN & GAEBLER, 

1996) (PETERS & PIERRE, 1998). 

Não obstante esta relação de vantagens mútuas, a responsabilidade por dar o 

start a ela ainda fica nas mãos das organizações, que assumem essa 

responsabilidade contando com sua estrutura e a colocam à disposição do trabalho 

colaborativo, mantendo este estado com iniciativas a ele direcionadas (BURTON et 

al, 1997). 

Um olhar superficial sobre a estruturação das redes, suas conexões e fluxo de 

informações, oferece ao observador uma falsa noção de que nelas não há 

regramento, entretanto, considerando as relações existentes e suas finalidades a 

estrutura de funcionalidade mista se assemelha ao conceito apresentado por 

Agranoff (2007) de “autogerida”; com relações interdependentes e simultâneas. 

Sendo possível definir, através de regras escritas obrigações formais para os atores 

como forma de minimizar ou evitar críticas ao trabalho organizacional pela definição 

de papeis (BULL & BRNA, 1997). 

Nas duas frentes de estudo observou-se a ausência de regras de 
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envolvimento, mesmo naquelas onde há algum regramento, eles se dão muito para 

defenderem as organizações de responsabilizações de ordem jurídica no 

relacionamento nas redes sociais. Observou-se também que tal situação na 

perspectiva dos órgãos ligados à segurança, deixam os envolvidos em situação 

desconfortável e fragilizada, visto que no contexto da organização militar, há grande 

volatilidade de entendimento sobre os comportamentos, que uma vez colocados sob 

o escrutínio de outras esferas podem ser consideradas passiveis de punições 

disciplinares, se julgadas irregulares. 

Fato importante a ressaltar é de que as relações estabelecidas nas redes 

observadas no estudo, apesar de apresentarem relações interdependentes, elas 

estão subjacentes às estruturas das organizações, não estabelecendo qualquer 

relação de cogestão ou que caracterize direto compromisso das organizações com 

os demais atores. De fato a pratica operacional, nas duas frentes estudadas, 

dependem de alta especialização e fundamentação teórica, que permita a realização 

das atividades de maneira profissional, não podendo ser delegada tal 

responsabilidade, que continua baseadas no tecnicismo das organizações. 

Quanto a divulgação, observa-se que no caso das empresas de comunicação, 

ela é considerada satisfatória. No caso dos órgãos de segurança, fica evidenciada a 

necessidade dos encontros presenciais propiciados pelas atividades já existentes de 

colaboração na Corporação, como meio para contatar os elementos da sociedade 

que vão participar das redes de relacionamento. 

A falta de uma ação institucionalizada, voltada a implantação do trabalho com 

o WhatsApp, deixa as organizações ligadas a segurança em situação diferente 

daquelas ligadas ao jornalismo, visto que os meios empregados são de propriedade 

dos Comandantes, facilitando a ocorrência de solução de continuidade no trabalho, 

descontruindo uma relação de confiança estabelecida previamente e tão importante 

para a validação das informações.  

Ficou evidenciado na pesquisa outro ponto fundado na falta de uma estrutura 

que consiga oferecer uma pronta resposta ao volume de informações trazidas pela 

utilização do aplicativo, que é a passível de reclamações dos demais atores que 

eventualmente não tenham suas iniciativas de colaboração tratadas de maneira 

própria ou em prazo oportuno, mostrando que é necessário informar aos usuários da 
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rede sobre a existência dos diversos serviços próprios para atendimento de 

emergência, e que o trabalho da Corporação utilizando o aplicativo WhatsApp não 

substitui a utilização de outros formatos como o do telefone 190 (EMERGÊNCIAS 

POLICIAIS), 193 (EMERGÊNCIAS DEFESA CIVIL) ou do 2253-1177 (DISQUE-

DENÚNCIA), entre outros, sempre que a informação envolver algum tipo de 

comprometimento do ator, conforme será tratado mais especificamente no próximo 

tópico. 

 

Com Nome e Sobrenome 

 

O aplicativo WhatsApp apresenta potencialidades e limitações, dentre estas 

está a limitação de criar grupos com somente 256 membros e as limitações próprias 

dos aparelhos (JUNIOR et al, 2015). 

Nestes grupos ou em conexões diretas há a imediata identificação do número 

de telefone associado ao ator (WHATSAPP, 2016). 

A relação verificada entre os atores se dá sob motivações que comportam, 

entre outras, pela saída dos atores de qualquer situação de anonimato completo, 

com o envolvimento direto por parte da atividade colaborativa e manutenção deste 

estado de colaboração ((DE FIGUEIREDO & SAUDINO, 2015). 

Enquanto se verifica na frente pesquisada, ligada as empresas de 

comunicação, uma despreocupação com a identidade do colaborador, ainda que 

possa existir em alguns momentos, a exceção de um dos casos onde existe a 

utilização de um software próprio para tratar do gerenciamento das comunicações. 

Na frente de pesquisa ligada as organizações de segurança, esta ausência de 

anonimato é clara, visto que a identificação do ator é possível por mecanismos 

operacionais, sempre que o caso ensejar a identificação da origem da mensagem. 

A segregação pode ser estabelecida de acordo com diversos critérios, seja por 

questões regionais ou por convergência de interesses, entre outros. 
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Vencendo Obstáculos 

 

Conforme as questões elencadas foram trabalhadas no curso do trabalho, 

onde fica demonstrado pelos tópicos pesquisados uma capacidade de real de 

potencialização da interlocução da PMERJ com a sociedade, fica claro que esta 

política não pode ser implementada sem que sejam identificados de maneira clara 

seus maiores desafios. Esses desafios podem ser elencados a partir da verificação 

de cada elemento, sendo deles retirados conceitos e ideias que deverão nortear a 

utilização do aplicativo WhatsApp na Corporação que entre outras, seriam elas: 

 

i. Reconhecimento da utilização do aplicativo como ação institucional da 

Corporação com vistas a estabelecer contato com a sociedade; 

ii. Manutenção das demais ações de interlocução e esclarecimento da função 

complementar com a utilização do aplicativo WhatsApp; 

iii. Destinação de recursos logísticos orgânicos das Unidades, que garantam a 

utilização do aplicativo e de todas suas funcionalidades, sem solução de 

continuidade; 

iv. Estabelecimento de grupos por área geográfica ou por assuntos de interesse, 

com controle e registro de participantes, bem como aspectos de suas interações; 

v. Ampla divulgação da existência do serviço junto aos encontros e eventos com 

envolvimento da Unidade, bem como dos resultados operacionais por ele 

proporcionados; 

vi. Criação de mensagens informativas sobre as características de utilização do 

aplicativo na Unidade e peculiaridades dos grupos existentes, bem como a 

identificação do Gestor dos grupos ou operador da aplicativo; 

vii. Estabelecimento de regras claras, pactuadas com os demais atores sobre o 

papel de cada ator na rede, inclusive com parâmetros para exclusão de integrantes; 

viii. Conhecimento da Coordenaria de Comunicação Social, em prazo oportuno, 

de todas as ações operacionais identificadas com a utilização do aplicativo 

WhatsApp; 

ix. Entendimento que todos os conflitos durante a interlocução com a sociedade 

deverão ser tratados como comprometedores para os objetivos desejados, portanto 

deverão ser tratados em momentos e locais que não as redes sociais; 

x. Fortalecimento da funcionalidade do telefone 190 para serviços de chamadas 
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de emergência, bem como da existência de outros meios de comunicação de fatos 

ligados ao trabalho policial, como o serviço Disque-Denúncia (2253-1177); 

xi. Ágil distribuição de mensagens para destinatários que tratarão 

especificamente das demandas trazidas, bem como feedback sobre as ações 

tomadas para cada caso e informação de qualquer impedimento momentâneo na 

capacidade de leitura das mensagens e solicitação de reenvio; 

 

6 IMPLICAÇÕES DO ESTUDO E AGENDA DE PESQUISA 

 

A pesquisa que permita identificar experiências ligadas ao campo da 

segurança sempre foi tema controverso por tratar de variáveis sistêmicas, igualmente 

questionável é a adoção de práticas adotadas em outras realidades, visto que a ação 

da segurança no contexto público nacional está diretamente relacionada com fatores 

ligados a realidades locais, aumentando a necessidade de profundo trabalho de 

pesquisa, e a perseguição firme de passos metodologicamente descritos. 

Mesmo circunscrito ao contexto nacional observa-se grande diversidade nas 

políticas voltadas para a segurança, com ações integradas como objetivo de alterar o 

contexto local, atuando entre outras áreas na mobilização social para 

desenvolvimento uma cultura de desenvolvimento social, com estratégias de 

intervenção pública e envolvimento das organizações governamentais e da 

sociedade civil no planejamento e implementação das estratégias de prevenção. 

O trabalho do pesquisador deve caminhar no sentido de aplicar procedimentos 

e técnicas que tenham como fim a construção do conhecimento, passando pela 

comprovação da validade e utilidade do tema pesquisado, num processo 

sistematizado e proposições logicamente correlacionados com o fenômeno que se 

deseja investigar. 

O estudo buscou identificar as contribuições que as redes sociais podem 

oferecer para potencializar a interlocução da PMERJ com a sociedade, o que ficou 

evidenciado como possível, tanto por envolver uma necessária mudança de ação por 

parte das forças policiais no sentido de possibilitar a colaboração da sociedade em 

seus serviços, como pela capacidade que as redes sociais possuem para 

estabelecer canais de comunicação ainda pouco explorados no campo da segurança 
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e que podem aumentar a qualidade dos serviços prestados com foco no cidadão e 

em suas demandas. 

As contribuições, neste caso, devem ser entendidas como resultados que 

reforcem a atuação efetiva da Corporação no sentido da prestação de um serviço 

que tenha como fim último a melhoria da segurança na perspectiva da prevenção. 

Proposta de Estrutura de Agenda de Pesquisa 

A implementação de uma ação governamental deve ser objeto de profundo 

estudo e experimentação, e com esse objetivo verifica-se que a pesquisa elucida 

vários aspectos da utilização do aplicativo WhatsApp na Corporação, entretanto as 

iniciativas em curso não permitem estabelecer parâmetros claros que levem a 

identificação de indicadores de avaliação de desempenho relevantes para a 

avaliação de resultados. Nesta direção a necessidade mais objetiva para 

aprofundamento do estudo passaria por estabelecer parâmetros a partir de projetos-

piloto, atentando para os seguintes aspectos: 

A. Identificação e mapeamento da situação operacional sob a perspectiva dos 

índices criminais; 

B. Mapeamento dos aspectos quantitativos e qualitativos da interação da 

Unidade com os grupos sociais existentes na região; 

C. Identificação de lideranças comunitárias e mapeamento de níveis de interação 

destes com as atividades promovidas pela Unidade; 

D. Identificar problemas sociais recorrentes, num contexto amplo, mesmo os que 

extrapolem a perspectiva do trabalho policial mais objetivo e estabelecimento de 

interação com atores que podem colaboram no caminho da solução; 

 

As bases para o estabelecimento de novos parâmetros de atuação que 

possibilitem a interlocução da sociedade com a Polícia Militar precisam ser revistas, 

visto que a solução para o problema da criminalidade crescente nos ambientes 

urbanos não pode prescindir da colaboração de toda a sociedade e de cada ator 

social em particular. 

As ações baseadas em paradigmas construídos num contexto histórico 

passado não podem justificar a manutenção de práticas que não se coadunam com 
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os avanços observados na sociedade brasileira, neste contexto a busca por políticas 

públicas focadas na solução destas questões é primordial pois representa o avanço 

das instituições governamentais e a sensibilidade com os dilemas sofridos no 

cotidiano da sociedade. 
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ANEXO 01 – TERMO DE USO DO JORNAL EXTRA 
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ANEXO 02 – MANUAL DA PMERJ PARA AS REDES SOCIAIS 
 
MANUAL DA PMERJ PARA AS REDES SOCIAIS 
HUMANIZAÇÃO E PRECONCEITO 

Para o público externo, os posts devem passar uma visão mais humana do trabalho da 

polícia, aproximando a instituição da sociedade. Para os policiais, devem transmitir 

reconhecimento e valorização de suas atividades. 

DIÁLOGO 

Seja pelos comentários, mensagens inbox ou Whatsapp de cada batalhão, a população 

precisa ter todas as suas demandas e denúncias respondidas nas redes sociais. Caso não 

seja de competência da unidade, a mensagem pode ser encaminhada a outros canais. Não 

responder é tão ruim quanto deixar a página desatualizada. 

LINGUAGEM SIMPLES 

Os posts devem evitar jargões policiais, termos técnicos e linguagem formal ou rebuscada. 

Os textos devem ser simples, diretos e criativos, usando até de informalidade e bom humor 

para ganhar a atenção dos internautas. 

"MUNDO CÃO" 

Fotos de pessoas mortas, feridas e ensanguentadas estão proibidas, assim como 

mensagens que possam incitar a violência. 

FOTOS E VÍDEOS 

Sempre que possível, os posts dos batalhões, UPPs e demais unidades devem seguir a 

linha da fanpage da PMERJ, priorizando conteúdos com vídeos e fotos, o que chama mais a 

atenção do usuário no Facebook. 

INSTAGRAM 

No perfil da PMERJ ou de outras unidades no Instagram devem se priorizar fotos mais 

artísticas, criativas e diferenciadas, de acordo com o perfil do usuário deste aplicativo, 

enquanto no Facebook usam-se fotos de atividades, de rotina ou de eventos especiais. 

PERFIS PESSOAIS 

A partir de agora os policiais militares estarão sujeitos ao Código de Conduta do Servidor 

Público para suas postagens em perfis pessoais, levando em conta posicionamentos em 

temas polêmicos, decoro, civilidade e ética, lembrando que ainda está representando a 

instituição através de seus comentários. 

IMPRENSA 

Os batalhões, UPPs e demais unidades deverão sempre canalizar todas as demandas de 

imprensa à Coordenadoria de Comunicação Social da PMERJ, que centraliza este 

atendimento. 
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ÉTICA E LIMITES 

Somente devem ser publicados conteúdos de interesse público, relacionados aos temas da 

Justiça, Segurança Pública, Ética, Democracia e Direitos Humanos, e que guardem relação 

com a atividade desenvolvida pela PMERJ. 

CONFIDENCIALIDADE 

É importante saber quais informações da instituição não podem ser divulgadas. Documentos 

confidenciais, assuntos internos, questões estratégicas e críticas à estrutura ou processos da 

PMERJ devem ser discutidos internamente, e não nas redes sociais. 

FREQUÊNCIA 

As unidades devem publicar ao menos um post por dia. Se não houver possibilidade, exige-

se ao menos um compartilhamento de um post do perfil central da PMERJ, que publica uma 

média de sete posts por dia. Páginas que não são atualizadas não precisam estar no ar. 

LINHA EDITORIAL 

As unidades devem seguir a linha editorial da página central da PMERJ, com posts 

motivacionais, comemorativos e neutros, usando as principais hashtags: 

#PartiuPatrulhamento, #servireproteger, #NossaGenteNossaFarda, #FamiliaAzul, 

#OrgulhoPMERJ e #SegurancaRJ 

CRISES 

Críticas à PMERJ e momentos em que a instituição esteja no centro de uma crise, com 

investigações ou cobranças na imprensa questionando ações específicas, seja por suspeitas 

de excessos ou de corrupção, ou mortes de civis e de policiais, devem ser levadas em conta, 

interrompendo posts comemorativos e dando uma resposta à sociedade também através das 

redes sociais. 

OCORRÊNCIAS 

As redes sociais devem servir também como prestação de contas do trabalho da polícia. 

Ocorrências devem ser publicadas diariamente nas páginas dos batalhões, UPPs e demais 

unidades. Mesmo que sejam de pequeno porte, elas interessam à comunidade. 

PUNIÇÕES 

O manual de redes sociais da PMERJ tem valor de norma interna de conduta, e o 

desrespeito às regras estipuladas pode levar a punições disciplinares. Páginas que incitem a 

violência serão retiradas do ar e o comando da instituição pode pedir que posts de unidades 

que estejam desalinhados sejam deletados. 
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ANEXO 03 - ROTEIRO DE ENTREVISTA SOBRE A UTILIZAÇÃO DA APLICATIVO 
WHATSAPP COMO FERRAMENTA DE INTERLOCUÇÃO COM O PÚBLICO 
 
QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA 
 
A. Há quanto tempo a Empresa utiliza o aplicativo e qual foi a motivação para 

optar e permanecer utilizando ele? 

B. A Empresa utiliza outros mecanismos de interlocução com o público baseado 

nas redes sociais e qual a relação de utilização do aplicativo WhatsApp com 

os outros mecanismos disponíveis de comunicação com o público? 

C. Qual o processo de tratamento das informações 

(verificação/aprofundamento/apuração) oriundas do aplicativo e como é 

realizada a operação do aplicativo? 

D. Como é feita a divulgação ao público sobre a possibilidade de colaboração 

pelo aplicativo?  

E. O aparelho utilizado para operação do aplicativo também permite o 

recebimento de chamadas telefônicas? 

F. Existe algum manual, norma ou critérios de utilização, regulando a utilização 

do aplicativo, tanto para o público interno como para o público externo? 

G. Existe alguma identificação ou segmentação (por nome, por região, por 

interesse, por tipo de colaboração...) dos participantes em grupos ou redes e 

qual o critério utilizado para realizar a segmentação? 

H. Existem reclamações sobre falta ou retardo de atendimento a fatos relatados 

pelo aplicativo? 

I. Na sua visão, haveria alguma dificuldade para utilização do aplicativo na 

Polícia Militar? 
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ANEXO 04 - ROTEIRO DE ENTREVISTAS ÀS UNIDADES POLICIAIS SOBRE A 
UTILIZAÇÃO DA APLICATIVO WHATSAPP COMO FERRAMENTA DE 
INTERLOCUÇÃO COM O PÚBLICO 
 
 
QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA 
 
 
A. Há quanto tempo a Unidade utiliza o aplicativo e qual foi a motivação para 

optar e permanecer utilizando ele? 

B. A Unidade utiliza outros mecanismos de interlocução com o público baseado 

nas redes sociais e qual a relação de utilização do aplicativo WhatsApp com os 

outros mecanismos disponíveis de comunicação com o público? 

C. Qual o processo de tratamento das informações 

(verificação/aprofundamento/apuração) oriundas do aplicativo e como é realizada a 

operação do aplicativo? 

D. Como é feita a divulgação ao público sobre a possibilidade de colaboração 

pelo aplicativo?  

E. O aparelho utilizado para operação do aplicativo também permite o 

recebimento de chamadas telefônicas? Ele é orgânico da OPM? 

F. Existe algum manual, norma ou critérios de utilização, regulando a utilização 

do aplicativo, tanto para o público interno como para o público externo? 

G. Existe alguma identificação ou segmentação (por nome, por região, por 

interesse, por tipo de colaboração...) dos participantes em grupos ou redes e qual o 

critério utilizado para realizar a segmentação? 

H. Existem reclamações sobre falta ou retardo de atendimento a fatos relatados 

pelo aplicativo? 

I. Na sua visão, haveria alguma dificuldade para utilização do aplicativo na 

Polícia Militar? 
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ANEXO 05 – EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO WHATSAPP NA 

PMERJ 

 

 


