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RESUMO 

A presente pesquisa abordou a politica de compliance aplicada na Polícia Militar do Distrito
Federal (PMDF) como um dos objetivos estratégicos eleitos pela corporação. O objetivo geral
da pesquisa é compreender as práticas de compliance na organização como uma ferramenta de
gestão estratégica. Para alcançar tal objetivo buscou compreender a nova gestão pública ou
modelo gerencial,  a evolução do compliance público e o sistema de gestão estratégica da
PMDF. Do ponto de vista empírico buscou compreender a percepção de uma amostra dos
oficiais da instituição acerca da política de compliance implantada por ela desde junho de
2019. A metodologia, quanto aos procedimentos de pesquisa, foi bibliográfica, documental e
levantamento de campo, teve abordagem qualitativa, e foi uma pesquisa exploratória. Como
principais  resultados  foi  possível  perceber  que  a  PMDF  possui  uma  política  interna  de
compliance  parcialmente  alinhada  aos  preceitos  recomendados  pelos  órgãos  de  controle
externos e à literatura da área. Apesar da implantação normativa falta efetividade, divulgação
e comunicação entre seus gestores e colaboradores.
Palavras–chave: Nova gestão pública. Governança pública. Compliance. Plano estratégico.
Objetivo estratégico.

ABSTRATCT 

The present research addressed the compliance policy applied in the Military Police of the
Federal  District  as one of the strategic  objectives  chosen by the corporation.  The general
objective  of  the  research  is  to  understand  compliance  practices  in  the  organization  as  a
strategic management tool. To achieve this objective, it sought to understand the new public
management  or  management  model,  the  evolution  of  public  compliance  and the  PMDF's
strategic management system. From an empirical point of view, it sought to understand the
perception of a sample of the institution's officials about the compliance policy implemented
by it since June 2019. The methodology, regarding research procedures, was bibliographic,
documentary  and  field  survey,  with  a  qualitative  approach  ,  and  it  was  an  exploratory
research.  As  main  results,  it  was  possible  to  perceive  that  the  PMDF  has  an  internal
compliance policy partially aligned with the precepts recommended by external control bodies
and  the  literature  in  the  area.  Despite  the  normative  implementation,  there  is  a  lack  of
effectiveness, dissemination and communication between its managers and employees.
Key  words:  New  public  management.  Public  governance.  Compliance.  Strategic  plan.
Strategic objective.



 

1 INTRODUÇÃO

O  presente  trabalho  tem  como  objetivo  compreender  as  práticas  de  compliance

público  enquanto  ferramentas  de  gestão  estratégica  na  Polícia  Militar  do  Distrito  Federal

(PMDF). Em particular, essa pesquisa analisará atos normativos editados pela União, Distrito

Federal e pela PMDF a partir de 2011, como marco da elaboração do Plano Estratégico da

PMDF. Além da análise normativa será analisada a compreensão que os oficiais da PMDF

possuem acerca da aplicação e dos efeitos da política de compliance1 na corporação. Para

alcançar esse objetivo, será utilizado o método de pesquisa qualitativo, descritivo por meio de

técnicas  de  pesquisa  como  pesquisa  documental  e  bibliográfica  aliada  a  entrevista

semiestruturada aplicada aos oficiais da PMDF.

A PMDF, como qualquer instituição militar federal ou estadual, é gerida por oficiais

de carreira que passam por cursos de formação (habilitando-os ao desempenho das funções de

oficiais  subalternos e intermediários),  aperfeiçoamento  (habilitando-os ao desempenho das

funções de oficial superior) e altos estudos (requisito para a promoção ao posto de Coronel)

no  plano  de  carreira  da  corporação.  Portanto,  compreendendo  a  importância  do

aprofundamento dos oficiais da PMDF nos temas emergentes da gestão pública o presente

trabalho aplicou uma pesquisa, onde se procurou, a partir de uma amostra, se aferir o nível de

percepção que estes oficiais possuem acerca do compliance público na organização.

A relevância desse trabalho de pesquisa é proporcionar elementos, subsídios, para a

mensuração da implantação da política de compliance na PMDF. Assim como, a partir da

análise realizada no modelo da PMDF, servir de norte para a implantação do compliance em

outras organizações públicas, em especial, outras polícias militares. Servindo como base de

informações científicas relevantes para auxiliar na implementação e disseminação da cultura

estratégica  na PMDF. Do ponto de vista  acadêmico avança  nos estudos acerca de gestão

organizacional em organizações públicas, em especial em organizações policiais militares. Tal

avanço científico é nos estudos do modelo gerencial na aplicação da política de compliance

público.   

Essa  pesquisa  insere-se  no  contexto  de  investigações  sobre  compliance  público,

aplicado no contexto de uma organização policial militar. Dialogando com as pesquisas de:

Coelho  (2016)  Compliance  na  Administração  Pública:  uma  necessidade  para  o  Brasil;

Carvalho (2018) Análise da aplicabilidade do compliance na administração pública; Oliveira;



 

Santos e Oliveira (2019) Compliance na administração pública: uma análise crítica sobre a

natureza do instituto no setor público diante de outros mecanismos de controle; Gonçalves;

Simões  (2020)  Percepções  acerca  do  compliance  na  administração  pública.  A  presente

pesquisa avança em relação às mencionadas no sentido de contextualizar mais a aplicação do

compliance em uma organização específica, a partir da perspectiva teórica, normativa e do

ponto de vista da percepção prática de uma amostra de seus gestores.

Quanto à delimitação do tema, o presente trabalho contextualizou as recentes reformas

na administração pública com os avanços no modelo gerencial.  Aos reflexos da adesão do

Brasil às convenções contra a corrupção, a edição das legislações nacionais e distritais. Nesse

sentido, até a adoção pela PMDF de uma política interna de compliance. 

A pesquisa se justifica pela importância de a administração pública criar mecanismos

que previnam desvios de seus gestores e aumentem a confiabilidade nas instituições, deixando

mais transparentes  os investimentos  de recursos públicos.  Pois, nos últimos anos algumas

instituições brasileiras, a exemplo a Petrobrás e o Fundo de Pensões dos Correios, assim como

a Polícia Militar do Distrito Federal (operação Mamon em 2017) protagonizaram operações

policiais combatendo corrupção. 

Além dos crimes contra a administração pública ainda há violações éticas, que causam

prejuízo  como tomadas  de decisões  que não levaram em conta  possíveis  danos futuros  à

organização.  Práticas  como desvios  éticos  ou  morais,  desvios  de  finalidade,  conflitos  de

interesse são inconformidades  discricionárias  na gestão pública.  Uma política eficiente  de

compliance é um método de se combater internamente evitando prejuízos institucionais. 

Dessa  forma,  além  do  interesse  social,  institucional  também  há  a  justificativa

acadêmica em relação aos avanços que a presente pesquisa pode trazer  na área com seus

resultados e indicando, ao final, novos caminhos de pesquisa para outros pesquisadores.

Além da presente introdução a pesquisa apresenta um desenho conceitual e normativo

no  referencial  teórico,  conta  com  um  percurso  metodológico;  apresenta  os  resultados  e

discussão, e por fim as considerações finais.

2 COMPLIANCE PÚBLICO

Segundo o Decreto Distrital  39.736/2019 compliance público é o “alinhamento e

adesão a valores, princípios e normas para sustentar e priorizar o interesse público em relação

ao interesse privado no setor público; ”. Basicamente é um conjunto de procedimentos que



 

assegurem a supremacia do interesse público sobre os interesses particulares nos processos de

gestão  quando o  atingimento  da  finalidade  dos  atos  administrativos  puder  concorrer  com

interesses privados (DISTRITO FEDERAL 2019).

Compliance público são práticas de conformidade que vão além dos programas de

integridade (anticorrupção) e do cumprimento das normas (legalidade), são práticas ligadas de

forma objetiva aos princípios da moralidade e da boa gestão (COELHO, 2016). 

Nesse  sentido,  também  fazem  parte  do  compliance público  as  observações  das

seguintes normas: Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal (Lei

7.289/84); Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal

(Decreto 1.171/94) de forma subsidiária no caso da PMDF; Lei de Responsabilidade Fiscal

(Lei  Complementar  101/00);  Programa  Nacional  de  Gestão  Pública  e  Desburocratização

(GesPública), instituído em 2005; Lei nº 12.527/11 (Lei do Acesso a Informação) e Lei nº

12.846/13 (Lei  anticorrupção)  Decreto Federal  8.420 (Regulamenta  a  Lei  Anticorrupção),

além de outras normas editadas no âmbito Federal com aplicação nacional. 

Quanto  aos  regulamentos  específicos  do  Distrito  Federal  podemos  citar:  A  Lei

Distrital  nº  6.112/18 (Lei  anticorrupção)  o  Decreto  Distrital  nº  37.296/16  (Disciplina,  no

âmbito da Administração Pública do Distrito Federal, a aplicação da Lei nº 12.846/2013) as

portarias  e  as  instruções  normativas  em vigor  na  PMDF em especial  os  já  mencionados

Decreto Distrital nº 39.736/19 e a Portaria PMDF nº 1095/19. 

Importante  destacar  que  o  rol  normativo  mencionado  não  é  exaustivo,  pois

dispositivos  de  outros  diplomas  também  devem  ser  invocados  para  compor  todo  o

ordenamento pertinente à matéria. Bem como, compliance não se faz apenas com a edição de

normas  e  sim  com  mudança  de  cultura  organizacional,  assim  como  as  normas  aqui

mencionadas são frutos de um amadurecimento que passamos a relatar agora.

O Brasil, por meio do Decreto nº 5.687/06 ratificou a Convenção das Nações Unidas

contra a Corrupção, adotada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas em 31 de outubro de

2003. A convenção teve a finalidade de promover e fortalecer as medidas para a prevenção e

combate à corrupção de forma mais eficaz e eficientemente nos países signatários. Para isso

procurou

promover,  facilitar  e apoiar  a cooperação internacional  e a assistência técnica na
prevenção e na luta contra a corrupção, incluída a recuperação de ativos; e promover



 

a integridade, a obrigação de render contas e a devida gestão dos assuntos e dos bens
públicos (COELHO, 2016, p.79).

Como decorrência da ratificação da convenção, no ano de 2013, o Brasil editou a Lei

Anticorrupção,  Lei  nº  12.846/2013.  Além  da  gestão  de  riscos,  a  mencionada  legislação

determinou a implantação e a manutenção de programas de integridade, como decorrência,

outras normas em várias esferas de governo afetas à integridade na administração pública

foram editadas (COELHO, 2016).

Além do conceito normativo adotado no Brasil e já mencionado no presente trabalho,

compliance é  um termo  de  origem inglesa,  sem equivalente  em língua  portuguesa,  “que

significa agir de acordo com uma lei, uma norma, uma política interna” (SOUZA; SOUZA-

LIMA, 2018, p. 12). Em sua aplicabilidade o termo é intimamente ligado à prevenção e ao

combate  à  corrupção,  gestão  de  risco,  moralidade  e  ética  na  gestão,  “transparência  e

credibilidade das instituições, em outras palavras, o conceito posto evoluiu de forma tal que

ganhou uma dimensão mais ampla e aprofundada” (COELHO, 2016, p.16). 

Passados  o  conceito  legal  e  o  semântico,  no  campo  acadêmico  temos  que

compliance: “É um conjunto de regras, padrões, procedimentos éticos e legais, que, uma vez

definido e implantado, será a linha mestra que orientará o comportamento da instituição no

mercado em que atua, bem como a atitude dos seus funcionários.” (CANDELORO; RIZZO;

PINHO 2012, p.30).

Enquanto conjunto de padrões, regras e procedimentos éticos e legais orientadores da

relação da organização com a sociedade e de seus servidores com a sociedade não há como

dissociar  compliance de  outras  medidas  de  fortalecimento  dos  controles  internos.  Tais

controles  internos  são  o  gerenciamento  de  risco,  a  realização  de  constantes  auditorias  e

transparência ativa e passiva na gestão organizacional (SOUZA; SOUZA-LIMA, 2018).

Além disso, o fundamento do  compliance reside na elaboração de “um código de

conduta,  além do código de ética”  o primeiro  versando acerca das  condutas  vedadas  e  o

segundo acerca da forma de proceder dos colaboradores. O código de ética também eleva os

valores “e padrões éticos e morais a serem seguidos pelos colabores” (SOUZA; SOUZA-

LIMA, 2018, p. 18).

O compliance é um dos pilares da governança corporativa, corresponde ao respeito

às normas e políticas e a mitigação de riscos. Enquanto que a governança tem como princípios



 

a transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa (IBGC, 2015).

No  caso  do  presente  trabalho  tanto  a  governança  quanto  o  compliance são  mecanismos

ajustados às organizações públicas e presentes no Planejamento Estratégico da organização

estudada.

3 SISTEMA DE GESTÃO ESTRATÉGICA NA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO 

FEDERAL 

A Polícia Militar do Distrito Federal é um órgão da Administração Pública Direta do

Distrito Federal, dedicada à “polícia ostensiva e a preservação da ordem pública” na forma do

Artigo 144 da Constituição Federal. Ainda, conforme o Artigo 21 da Constituição Federal, é

“organizada e mantida pela União” (BRASIL, 1988). A partir do ano de 2003 os recursos para

a manutenção da PMDF passaram a ser provenientes do orçamento da União, por meio do

Fundo Constitucional do Distrito Federal. Com essa lógica administrativa e orçamentária, o

órgão assume um caráter misto, administrativamente vinculado ao Governo do Distrito Fede-

ral, ao mesmo tempo em que a edição de normas para a sua organização e manutenção finan-

ceira está a cargo da União.

Estabelecer uma gestão estratégica em uma organização parte da criação de um plane-

jamento no qual os objetivos estejam bem definidos, visando alcançar a missão institucional

(KANAANE; FILHO; FERREIRA, 2010). Para que os objetivos organizacionais sejam atin-

gidos, as organizações públicas, assim como as privadas, devem estabelecer um planejamento

estratégico. O plano estratégico define os objetivos a serem alcançados a longo prazo além de

proporcionar a visualização sistêmica do cenário em que a organização está inserida (MA-

TIAS-PEREIRA, 2020). 

Visando buscar a eficiência na prestação de serviços no início do século XXI, a PMDF

elaborou no ano de 2011 o seu Plano Estratégico 2011/2022. O documento foi publicado por

meio da Portaria PMDF nº 742/2011. Trata-se de um documento pautado nas demandas soci-

ais enfrentadas pela instituição e na análise do cenário social em que os serviços são prestados

pela instituição (POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, 2011). 

O Plano Estratégico 2011/2022 define o negócio, a missão, a visão e os valores da or-

ganização, reafirmando sua identidade institucional. A partir da análise de oportunidades e

ameaças, o Plano Estratégico também apresenta indicadores alinhados aos objetivos, estraté-



 

gias e iniciativas da PMDF, traçadas nas diversas áreas de interesse da instituição. Ele envol-

ve os temas da saúde prestada aos policiais e seus dependentes, a educação profissional, a ges-

tão financeira, a gestão de pessoas, a gestão da qualidade, a tecnologia da informação e o fo-

mento aos direitos humanos (POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, 2011). 

Na gestão estratégica evidencia a eficiência e a eficácia nos processos organizacionais,

objetivos que consistem em um dever fundamental do gestor público. Assim como nas organi-

zações privadas, os recursos públicos são bens limitados. Nesse sentido, cabe aos gestores pú-

blicos alcançar os melhores resultados com os recursos e meios disponíveis. A gestão estra-

tégica é uma forma de monitorar os resultados e aferir o alcance dos objetivos (MATIAS-

PEREIRA, 2016).

 O objetivo do Plano Estratégico é fomentar o acompanhamento e o aprimoramento do

sistema de gestão estratégica por toda a corporação. Em sua estrutura, o documento apresenta

18 Objetivos, acompanhado de 67 Estratégias que se desdobram em mais de uma centena de

Iniciativas Estratégicas. Nesse contexto, o presente trabalho aborda o Objetivo 9.3:

9.3. Aprimorar a cultura estratégica na PMDF. 
Iniciativas Estratégicas: 
9.3.1. Aprimorar a GRC (Governança, Riscos e Compliance) da Corporação;  (PO-
LÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, 2011, p. 32).

Como  forma  de  implementar  a  iniciativa  estratégica  9.3.1  do  Plano  Estratégico

2011/2022, no ano de 2019 a PMDF elaborou a Portaria nº 1095 já mencionada e que pode

ser considerada o sustentáculo da política de  compliance  na organização (POLÍCIA MILI-

TAR DO DISTRITO FEDERAL, 2012, p. 1). Além da mencionada norma interna, também

dão suporte ao sistema de gestão estratégica, as Portarias conforme quadro: 

Quadro 01: Portarias relacionadas à Gestão Estratégica na PMDF

Número e data Assunto

Portaria  742 de 27 de maio
de 2011

Aprova o Plano Estratégico da Polícia Militar do Distrito Federal 2011-2022. 

Portaria 871 de 30 de julho
de 2013

Cria na Polícia Militar do Distrito Federal o Comitê Estratégico de Tecnologia
da Informação e dá outras providências. 

Portaria  884  de  01  de
outubro de 2013

Cria  e  regulamenta  o  Conselho  Especial  de  Assessoramento  Estratégico
(CEAE) no âmbito da Polícia Militar do Distrito Federal. 



 

Portaria 916 de 01 de agosto
de 2014

Institui o Sistema de Gestão de Riscos no âmbito da Polícia Militar do Distrito
Federal e dá outras providências. 

Portaria  1081  de  13  de
novembro de 2018

Institui o Comitê de Gestão de Riscos da Polícia Militar do Distrito Federal e
dá outras providências. 

Portaria  1139  de  28  de
outubro de 2020

Institui o ciclo de planejamento em nível estratégico, tático e operacional na
Polícia Militar do Distrito Federal e dá outras providências. 

Portaria  1141  de  01  de
novembro de 2020

Aprova os Planos Diretores da Polícia Militar do Distrito Federal. 

Portaria  1158  de  16  de
fevereiro de 2021

Aprova os Indicadores de Desempenho do Sistema de Gestão Estratégica da
Polícia Militar do Distrito Federal.

Portaria  1204  de  04  de
agosto de 2021

Institui os procedimentos metodológicos para o desenvolvimento do processo
de  planejamento  em nível  estratégico,  tático  e  operacional  na  PMDF e  dá
outras providências.

Fonte: Elaborado pelo autor

O gestor estratégico deve possuir ferramentas, para aferir os indicadores de desempe-

nho organizacional. Esse monitoramento o auxilia na melhoria da gestão organizacional e no

controle e desempenho. Tal medida é uma necessidade das organizações públicas, possibili-

tando ainda a averiguação se os resultados estão alinhados com a finalidade. O alinhamento

entre resultados e finalidade possibilita a melhor gestão dos recursos públicos e evidenciam os

resultados obtidos com transparência.

Os normativos citados são parte de processos, estruturas e ferramentas que auxiliam os

gestores a avaliar a performance da PMDF mantendo, assim, o alinhamento entre a finalidade

e os objetivos organizacionais além da racionalização dos recursos empregados alimentando

um sistema de controle e melhoria do desempenho.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As três primeiras perguntas do questionário são relativas à caracterização mínima do

entrevistado.  Foram o  posto  que  ocupa,  a  formação  escolar  e  tipo  de  atividade  exercida

predominantemente se atividade-fim ou atividade-meio. Após essas três primeiras perguntas

as  demais  foram  agrupadas  em  quatro  categorias  cada  uma  delas  com  cinco  perguntas,

constituindo assim outros vinte quesitos. 



 

4.1 Caracterização do entrevistado

Quanto ao posto, 63,3% dos respondentes foram Majores, 14,3% Tenentes-Coronéis;

14,3%  Capitães;  6,1%  Coronéis  e  2%  1º  Tenente.  Nenhum  2º  Tenente  respondeu  ao

questionário. 

Em relação  à  formação  escolar  dos  entrevistados,  57,1% são  especialistas,  18,4%

possuem  mestrado  concluído,  12,2%  possuem  graduação;  8,7%  possuem  mestrado  em

andamento; e 4,1% com especialização em andamento e 2% com doutorado em andamento.

Nenhum dos entrevistados afirmou ser doutor.

Quanto ao tipo de atividade de atuação (predominante) 72% atual na atividade-meio

enquanto 28% atuam na atividade-fim. Tal resultado guarda relação com o resultado obtido na

distribuição dos postos dos respondentes 83,7% são oficiais  superiores postos de Coronel,

Tenente-Coronel ou Major que pela própria natureza das atribuições atuam mais na atividade-

meio.

4.2 Tópicos abordados nas categorias

A Categoria Políticas de Controle Interno foi inserida em instrumento de pesquisa para

análise  de  compliance em organizações  públicas por Andrade; Moraes (2017).  O controle

interno é um processo que contém, basicamente, os seguintes elementos: 

[...]  ambiente  de  controle  relacionado  à  cultura  da  empresa;  avaliação  e
gerenciamento  dos  riscos,  identificando-os;  estabelecer  medidas  mitigadoras;
atividade de controle, que são os processos que visam eliminar ou reduzir os riscos
existentes;  informação  e  comunicação,  que  facilitam a execução  dos controles  e
garantem  a  sua  utilidade;  e  monitoramento,  que  é  a  verificação  periódica  da
efetividade dos controles implementados (GIOVANINI, 2014).  

Quanto à melhoria  contínua,  Categoria  02,  em organizações  públicas  o sistema de

integridade  da  administração  pública  federal  brasileira,  bem como  o  sistema  de  controle

interno da administração pública federal no Brasil vem sendo modernizado de forma contínua

desde  o  final  dos  anos  1980.  O  processo  de  melhoria  iniciam  com  a  padronização  e

automatização de processos internos, o estabelecimento da política de controle interno e o

papel de condutor desta política assumido pela Controladoria-Geral da União (OCDE, 2011). 

Em relação à implementação na administração pública do controle interno baseado no

risco.  Tem  como  objetivo  assegurar  que  o  controle  da  gestão  seja  proporcional  às



 

vulnerabilidades em potencial de cada órgão público. A partir de um processo sistemático e

medidas  adotadas  no  sentido  de  se  mensurar  o  custo-benefício  de  cada  risco  assumido

(OCDE, 2011). Esse é o tema abordado na Categoria 03 Avaliação de Risco.

A Categoria 04 Monitoramento e Auditoria. Auditoria é um procedimento que auxilia

uma organização a realizar seus objetivos a partir da aplicação de uma abordagem sistemática

e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gestão de riscos, controle e

governança (TCU, 2014).

Auditoria consiste em um exame apto a identificar se as atividades desenvolvidas na

organização  estão  adequadas  e  em conformidade  com as  disposições  legais  e  se  ocorreu

eficácia na implementação e que os trabalhos desenvolvidos objetivam, em última instância, a

adequação  da  gestão  de  riscos  operacionais,  dos  controles  internos  administrativos  e  do

processo de governança organizacional (NEGRÃO; PONTELO, 2014).

4.3 Médias das respostas

Quadro 2: Médias das Respostas

Pergunta Média

Categoria 01 Políticas e Controles Internos (média da categoria 2,22)

O Código de Ética da minha organização está atualizado de acordo com a nova lei 
anticorrupção brasileira. Grau de concordância com a afirmação: 

2,16

A minha organização já implementou um programa de compliance. Grau de 
concordância com a afirmação:

2,04

A minha organização prepara a construção, a elaboração, a aprovação e a 
divulgação das políticas de controle interno. Grau de concordância com a 
afirmação:

2,64

Na minha organização as práticas de contratação de terceiros são eficientes e 
eficazes. Grau de concordância com a afirmação:

2,28

As políticas de mitigação de conflitos de interesses são claras e definidas na minha 
organização. Grau de concordância com a afirmação:

1,98

Categoria 02 Melhoria contínua (média da categoria 2,44)

A minha organização melhora continuamente, mecanismos, regras e/ou estruturas 
de compliance. Grau de concordância com a afirmação:

2,34

A minha organização possui alguma política de gestão da qualidade. Grau de 2,68



 

concordância com a afirmação:

A minha organização possui sistema de medição de compliance. Grau de 
concordância com a afirmação:

1,94

Na minha organização os processos e controles de gestão são sistêmicos. Grau de 
concordância com a afirmação:

2,28

A minha organização preocupa-se em compreender os fatores que podem afetar a 
ética e a integridade e procura estabelecer mecanismos para mitigar fraudes. Grau 
de concordância com a afirmação:

2,98

Categoria 03 Avaliação de risco (média da categoria 2,68)

Eu conheço a metodologia de análise e tratamento de riscos em minha organização. 
Grau de concordância com a afirmação:

2,14

Existe a probabilidade de ocorrência influencia na análise e/ou no tratamento do 
risco em minha organização. Grau de concordância com a afirmação:

3,1

Quando da análise dos riscos, na minha organização, os objetivos a serem 
alcançados são considerados. Grau de concordância com a afirmação:

3,08

Na minha organização, quando o risco é baixo nós o aceitamos e lidamos com os 
resultados imediatamente. Grau de concordância com a afirmação:

2,94

Na minha organização todos os riscos conhecidos e potenciais são mitigados. Grau 
de concordância com a afirmação:

2,14

Categoria 04 Monitoramento e auditoria (média da categoria 3,58)

Na minha organização existe um setor interno especializado em auditoria. Grau de 
concordância com a afirmação:

4,3

A minha organização possui canal ou canais para denúncias de irregularidades. 
Grau de concordância com a afirmação:

4,36

Nos processos de auditoria interna, realizados pela minha organização, são 
analisadas: a adequação, a conformidade, a eficácia dos processos e controles e a 
maturidade. Grau de concordância com a afirmação:

3,04

A lei, e seus regulamentos, anticorrupção são amplamente difundidos em minha 
organização. Grau de concordância com a afirmação:

2,84

Nos processos que envolvem desembolso de verbas, ou negócios com particulares, 
a minha organização monitora possíveis práticas de corrupção ou fraudes. Grau de 
concordância com a afirmação:

3,38

Fonte: Elaboração própria.



 

A partir das análises de cada questão no contexto de sua categoria, base no referencial

teórico, e na documentação pesquisada, evidenciou-se que a PMDF atualmente utiliza várias

práticas  de  gestão,  de  compliance e  de  apoio  à  governança  pública.  Porém,  tais  práticas

precisam ser amadurecidas entre os gestores organizacionais, melhor difundidas e, por fim,

melhores institucionalizadas para aumentar a eficiência na gestão pública aplicada à PMDF.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde 2011 a Polícia Militar do Distrito Federal vem implantando gradualmente um
sistema de gestão estratégica, a partir da elaboração de um plano estratégico, planos diretores,
plano de metas. Em seu plano estratégico encontramos a definição do negócio, dos valores, da
missão  e  da  visão  institucional.  Dentre  os  objetivos  estratégicos  há  o  objetivo  de
aprimoramento  da  cultura  estratégica  na  PMDF  que  se  desdobra  no  aprimoramento  da
governança pública, análise de riscos e compliance na Corporação.  

Porém,  nesse  processo  histórico  de  aperfeiçoamento  dos  processos,  mecanismos  e
estruturas de gestão, tanto a governança, como a análise de riscos e o compliance tiveram que
ser  inicialmente  implantados.  Quanto  ao  objeto  de  estudo do presente  trabalho  a  política
institucional de compliance foi implantada por meio da Portaria PMDF 1.095 de 06 de junho
de 2019. 

O presente trabalho teve o objetivo de compreender as práticas de compliance público
enquanto ferramentas de gestão estratégica na Polícia Militar do Distrito Federal. Para isso,
buscou referencial  teórico acerca da nova gestão pública ou modelo gerencial  procurando
contextualizar  a  modernização  das  práticas,  ferramentas  e  estruturas  da  gestão  pública
brasileira.  Em  seguida,  analisou  referencial  teórico  acerca  do  compliance  público  e
finalizando  o  referencial  teórico  discorreu  acerca  do  sistema  de  gestão  estratégica  em
processo de consolidação na PMDF.

Na  parte  empírica  da  pesquisa  aplicou  questionário  semiestruturado  a  cinquenta
oficiais  da PMDF captando a percepção destes oficiais  em relação a quatro dimensões da
política institucional de compliance. Na primeira dimensão foi avaliada a percepção acerca
das  políticas  e  controles  internos.  Na segunda dimensão a  melhoria  contínua,  na terceira
dimensão a avaliação de riscos e na quarta e última dimensão o monitoramento e a auditoria.

Dessa  forma,  o  objetivo  geral  e  os  objetivos  específicos  foram alcançados  com o
presente trabalho. Foi possível compreender que na gestão pública moderna o compliance é
um sistema que deve necessariamente ser adotado pelos órgãos e entidades da administração
pública como um dos pilares da governança pública e no sentido de aumentar a integridade, a
transparência, o controle e melhorar os resultados e a imagens das organizações. 

A PMDF do ponto de vista estratégico e normativo aderiu às recomendações de órgão
s  de  controle  externo  como  a  CGU e  o  TCU.  Porém,  pelas  respostas  apresentadas  pela



 

amostra  de  seus  gestores  entrevistados  no  presente  trabalho,  a  política  institucional  de
compliance não foi suficientemente divulgada ao ponto de que os gestores percebam a sua
existência. Para que esse quadro seja revertido e a política de compliance possa ser percebida
pelos  gestores,  bem  como,  se  torne  efetiva,  algumas  medidas  são  necessárias,  como
treinamento e comunicação objetivando todos os colaboradores da organização. Bem como a
criação de estrutura relacionada à política de compliance com a atribuição  de funções de
compliance para determinados agentes públicos na estrutura organizacional. 

A pesquisa teve como limitação a parcela da amostra que apesar de ser significativa do
ponto de vista estatístico enquanto amostra acabou atingindo um percentual maior de oficiais
superiores  em  especial  no  posto  de  major.  Provavelmente  esse  viés  tenha  se  dado  em
decorrência do curto período que o questionário ficou aberto para respostas. Além do tempo
exíguo  o  resultado  pode  ter  sido  influenciado  pelo  ciclo  hierárquico  frequentado  pelo
pesquisador. Outra  limitação do trabalho se refere ao fato de que não pretendeu medir i nível
de compliance na organização.

Quanto a agenda de pesquisas futuras recomenda-se aprofundar a amostra fazendo-se
amostragem  por  postos  ou  até  mesmo  uma  pesquisa  censitária  acerca  da  percepção  dos
oficiais  da PMDF quanto à  implantação da política  de compliance  na organização.  Outra
pesquisa  para  aprofundamento  da  discussão  seria  possível  aumentando  o  escopo  do
questionário, na presente pesquisa foram vinte perguntas, mas é possível encontrar pesquisas
com até setenta perguntas. Além disso, será necessário um momento em que alguma pesquisa
científica mensure o nível de compliance na organização .
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