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 PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE UM NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA 
NA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE GOIÁS 

 
Carla de Bem Monteiro1 

RESUMO:  
 

A sociedade e os meios de comunicação vêm cobrando das forças policiais a cada 
dia maior efetividade, eficácia e eficiência em suas ações, ao mesmo tempo em que 
se supõe que tais ações observem absoluta legitimidade por parte do poder estatal. 
Concomitantemente a tal fator social, não se pode olvidar que o termo Inteligência 
vem a cada dia tomando especial atenção das instituições públicas e privadas, 
justamente no sentido de se conferir um planejamento estratégico mais adequado à 
consecução dos objetivos e metas institucionais. Nesta mesma linha, o investimento 
em tratamento de informações estratégicas se mostra imprescindível à Polícia Civil 
do estado de Goiás, como forma de adequar sua qualidade organizacional e 
melhorar a gestão estratégica da instituição, proporcionando uma prestação de 
serviços mais efetivos, eficazes e eficientes ao cidadão goiano. O tratamento de tais 
informações estratégicas, para melhor subsidiar a tomada de decisão pelo gestor da 
Polícia Judiciária do estado de Goiás, pressupõe a criação de um departamento 
próprio vocacionado à atividade de Inteligência Estratégica, departamento este que 
o presente trabalho pretende propor a criação, analisando ainda a conveniência de 
sua alocação como um gabinete vinculado à Delegacia Geral, ou como um setor da 
Gerência de Operações de Inteligência da Polícia Civil do estado de Goiás. 

 
Palavras - chave: Inteligência Estratégica. Assessoramento. Segurança Pública. 
Polícia Civil do Estado de Goiás. 
 
ABSTRACT: 
 
Society and the media have been demanding the effectiveness and efficiency of the 
actions from the police force, while at the same time they are supposed to observe 
absolute legitimacy on the part of the state power. Concomitantly with this social 
factor, it should not be forgotten that the term Intelligence comes every day taking 
special attention from public and private institutions, precisely in the sense of giving a 
strategic plan more adequate to the achievement of institutional goals and objectives. 
In this same line, the investment in strategic information processing is essential for 
the Polícia Civil of Goiás, as a way to adjust its organizational quality and improve 
the strategic management of the institution, providing a more effective, and efficient 
service to the citizen of Goiás. The treatment of such strategic information, in order to 
better support decision making by the manager of the Police of the state of Goiás, 
presupposes the creation of a department dedicated to the activity of Strategic 
Intelligence. It intends to propose the creation of this department, also analyzing the 
convenience of its allocation as an office linked to the Director’s Polícia Civil of Goiás 
office, or as a branch of the Intelligence Operations Management of the Polícia Civil 
of Goiás. 
 
Keywords: Strategic Intelligence. Advice. Public Security. Polícia Civil of Goiás.		
																																																													
1Delegada de Polícia, da Polícia Civil do estado de Goiás, bacharel em Direito formada pela 
Faculdade de Direito de Curitiba no estado do Paraná e Especialista em Altos Estudos em Segurança 
Pública pela Universidade Estadual de Goiás. 
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INTRODUÇÃO 

 

A forma como se desenvolvem as atividades relacionadas a Segurança 

Pública vem enfrentando fortes críticas em todo Brasil. Neste sentido, se questionam 

a eficácia, eficiência e efetividade de ações policiais ostensivas e repressivas. 

Exemplos como a cidade do Rio de Janeiro, que diariamente sofre com o domínio de 

facções criminosas em suas favelas, afetando a todo o município, são cobrados de 

forma massiva dos gestores de todas as instituições e pastas ligadas à Segurança 

Pública. 

No estado de Goiás o panorama não é diverso. População e meios de 

comunicação cobram diuturnamente a solução de problemas atinentes à Segurança 

Pública, sem sequer perceber que a maioria deles têm como causas fatores 

externos e estranhos ao objeto da Segurança Pública. Ocorre, entretanto, que aos 

gestores da Secretaria de Segurança Pública e das polícias Civil e Militar cabe a 

solução de tais problemas da melhor forma, até mesmo porque a preservação da 

integridade física e patrimonial é direito fundamental dos cidadãos brasileiros2.  

A Polícia Civil, por sua vez, como integrante da Segurança Pública, tem 

como missão de Polícia Judiciária o papel repressivo aos crimes já cometidos, o que 

evidentemente não exclui o sentido preventivo do combate ao crime, uma vez que 

ao desempenhar de forma contundente sua atividade investigativa acaba por 

desempenhar relevante papel psicológico desestimulador de práticas criminosas. E 

neste sentido, cabe ao gestor da Polícia Civil do estado de Goiás buscar meios de 

ultrapassar as dificuldades impostas pelo limitado contingente de servidores e 

recursos materiais, por meio da aplicação mais racional dos esforços de seu efetivo, 

bem como a busca pela economicidade de seus meios de atuação. A racionalização 

da atuação da Policia Civil do estado de Goiás, com vistas a garantir maior 

efetividade, eficácia e eficiência à prestação do serviço de polícia judiciária perpassa 

necessariamente pela produção de informações estratégicas capazes de auxiliar o 

gestor na tomada de decisão, rumo à gestão estratégica dos interesses da 

corporação. 

O presente estudo pretende demonstrar que o tratamento de informações 

estratégicas realizado pela Polícia Civil do estado de Goiás é absolutamente 
																																																													
2	Art.	5o	da	Constituição	da	República	Federativa	do	Brasil.	
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incipiente e para que se busque seu fortalecimento se propõe a criação de um 

departamento capacitado para tal fim e que tenha a atribuição exclusiva de produção 

de conhecimento para o assessoramento estratégico da Instituição. Desta forma, se 

pretende responder positivamente à indagação sobre a necessidade e possibilidade 

de criação de um núcleo de Inteligência estratégica dentro da Polícia Civil do estado 

de Goiás. Ainda analisando a conveniência da criação deste núcleo do Inteligência 

Estratégica, o presente artigo pretende discutir qual a melhor alocação de referido 

departamento, se como um gabinete vinculado à Delegacia Geral, ou como um novo 

departamento da Gerência de Operações de Inteligência.  

O fortalecimento da atividade de Inteligência Estratégica na Polícia Civil 

do estado de Goiás é, entretanto, assunto a ser tratado com urgência uma vez que 

se tem percebido o consumo dos esforços da equipe de Inteligência da Polícia 

Judiciária goiana, altamente capacitada ao assessoramento em todos os níveis, 

exclusivamente no assessoramento operacional, ou na operacionalização de 

técnicas especiais de investigação. 

 
 
1 O QUE SE ENTENDE POR ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA EM NÍVEL DE 
ASSESSORAMENTO ESTRATÉGICO 

 
Por representar a forma mais racional de se estabelecer vantagem no 

cenário competitivo em que se inserem atualmente Estados, órgãos, corporações e 

até mesmo empresas privadas, o termo Inteligência vem, a cada dia, recebendo 

maior atenção por parte das instituições, sejam elas públicas ou privadas. De fato, 

vive-se atualmente a era do conhecimento, da informação. Aliás, os dias atuais 

constituem, bem na verdade, a era da informação em tempo real. Absolutamente 

tudo que acontece no globo é instantaneamente reproduzido e divulgado nos mais 

diversos tipos de mídias.  

Desta forma, a informação mesmo em seu estado bruto, ou já em seu 

estado processado – conhecimento – passou a representar um ativo importante para 

as organizações (BOTELHO, p. 123), na medida em que representam vantagem 

estratégica à tomada de decisões. Há que se esclarecer preliminarmente que 

segundo Guedes (2006, p. 21) “informação é todo dado, notícia, fato, sinal que pode 

ser obtido por intermédio dos sentidos ou de aparelhos acústicos, óticos, elétricos, 
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eletrônicos ou outros meios”. Noutro laço, conhecimento é toda informação que haja 

sido tratada, sistematizada ou analisada pela mente humana, de acordo com o 

método científico. 

Ainda conceituando informação, o clássico escritor Platt (1974, p.19) as 

divide, com propriedade, em informações de combate e informações estratégicas e 

fica muito claro o sentido mais elevado destas últimas. As informações de combate, 

tão antigas como a própria ideia de conflitos humanos organizados, seriam aquelas 

essenciais a se vencer uma guerra e, portanto, pressupõem a ideia do conflito. Veja-

se que os autores clássicos de Inteligência possuem uma visão militar de seus 

conceitos, uma vez que o nascimento da atividade de Inteligência está ligado ao 

desenvolvimento dos conflitos entre Estados. Já a ideia de informação estratégica se 

desenvolveu no período da Segunda Guerra Mundial, pois a violência e rapidez com 

que ocorriam as batalhas exigiam que os Estados tivessem acesso às informações 

de nível mais elevado, ou seja estratégico. Não se tratava mais de conhecer apenas 

onde e quando seria a próxima investida do exército inimigo, mas sim conhecer o 

objetivo maior por trás de cada ação do exército inimigo. A busca por tais 

informações estratégicas, após a Segunda Guerra, passou a ser realizada pelos 

Estados nacionais na guerra e na paz, em razão do legado de destruição e barbárie 

que o conflito deixou à humanidade. 

Finalmente, pode-se conceituar Inteligência como a atividade sigilosa e 

permanente de busca de dados ou informações que devidamente processadas e 

analisadas pelo profissional de Inteligência, conforme metodologia própria, formarão 

o conhecimento necessário ao assessoramento do gestor de determinado governo, 

órgão ou instituição, seja esta pública ou privada. Percebe-se portanto que o 

assessoramento é inerente ao próprio conceito de Inteligência. 

Os níveis de assessoramento, por sua vez, segundo a doutrina mais 

clássica podem ser divididos em a) Político; b) Estratégico; c) Tático e d) 

Operacional. Neste sentido mesmo que de forma superficial, pode-se dizer que o 

nível operacional de assessoramento perpassa pelo conhecimento do teatro de 

operações, ou seja o conhecimento de todas a nuances e frequentadores de um 

local onde ocorrerá uma operação, por exemplo. Já o nível tático, partindo-se do 

mesmo exemplo anterior, buscaria estabelecer de que forma as equipes seriam 

dispostas em diversos cenários, dentro do teatro de operações, como forma de se 

minimizar as chances de erro em determinada operação, trata-se do caminho 
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estabelecido para se obter o sucesso em nível operacional. E, finalmente, os níveis 

mais elevados – o estratégico – é aquele que busca estabelecer as políticas e 

objetivos das instituições, ou no mesmo exemplo acima definiria em quais tipos de 

operações seriam envidados os esforços da instituição; ao passo que o nível de 

assessoramento político deverá orientar a tomada de decisões na escolha das 

políticas públicas governamentais a serem seguidas por todos os órgãos que 

compõem a administração pública. Desta forma, o nível de decisão político deve ser 

o orientador dos demais níveis decisórios. 

Neste sentido, Andrade (2012, p. 38) define Inteligência Estratégica, 

discorrendo sobre sua origem: 

 
 Segundo Cepik (2003), estes métodos de obtenção de informações 
tornaram-se valiosos instrumentos para expansão do conhecimento visando 
à proteção do Estado soberano frente às ameaças originárias do exterior, 
momento em que surgiu, conceitualmente, a Inteligência Estratégica, ou os 
serviços de inteligência, desenvolvidos para o exercício de funções 
coercitivas que diziam respeito a questões de guerra, diplomacia e ao 
policiamento e manutenção da ordem pública interna. 
Entretanto, quando tratamos da metodologia da produção do conhecimento 
de Inteligência, foi somente a partir de meados da década de 40 que 
surgiram os primeiros conceitos, ou pelo menos as primeiras bases teóricas. 
 Importante destacar o momento singular da história da humanidade 
em que isso ocorreu. Foi exatamente no contexto da Segunda Guerra 
Mundial e da Guerra Fria que doutrinadores clássicos, como Sherman Kent, 
Washington Platt e Harry Hanson, estudaram e descreveram a necessidade 
de se produzir conhecimentos de Inteligência voltados, sobretudo, para 
apoiar as relações externas, na guerra e também na paz. 
 Neste ponto, destaca-se que a Inteligência como atividade 
especializada teve seu foco voltado para o Estado, constituindo-se num 
elemento importante para o Poder Nacional e criada para subsidiar gestores 
de alto escalão com conhecimentos ou informações estratégicas sobre o 
mundo exterior. 

 

Portanto, o que se entende por Inteligência Estratégica é a atividade 

permanente e sigilosa de coleta de dados e produção de conhecimento capazes de 

auxiliar o gestor de determinada instituição na tomada de decisões estratégicas, ou 

ainda na elaboração do planejamento estratégico da mesma.  
 
 
2 A INCOMPREENSÃO DO CONCEITO DA ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA PELA 
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE GOIÁS E AS OPORTUNIDADES PARA 
CRIAÇÃO DE UM NÚCLEO VOLTADO À PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES 
ESTRATÉGICAS 
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Segundo Kraem (2015, p. 73) no Brasil a atividade de Inteligência tem 

início no século XX e sofre momentos de desenvolvimento e retrocesso, até chegar 

à criação do Sistema Brasileiro de Inteligência – SISBIN – no ano de 1999, com a 

edição da Lei 9.883/1999. É justamente a partir da criação do SISBIN que a 

atividade de Inteligência brasileira foi regulamentada e reformulada após a extinção 

Serviço Nacional de Informações – SNI – em 19903. Foi também a partir da criação 

do SISBIN que a atividade de Inteligência foi estendida a outros órgãos da 

administração pública não diretamente ligados à defesa da soberania nacional e do 

Estado brasileiro. Foi exatamente a edição do Decreto 3.695/2000 que criou o 

Subsistema de Inteligência em Segurança Pública, no qual as polícias judiciárias 

estão inseridas.  

Assim, historicamente as polícias judiciárias foram, cada uma à sua 

maneira, criando órgãos destinados à atividade de Inteligência, bem como 

conduzindo de forma desordenada a atividade, causando verdadeira confusão entre 

o que se entende por investigação e por inteligência. 

Como toda a doutrina de Inteligência vinha alicerçada na Inteligência 

Militar e justamente com objetivo de estabelecer bases conceituais para o que então 

se chamava de Inteligência Policial, bem como procurar dirimir a confusão 

estabelecida entre investigação e inteligência, coube à Secretaria Nacional de 

Segurança Pública promover a construção de um instrumento normativo da 

atividade no que se denominou Doutrina Nacional de Inteligência em Segurança 

Pública – DNISP. A Doutrina Nacional de Inteligência em Segurança Pública (2009, 

p.10), por sua vez, estabelece o conceito à atividade de Inteligência em Segurança 

Pública: 

 
É o exercício permanente e sistemático de ações especializadas para a 
identificação, acompanhamento e avaliação de ameaças reais, ou 
potenciais na esfera da Segurança Pública, basicamente orientadas para 
produção e salvaguarda de conhecimentos necessários para subsidiar os 
governos federal e estaduais a tomada de decisões, para o planejamento e 
à execução de uma política de Segurança Pública e das ações para prever, 
prevenir, neutralizar e reprimir atos criminosos de qualquer natureza, ou 
atentatórios à ordem pública. 

    
Em revisão, a Doutrina Nacional de Inteligência em Segurança Pública 

(2014, p.17) especifica o conceito de Inteligência Policial Judiciária: 
																																																													
3	O	Serviço	Nacional	de	Informação	(SNI)	foi	extinto	pela	Medida	Provisória	no.	150,	assinada	pelo	Presidente	
Fernando	Collor	de	Melo.	
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Ações especializadas para identificar, avaliar e acompanhar ameaças reais 
ou potenciais na esfera da Segurança Pública, orientadas para produção e 
salvaguarda de conhecimentos necessários para assessorar o processo 
decisório, nas investigações policiais; e nas ações para prever, prevenir, 
neutralizar e reprimir atos criminosos de qualquer natureza que atentem à 
ordem pública e à incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo 
exercida pelas Agências de Inteligência no âmbito das Federal e Civis. 

 
Pois bem, nesse sentido tem se observado que a atividade de Inteligência 

realizada pela Polícia Civil do estado de Goiás, por meio de sua Gerência de 

Operações de Inteligência, não fica distante da realidade da maioria das outras 

polícias judiciárias brasileiras, que bem na verdade vêm aplicando de maneira 

distorcida os conceitos de Inteligência, os confundindo com os conceitos e 

finalidades da Investigação Policial. A própria denominação do setor como “Gerência 

de Operações de Inteligência” aponta o equívoco terminológico utilizado a o nomear, 

apontando incontestavelmente para o viés dominante de sua concepção como uma 

gerência eminentemente operacional.  

Na mesma esteira de pensamento, Kraemer (2015, p. 74) acertadamente 

aponta que o desenvolvimento equivocado da atividade de Inteligência nas polícias 

confunde a atividade com uma espécie de investigação mais especializada, sendo 

relegado para segundo plano a produção do conhecimento para assessoramento ao 

processo decisório (em sentido geral). De fato, a confusão foi tamanha que mesmo a 

necessária normatização contida na Doutrina Nacional de Inteligência em Segurança 

Pública, ao passo que pretendeu sanar alguns equívocos, por outro lado oficializou a 

dicotomia entre Inteligência clássica ou de Estado, como a desenvolvida pela 

Agência Brasileira de Inteligência – ABIN, e Inteligência de Segurança Pública, como 

as atividades de Inteligência desenvolvidas pelas polícias brasileiras. 

No caso específico da Agência de Inteligência da Polícia Civil do estado 

de Goiás – a Gerência de Operações de Inteligência (GOI), o que se percebe é que 

o fator produção do conhecimento, com finalidade de assessoramento estratégico, 

foi absolutamente esquecido. Ainda que por vezes a Gerência de Operações de 

Inteligência preste o assessoramento operacional aos gestores das mais diversas 

delegacias do Estado de Goiás, o que se percebe é a existência de uma equipe 

qualificada que vem apenas operacionalizando técnicas especiais de investigação. 

Tal é o caso do Centro de Monitoramento e Interceptação Telefônica (CMIT), 

departamento que conta com agentes tecnicamente especializados e vocacionados 
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à atividade de Inteligência que, entretanto, passam os dias apenas 

operacionalizando interceptações telefônicas autorizadas pelo Poder Judiciário nas 

mais diversas investigações policiais levadas a feito pelas diversas Delegacias de 

Polícia do estado de Goiás. 

Desta forma, perde-se de vista especial atenção que deveria ser dada ao 

assessoramento estratégico como forma de garantir adequado desenvolvimento 

institucional. Não por acaso os quadros da Polícia Civil do estado de Goiás estão 

cada vez mais deficitários. Brotam pelo Estado Delegacias que não possuem sequer 

um Escrivão de Polícia para atender à população.  

Ainda em relação ao desenvolvimento institucional, não se pode perder 

de vista os constantes ataques sofridos pela Polícia Judiciária em relação às suas 

atribuições constitucionais. Sem entrar no mérito da discussão, diversos órgãos e 

instituições passaram a pretender e realizar a atividade de investigação. Polícia 

Militar e Ministério Público talvez sejam os exemplos mais evidentes de instituições 

que embora não tenham a vocação investigativa que as polícias judiciárias 

brasileiras desenvolveram ao longo dos anos, passaram a realizar investigações 

policiais, de forma legítima ou não. Contudo, em que pese a falta de vocação, são 

instituições que possuem de um lado orçamento próprio – Ministério Público – e de 

outro alto grau de adaptação e disciplina – Polícia Militar, sendo que vêm a cada dia 

se especializando na atividade investigativa, antes desenvolvida quase 

exclusivamente pelas polícias judiciárias brasileiras. Apenas o efetivo 

assessoramento estratégico prestado por um competente e ativo setor de 

Inteligência pode garantir à Polícia Civil do estado de Goiás que tome um 

planejamento no sentido de preservar sua atuação, independência, bem como a 

manutenção de suas atribuições constitucionais. 

Finalmente, não se pode deixar de mensurar a distribuição de recursos 

financeiros nas pastas da Segurança Pública do estado de Goiás. Como bem 

ressalta Oliveira (2017, p. 5) o orçamento das forças policiais goianas é uno e 

desigual a ser dividido entre Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, 

Polícia Técnico-Científica e Defesa do Consumidor. Desta forma, tem vantagem na 

obtenção de recursos a instituição que além de melhor resultado apresentar ao 

gestor, aquela que apontar de forma estratégica que a aplicação de recursos em 

seus projetos trará efetivos benefícios ao controle e combate da criminalidade. 

Evidente que a pasta que apresentar melhores e mais técnicas informações acabará 
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por atrair uma maior concentração de recursos em seus projetos. Apenas o 

desenvolvimento do assessoramento estratégico à cúpula da Polícia Civil do estado 

de Goiás, promovido por um setor próprio e comprometido com tal necessidade 

pode auxiliar na finalidade de maior atração de recursos financeiros à Instituição.  

 

 

3 INSERÇÃO ORGANIZACIONAL DO NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA 
ESTRATÉGICA DA POLÍCIA CIVIL GOIANA 
 

Dentro da estrutura organizacional, inicialmente foram levantadas duas 

alocações possíveis ao Núcleo de Inteligência estratégica da Polícia Civil do estado 

de Goiás. A primeira hipótese seria ligar a nova unidade diretamente ao gabinete da 

Delegacia Geral da Polícia Civil, uma vez que o assessoramento em nível 

estratégico se destina justamente ao gestor da pasta. A segunda hipótese seria ligar 

o núcleo à Gerência de Operações de Inteligência da Polícia Civil do estado de 

Goiás, pois este é o setor genuinamente destinado ao tratamento de informações na 

estrutura organizacional da Instituição. 

 

 

4 METODOLOGIA 

 

Trata-se de estudo quanti-qualitativo realizado inicialmente por meio de 

pesquisas bibliográfica, legislativa e documental. Posteriormente foi realizada uma 

pesquisa amostral com gestores, Delegados de Polícia, de unidades da Polícia Civil 

do estado de Goiás. Tendo em vista o exíguo prazo para coleta de um conjunto 

amostral de maior representatividade, inclusive com a coleta da opinião de outras 

carreiras que compõem a Polícia Civil do estado de Goiás, fez-se uma pesquisa 

amostral por zona censitária aleatória, a qual poderá ser aprofundada em estudos 

posteriores. Para realização da pesquisa amostral foram aplicados dois 

questionários, os quais buscaram analisar quesitos acerca das capacidades e 

necessidades de inteligência estratégica da Polícia Civil do estado de Goiás. Com os 

dados obtidos se realizou a análise das necessidades e oportunidades para a 

criação de um núcleo de Inteligência estratégica na Polícia Civil do estado de Goiás. 
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Inicialmente se estabeleceram conceitos acerca da atividade de 

Inteligência clássica, traçando-se o paralelo necessário de estudo acerca da 

normatização estabelecida na Doutrina Nacional de Inteligência em Segurança 

Pública – DNISP. Ao final, analisou-se a atividade de Inteligência desenvolvida pela 

Polícia Civil do estado de Goiás.  

Concomitantemente foi realizada a pesquisa acima referida por meio da 

aplicação dos questionários constantes no anexo do presente projeto. A análise dos 

resultados demonstrou a visão dos profissionais da instituição acerca da atividade 

de Inteligência realizada pela Polícia Civil do estado de Goiás. Ao final, foi 

considerado o resultado final, como forma de demonstração da necessidade de ser 

conferida maior atenção à atividade de Inteligência Estratégica praticada pela Polícia 

Civil goiana. 

Ao final, concluiu-se pela viabilidade e necessidade da criação de um 

departamento exclusivamente voltado ao tratamento de informações sensíveis, com 

vistas à produção de conhecimento capaz de assessorar o processo decisório de 

gestão estratégica da instituição Polícia Civil goiana. 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Com fundamento no referencial teórico de autores clássicos e modernos 

da atividade de Inteligência, no que se tem entendido e desenvolvido como atividade 

de Inteligência pelas polícias judiciárias brasileiras, bem como no que o servidor da 

Polícia Civil do estado de Goiás vem percebendo acerca da atividade desenvolvida 

especificamente na Instituição, se percebe que as capacidades atuais da atividade 

de Inteligência Estratégica da Polícia Civil goiana não atendem às necessidades que 

uma Instituição de seu porte enfrenta ao bom desempenho da gestão estratégica de 

seus interesses, objetivos e cumprimento de sua missão constitucional. 

A Gerência de Operações de Inteligência da Polícia Civil do estado de 

Goiás possui como ponto de destaque de suas atribuições:  

a) a realização de operações de busca sigilosas - entretanto comumente 

se percebe que tais operações acabam sendo desvirtuadas e utilizadas quando há 

demanda de investigações de relevância que são cobradas pelos gestores da 
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Instituição. Assim, acaba a atividade de Inteligência sendo desvirtuada e seus 

profissionais empregados em investigações de especial relevância;  

b) operacionalização das interceptações telefônicas de todas as unidades 

do estado – atribuição que em muito se distancia da atividade de Inteligência, em 

sua finalidade de assessoramento decisório ao gestor;  

c) orientação das unidades de inteligência da Polícia Civil espalhadas 

pelo estado - estas que são por sua vez unidades ainda incipientes, com 

pouquíssimos profissionais alocados para atender uma demanda enorme de cidades 

e problemas relacionados à Segurança Pública;  

d) planejar e coordenar as atividades de Inteligência às necessidades da 

Delegacia-Geral da Polícia Civil do estado de Goiás - nesta coordenação deveria 

estar inserida a mais importante atividade de assessoramento desenvolvida pela 

Gerência de Operações de Inteligência da Polícia Civil do estado de Goiás. 

Entretanto, o que se percebe é que não há um setor e pessoal organizado para o 

tratamento de informações estratégicas, sendo as mesmas produzidas de forma 

eventual e sob demanda, enquanto deveria existir uma produção especializada, 

permanente e proativa do setor.  

O que se espera da atividade de Inteligência estratégica, especialmente 

na Segurança Pública, é justamente que ela possa antever cenários, de forma que 

não exista sequer a necessidade da demanda do gestor por informações para a 

tomada de decisões em momentos de crise. O que se espera da produção de 

informações estratégicas é que justamente o assessoramento haja sido prestado 

antes da instalação da crise.   

A atividade de Inteligência realizada pela Polícia Judiciária goiana não 

produz conhecimentos capazes de orientar a tomada de decisões estratégicas dos 

gestores da Instituição e tampouco do governo do Estado, conforme os próprios 

gestores de unidades da Polícia Civil goiana constataram durante as pesquisas 

realizadas para este trabalho, pesquisa esta detalhada no subitem a seguir: 

 

 

5.1 Capacidades de Inteligência estratégica e necessidades de Inteligência 
estratégica da Polícia Civil do estado de Goiás 
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Tendo em vista a necessidade de auferir a conveniência da criação de um 

setor exclusivo e vocacionado para o assessoramento estratégico do gestor da 

Polícia Civil do estado de Goiás, percebeu-se a necessidade de entender a 

percepção dos gestores de unidades da Instituição acerca das capacidades da 

produção de Inteligência da Polícia Civil do estado de Goiás, em comparação ao que 

eles entendem por necessidades da produção de inteligência da Polícia Civil do 

estado de Goiás. Neste aspecto o presente trabalho utilizou-se da mesma linha 

proposta por Oliveira (2017, p. 6), na qual aquele autor demonstrou a necessidade 

de criação de um núcleo de inteligência na Polícia Técnico-Científica do estado de 

Goiás, por meio da avaliação do quão bem aquela corporação lidava com a 

avaliação das informações e seu ambiente externo. No caso do trabalho do autor, o 

mesmo foi tão bem recebido que serviu como evento propulsor à criação do Núcleo 

de Inteligência da Polícia Técnico-Científica do estado de Goiás.  

A diferença é que no caso específico da Polícia Civil do estado de Goiás, 

para este trabalho, se estabeleceram critérios que pretendem demonstrar se existe a 

necessidade do tratamento de informações estratégicas, uma vez que, ao menos em 

tese, a Gerência de Operações de Inteligência, vem realizando ainda que de forma 

também questionável o assessoramento nos níveis tático e operacional. Nesta 

esteira de pensamento, como forma de justificar a criação de um setor específico ao 

tratamento de informações estratégicas dentro da Polícia Civil do estado de Goiás, 

foi utilizada a avaliação diagnóstica das necessidades de inteligência inerentes à 

Polícia Civil do estado de Goiás. E da mesma maneira que realizado por Oliveira 

(2017) foi adaptado um questionário quantitativo acerca das capacidades e das 

necessidades de Inteligência da Polícia Judiciária goiana. Diferentemente do que 

pretendia o referido autor que demonstrou a completa ausência da atividade de 

Inteligência na Polícia Técnico-Científica do estado de Goiás, no caso do presente 

trabalho se pretendeu demonstrar que o que se produz em termos de Inteligência na 

Polícia Civil do estado de Goiás não atende à finalidade mais elevada da atividade 

de Inteligência, qual seja o assessoramento estratégico da Instituição. 

A técnica utilizada foi a seguinte: 

I – Aplica-se a gestores de unidades da instituição um questionário para 

se medir as capacidades de inteligência Estratégica da Polícia Civil do estado de 

Goiás. Nesta primeira etapa se identifica o quão bem a instituição lida com as 

informações, especialmente as estratégicas, e seu ambiente externo; 
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II – Posteriormente se aplica novo questionário ao gestor de unidade, no 

qual se pretende medir as necessidades de Inteligência Estratégica da instituição. 

Nesta segunda se perceberá, dentro do cenário no qual a Instituição está inserida, 

quais as necessidades, aquilo que as capacidades de Inteligência não atendem, em 

relação ao tratamento de informações, especialmente as estratégicas, e seu 

ambiente externo. Veja-se que neste aspecto deveria se esperar que não 

houvessem tais necessidades, ou que o valor atribuído às mesmas fosse em ponto 

de equilíbrio, ou menor que as capacidades, uma vez que existe o setor de 

Inteligência da Polícia Civil do estado de Goiás.  

III – Finalmente, obtendo-se uma pontuação média para cada resposta a 

cada um dos questionários, comparam-se seus valores. Caso o valor 

correspondente às necessidades de Inteligência Estratégica seja maior que os 

valores atribuídos às capacidades de Inteligência Estratégica, fica evidenciado que 

existem necessidades de Inteligência Estratégica não atendidas pela Gerência de 

Operações de Inteligência da Polícia Civil do Estado de Goiás, bem como a 

necessidade de se equacionar tais valores. E no caso da Polícia Civil do estado de 

Goiás, tal equilíbrio entre capacidades e necessidades se garante com a criação de 

um núcleo de Inteligência Estratégica, a ser pensado com a específica atribuição de 

assessoramento estratégico ao gestor da instituição.  

Ao presente trabalho, como o fez Oliveira (2017), se adaptaram os 

questionários formulados por Herrero (2014), utilizados para mensurar a 

necessidade de criação de departamentos de Inteligência em organizações 

privadas, para a realidade como a da Polícia Civil do estado de Goiás. Qual seja de 

uma instituição de ambiente governamental que já possui um setor específico 

desenvolvendo atividade de Inteligência. 

Quanto à aplicação dos questionários, em razão das adaptações exigirem 

conhecimento dos níveis de assessoramento a que se destina a atividade de 

Inteligência, se formulou questionamento acerca de tal conhecimento, de forma que 

apenas os profissionais que conheçam as diferenças entre cada um deles foi 

avaliado, pois a resposta negativa a tal questão impede a continuidade das 

respostas. Neste aspecto, ressalte-se que dois dos gestores responderam não terem 

conhecimento para responder às perguntas. 

Em relação ao público-alvo, de forma a tentar abranger a maior 

diversidade possível de gestores, buscou-se que o mesmo fosse composto de 
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Delegados de Polícia de unidades administrativas, de delegacias de área e 

especializadas, bem como foram convidados a responder Delegados de Polícia 

diretamente ligados à gestão da Instituição e à atividade de Inteligência no Estado. 

Entretanto, tendo em vista a necessidade de simplificar a avaliação das respostas 

em face ao exíguo prazo para conclusão do trabalho, deixou-se de convidar outros 

atores importantes da Polícia Civil do estado de Goiás. Tal avaliação, apesar de 

importante, reservou-se a outro momento oportuno em que seja possível um 

aprofundamento do trabalho ora apresentado. 

Em seguida foram aplicados os questionários e obtidos os resultados 

apresentados na Tabela 1: 

 
Tabela 01: Resultado da aplicação dos questionários de capacidades e 

necessidades de Inteligência 
Entrevistado Capacidades Necessidades 

01 39 142 
02 44 126 
03 43 132 
04 69 99 
05 42 120 
06 35 134 
07 99 125 
08 136 134 
09 112 102 
10 82 92 
11 62 106 
12 80 112 
13 78 79 
14 114 117 
15 82 95 
16 42 65 
17 116 131 
18 60 103 
19 68 153 
20 82 108 
21 40 101 
22 45 83 

23 * - - 
24 * - - 

Média 
Amostral 

82 132 

Desvio Padrão 
Amostral 

29,61 21,94 

** Indivíduos não souberam responder. 
Fonte: dados elaborados pelo autor deste trabalho (2018) 



	

16	
	
	

	

 

Conforme se verifica da tabela acima, das respostas aos questionários 

aplicados, os quais constam do anexo do presente trabalho, tem-se uma média 

amostral total de 82 para os valores atribuídos às capacidades de Inteligência 

Estratégica da Polícia Civil do estado de Goiás, com desvio padrão de 29,61, 

enquanto a média amostral de valores atribuídos às necessidades de Inteligência 

Estratégica da Polícia Civil do estado de Goiás é o valor de 132, com desvio padrão 

de 21,94. 

Tais valores revelam, em termos absolutos, que de acordo com a maneira 

que os próprios profissionais gestores da Polícia Civil do estado de Goiás enxergam 

a Instituição é necessária uma maior atuação da Inteligência em nível de 

assessoramento estratégico. Desta forma se mostra necessária a criação de um 

departamento próprio voltado ao tratamento de informações estratégicas e 

monitoramento do ambiente externo à Instituição com vistas ao desenvolvimento e 

fortalecimento institucional, como forma de equilibrar as necessidades e 

capacidades de Inteligência Estratégica. 

Uma representação gráfica do resultado amostral colhido durante a 

elaboração deste trabalho evidencia ainda mais a necessidade apontada acima: 

 

Figura 1: Gráfico comparativo entre as capacidades e necessidades de Inteligência 
Estratégica, segundo as respostas de cada indivíduo pesquisado. 

 
Fonte: dados produzidos pelo autor deste trabalho (2018). 

 

As respostas de cada sujeito ao questionário permite ainda uma análise 

dos quesitos em que, segundo a visão de seus profissionais, a Polícia Civil do 

estado de Goiás apresenta maior carência das capacidades de assessoramento 

estratégico, apresentando relevo os seguintes aspectos: 
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Item 1: prevalência do assessoramento em nível operacional pela 

Gerência de Operações de Inteligência, em detrimento do assessoramento em nível 

estratégico; 

Item 13: ausência de produção de informações estratégicas pelas 

Unidades de Inteligência (UNINTS) do interior do estado; 

Item 20: falta de uma cultura de compartilhamento de informações 

sensíveis na instituição. 

Ainda chamam atenção a baixa pontuação dos itens 8 e 16 do 

questionário aplicado, que demonstra a insuficiência de alocação de recursos no 

monitoramento do ambiente externo à instituição, o que gera a baixa produção de 

Inteligência em nível estratégico. Além da constatação de que a Polícia Civil do 

estado de Goiás não tem meios institucionais de proteção e preservação de suas 

atribuições legais e constitucionais.  

As conclusões acima ganham ainda maior relevância se comparadas com 

a análise feita das respostas dos gestores de unidades da Polícia Civil do estado de 

Goiás ao cenário acerca das necessidades de produção de Inteligência estratégica, 

tendo estes considerado de especial relevância os itens 15, 16, 17 e 18. Segundo 

estes itens a instituição está sujeita a alterações constantes no cenário em que atua, 

sendo fortemente afetada por estas mudanças. Tais fatos levam aos consecutivos 

impactos sofridos pela Polícia Civil em razão de eventos estratégicos. Ainda, 

consideram que a instituição é fortemente influenciada pelo ambiente competitivo em 

que desenvolve suas atividades.  

Em sendo a Inteligência Estratégica um conjunto de ações especializadas 

e coordenadas para busca e tratamento de informações úteis aos propósitos mais 

elevados de uma instituição, pública ou privada, a Polícia Civil do estado de Goiás 

não pode mais se permitir enfrentar o processo decisório de gestão sem que tal 

esteja fundamentado em conhecimento produzido tecnicamente por um setor única 

e exclusivamente voltado ao tratamento de informações sensíveis. A criação de um 

núcleo de Inteligência Estratégica, dentro da estrutura atual da Polícia Civil do 

estado de Goiás, é essencial para que a instituição ciclicamente possa reavaliar sua 

missão e os alicerces do desenvolvimento eficaz e eficiente de sua atribuição 

constitucional de polícia judiciária. O desenvolvimento de um setor capaz de tratar 

informações estratégicas dentro da Polícia Civil do estado de Goiás é a única forma 

de garantir aos gestores a possibilidade de uma gestão estratégica da instituição, 
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bem como a mais poderosa ferramenta de manter a Polícia Civil do estado de Goiás 

no ambiente competitivo. 

Se a informação estratégica, como bem definiu Kent (1967, p.20) são os 

dados essenciais e mais elevados, com os quais os líderes podem tomar suas 

decisões, ou trabalhar de forma consciente de que “se falharem, não se poderá 

atribuir culpa à sua ignorância”, a Polícia Civil do estado de Goiás igualmente deve 

ser capaz de obter e tratar tais dados, de forma a produzir conhecimento capaz de 

assessorar as decisões mais elevadas de seus gestores. 

 

 

5.2 Da alocação e estrutura do Núcleo de Inteligência Estratégica da Polícia 
Civil do estado de Goiás 

 
Ponderando o que a doutrina clássica entende por assessoramento 

estratégico, buscando a correção das imprecisões teóricas aplicadas à Inteligência 

pelas Polícias Judiciárias, bem como se levando em especial atenção os resultados 

obtidos nas respostas aos questionários referidos no tópico anterior, restou evidente 

a necessidade de criação de um departamento próprio para obtenção, tratamento e 

difusão de informações sensíveis dentro da Polícia Judiciária goiana. Neste trabalho 

tal departamento vem denominado Núcleo de Inteligência estratégica da Polícia Civil 

do estado de Goiás, cuja alocação incialmente de imaginou vinculada diretamente 

ao gabinete da Delegacia Geral, ou como um núcleo dentro da Gerência de 

Operações de Inteligência da Polícia Civil do estado de Goiás. 

Entretanto, apesar de que o assessoramento estratégico, de fato, objetive 

à gestão da Instituição em seu mais alto escalão, não se pode olvidar que a própria 

criação da Gerência de Operações de Inteligência da Polícia Civil goiana prevê a 

atividade de assessoramento estratégico ao gestor como uma de suas atribuições. 

Não custa lembrar que a própria Gerência de Operações de Inteligência está 

diretamente subordinada ao gabinete da Delegacia Geral. Neste sentido, parece 

mais lógico e econômico que a criação deste núcleo especializado em tratamento de 

informações sensíveis seja alocado dentro da referida Gerência, reforçando-se 

verdadeiramente a estrutura desta.   

E mais, é preciso manter certa coerência com o Sistema de Inteligência 

de Segurança Pública inaugurado no estado de Goiás pela Lei 19.390/2016. Neste 



	

19	
	
	

	

sentido é lógico a existência de apenas uma agência de Inteligência dentro da 

polícia judiciária goiana, agência vinculada diretamente à Superintendência 

Integrada de Inteligência do estado e subordinada à Delegacia Geral da Polícia Civil 

do estado de Goiás. Alocar o Núcleo de Inteligência estratégica da Polícia Civil do 

estado de Goiás fora da Gerência de Operações de Inteligência representaria criar 

uma agência de Inteligência fora do Sistema de Inteligência de Segurança Pública 

do estado de Goiás. 

Ademais, mesmo em termos operacionais, fica evidente a vantagem de 

inserir o Núcleo de Inteligência estratégica da Polícia Civil do estado de Goiás dentro 

da Gerência de Operações de Inteligência, uma vez que ali há grande fluxo de 

informações e existe já estrutura física e material adequada a possibilitar a coleta e 

tratamento de informações estratégicas. Assim, bastaria para o total funcionamento 

do setor a destinação de uma equipe capacitada para a finalidade, bem como a 

alocação de recursos financeiros específicos para o monitoramento do ambiente 

competitivo externo no qual a Polícia Civil goiana está inserida. 

Tendo em vista que a estrutura básica de agência de Inteligência já existe 

na Gerência  de Operações de Inteligência da Polícia Civil goiana, o novo Núcleo de 

Inteligência Estratégica estaria diretamente subordinado ao Gerente da pasta, 

havendo a necessidade de alocação de uma equipe própria de profissionais 

capacitados ao trabalho, conforme estrutura, apenas sugerida, abaixo: 

 

Tabela 02: Estrutura básica do Núcleo de Inteligência Estratégica. 
GERÊNCIA DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA – PC 

Núcleo de Inteligência Estratégica 
Unidade Administrativa Quantidade 

de pessoas 
Funções 

Coordenação 01 - auxiliar a Gerência na atividade 
político-estratégica; 

- Classificação de documentos; 
- Compilação e difusão de dados a 

serem encaminhados ao gestor; 
- Monitoramento da atividade de 

Inteligência; 
- Coordenação das ações de busca 

(equipe de campo); 
- Produção de pedidos de busca. 

Secretaria 01 - Arquivo; 
- Atividade Administrativa; 
- Protocolo. 

Equipe A 4 - Ações de busca de informações 
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estratégicas; 
- Integração com as demais 

equipes de Inteligência e UNINTS; 
- Integração com o Sistema de 

Inteligência de Segurança Pública 
do estado de Goiás; 

- Monitoramento do ambiente 
externo; 

- Confecção de Relatórios de 
Inteligência. 

Núcleo de análise 01 - Estatística e análise de dados; 
- Gestão dos indicadores 

institucionais. 
Fonte: dados elaborados pelo autor deste trabalho (2018). 

 

Ressalte-se que a estrutura acima não pretende exaurir as possibilidades 

de instalação do Núcleo de Inteligência Estratégica da Polícia Civil do estado de 

Goiás. Entretanto se faz necessário ao menos sugerir o que seria a estrutura mínima 

de pessoal capaz de dar vida ao tema proposto no presente estudo. 

Ademais, quanto à seleção do profissional de Inteligência, a própria 

DNISP elenca uma série de características de seu perfil profissional, não cabendo 

nesta fase de estudo qualquer pretensão de ingerência no assunto, razão pela qual 

o presente artigos e limita a sugerir a estrutura mínima acima, a qual poderá ser 

inclusive incrementada conforme o fluxo de trabalho aumente e apresente resultados 

positivos à gestão estratégica da Instituição. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente artigo traçou um caminho no qual se apontaram 

inconsistências praticadas pela atividade de Inteligência da Polícia Civil do estado de 

Goiás, fundamentado na doutrina clássica de Inteligência. Apontou ainda as 

deficiências de capacidade de produção de Inteligência Estratégica pela Polícia 

Judiciária goiana e a oportunidade para criação se um setor voltado exclusivamente 

ao tratamento de informações estratégicas dentro da Instituição. 

Assim, alcançando-se o objetivo geral do trabalho se concluiu pela 

necessidade de criação do Núcleo de Inteligência Estratégica da Polícia Civil do 

estado de Goiás. E mais, percorrendo os objetivos específicos do artigo, no item 5.2 
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não apenas se concluiu que a alocação do referido Núcleo deve ser feita dentro da 

Gerência de Operações de Inteligência da Polícia Civil do estado de Goiás, como 

também se propôs a estrutura básica inicial para que o mesmo inicie suas 

atividades. Para que tais conclusões fossem possíveis, se estabeleceram 

inicialmente os conceitos acerca da atividade Inteligência e assessoramento 

estratégico, bem como se realizou um estudo diagnóstico do que o próprio gestor 

das mais diversas unidades da Instituição percebe acerca da atividade de 

Inteligência produzida pela Gerência de Operações de Inteligência. Neste aspecto, 

percebe-se que a Polícia Civil do estado de Goiás, segundo a visão de seu próprio 

servidor, apresenta mais necessidades de Inteligência Estratégica do que suas 

capacidades podem produzir. 

Em sendo a Inteligência Estratégica um conjunto de ações especializadas 

e coordenadas para busca e tratamento de informações úteis aos propósitos mais 

elevados de uma instituição, pública ou privada, a Polícia Civil do estado de Goiás 

não pode mais se permitir enfrentar o processo decisório de gestão sem que tal 

esteja fundamentado em conhecimento produzido tecnicamente por um setor única 

e exclusivamente voltado ao tratamento de informações estratégicas. A criação de 

um núcleo de Inteligência Estratégica dentro da estrutura atual da Polícia Civil do 

estado de Goiás se mostra como essencial para que a instituição ciclicamente possa 

reavaliar sua missão e os alicerces do desenvolvimento efetivo, eficaz e eficiente de 

sua atribuição constitucional de polícia judiciária.  

A criação de um setor capaz de tratar informações sensíveis dentro da 

Polícia Civil do estado de Goiás, como proposto neste trabalho, é a única forma de 

garantir aos gestores a possibilidade de uma gestão estratégica da Instituição, bem 

como a mais poderosa ferramenta de manter a Polícia Civil do estado de Goiás no 

ambiente competitivo. 
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ANEXOS 

 

AVALIAÇÃO DAS CAPACIDADES DE INTELIGÊNCIA 

Obs: as respostas devem levar em consideração o que se produz na atividade de 
inteligência da PCGO, ou sua capacidade de produção efetiva. 

ITEM DE CONSIDERAÇÃO: Você tem conhecimento do que se entende por níveis 
de assessoramento (político, estratégico, tático e operacional) aos quais a produção 

de inteligência se destina? 

(   ) SIM                    (   ) NÃO 

Se sim, prossiga nas respostas. Caso contrário, devolva o questionário. 

 

 VARIÁVEIS OU ITENS A 
AVALIAR 

VALORES VARIÁVEIS OU ITENS A 
AVALIAR 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Maior produção da Inteligência em nível 
operacional 

       Muita utilização da Inteligência na 
gestão/liderança 

2 A liderança tem foco somente no curto 
prazo 

       A liderança tem foco também no médio 
e longo prazo 

3 A atitude da PC para o ambiente externo 
à organização é reduzida 

       A atitude da PC para o ambiente 
externo à organização é ativa e curiosa 

4 A vontade de testar e por a prova as 
hipóteses do planejamento e dos 

processos é baixa 

       A vontade de testar e por a prova as 
hipóteses do planejamento e dos 

processos é alta 

5 Não há a utilização de informações 
estratégicas pela Direção da PC na 

tomada de decisões 

       Há a utilização de informações 
estratégicas pela Direção da PC na 

tomada de decisões 

6 A PC não emprega cenários para guiar o 
planejamento estratégico 

       A PC emprega e tem cenários para 
guiar o planejamento estratégico 

7 Não há coordenação da atividade de 
monitoramento do ambiente externo 

       Há coordenação da atividade de 
monitoramento do ambiente externo 

8 Os recursos alocados para observação do 
contexto no qual a PC está inserida são 

reduzidos 

       Os recursos alocados para observação 
do contexto no qual a PC está inserida 

são suficientes e abrangentes 

9 Há integração deficiente e esporádica das 
informações produzidas e que podem 

afetar o planejamento estratégico da PC 

       Há integração sistemática e completa 
das informações produzidas e que 

podem afetar o planejamento 
estratégico da PC 

10 Não existe uma estrutura definida e 
atuante no sentido de obtenção e 

tratamento de informações estratégicas 

       Existe uma estrutura bem determinada 
e atuante no sentido de obtenção e 

tratamento de informações estratégicas 

11 O emprego de bases de dados externas 
no planejamento e processos é limitado 

       O emprego de bases de dados externas 
no planejamento e processos é intenso 
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12 A Gerência de Operações de Inteligência 
não produz informação e conhecimento 

em nível estratégico 

       A Gerência de Operações de 
Inteligência produz conhecimento em 

nível estratégico 

13 As UNINTS (unidades de inteligência do 
interior do Estado) não levam à chefia 
informações e conhecimento em nível 

estratégico 

       As UNINTS (unidades de inteligência do 
interior do Estado) levam à chefia 

informações e conhecimento em nível 
estratégico 

14 Os documentos para difundir informações 
estratégicas não são claros e 

padronizados 

       Os documentos para difundir 
informações estratégicas são claros e 

padronizados 

15 Não há pessoas designadas 
exclusivamente para a coleta de dados e 
tratamento de informações estratégicas 

       Há pessoas designadas exclusivamente 
para a coleta de dados e tratamento de 

informações estratégicas 

16 Não há a sistematização de um meio 
oficial e institucional pelo qual se busque 
a preservação das atribuições legais da 

PC 

       Há a sistematização de um meio oficial 
e institucional pelo qual se busque a 

preservação das atribuições legais da 
PC 

17 Em geral os processos de gestão da 
informação estratégica não estão 

padronizados 

       Em geral os processos de gestão da 
informação estratégica estão 

padronizados e muito bem estruturados 

18 Não existe feedback com o gestor usuário 
da informação estratégica 

       Existe feedback adequado com o gestor 
usuário da informação estratégica 

19 A difusão da informação estratégica é 
informal 

       Há meios claros e preestabelecidos de 
difusão da informação estratégica ao 

gestor 

20 Não existe uma cultura de compartilhar 
informações sensíveis na PC 

       Informações sensíveis são 
compartilhadas na PC 

21 O conhecimento básico do contexto SSP 
no qual a PC está inserida é ruim, ou não 

está integrado de forma abrangente 

       Há muito conhecimento abrangente do 
contexto no qual a PC está inserida 

(SSP), o qual é atualizado 
constantemente 

22 Não se faz uma avaliação dos processos 
de gestão da informação na PC 

       Há um processo de controle de 
qualidade da gestão da informação na 

PC 

TOTAIS:        SOMA TOTAL DAS 
COLUNAS: 

 

Questionário adaptado de “HERRERO, Bernardo Arturo. Inteligência Competitiva. 
Rio de Janeiro: Brainstorming Assessoria de Planejamento em Informática Ltda., 
2014. 
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AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DE INTELIGÊNCIA 

Obs: as respostas devem levar em conta a observação da realidade institucional, 
com foco no que você julga como uma necessidade de atenção da atividade de 

inteligência na PCGO. 

 VARIÁVEIS OU ITENS A 
AVALIAR 

VALORES VARIÁVEIS OU ITENS A 
AVALIAR 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Estratégia da PC deve ser aplicada com 
muito foco (poucos temas estratégicos) 

       Estratégia da aplicada da PC deve ser 
abrangente, com muitos cenários e 

visão de diversas oportunidades 

2 Gestão estratégica deve prever baixa 
dinâmica 

       Gestão estratégica deve ser capaz de 
se adaptar à sucessivas mudanças 

3 Planejamento estratégico deve ser 
simples, com poucos objetivos (iniciativas 

estratégicas) 

       Planejamento estratégico deve ser 
complexo, com muitos objetivos 

(iniciativas estratégicas) 

4 Em geral, o planejamento é pouco 
dinâmico 

       Em geral, o planejamento é muito 
dinâmico 

5 As decisões da PC em nível estratégico, 
ou até mesmo político, são raras 

       As decisões da PC em nível 
estratégico, ou até mesmo político, são 

frequentes 

6 A estrutura organizacional da PC é 
pequena 

       A estrutura organizacional da PC é 
grande 

7 Sistema de gestão da PC é simples        Sistema de gestão da PC é complexo 

8 A estrutura organizacional tem pouca 
diferenciação horizontal, com poucos 
departamentos, divisões , com tarefas 

semelhantes 

       A estrutura organizacional tem muita 
variação horizontal, com muitos 

departamentos, divisões, com tarefas 
diferentes 

9 Pela sua missão constitucional e 
processos onde atua a PC tem exigências 

de análise de apenas uma ou poucas 
áreas do conhecimento 

       Pela sua missão constitucional e 
processos onde atua a PC tem 

exigências de análise  em numerosas 
ou diversas áreas do conhecimento 

10 A atuação da PC ocorre em espaços 
geográficos limitados e com as mesmas 

características sociais, culturais e politicas 

       A atuação da PC ocorre em espaços 
geográficos extensos e com 

características sociais, culturais e 
politicas variadas 

11 A produção de informações estratégicas 
não afeta a autonomia da tomada de 

decisões pelo gestor 

       A produção de informações estratégicas 
conferem maior autonomia à tomada de 

decisões pelo gestor 

12 A PC interage com poucos atores        A PC interage com muitos atores 

13 A PC interage apenas com atores 
semelhantes 

       A PC interage com atores diversos 

14 Não há necessidade de padronização dos 
documentos utilizados para difundir 

informações estratégicas 

       Os documentos utilizados para difundir 
informações estratégicas devem ser 

claros e padronizados 

15 As operações e o desenvolvimento 
organizacional da PC ocorre em contextos 

       As operações e o desenvolvimento 
organizacional da PC ocorre em 

contextos complexos com mudanças 
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estáveis constantes 

16 A PC não tem sofrido nenhum evento de 
impacto estratégico nos três últimos anos 

       A PC sofreu dois ou mais eventos de 
impacto estratégico nos últimos dois 

anos 

17 A instituição é fracamente afeta por 
mudanças  

       A instituição é fortemente afetada por 
mudanças 

18 Ambiente competitivo não influi na 
instituição 

       Ambiente competitivo com influência na 
instituição 

19 Há baixa sensibilidade ao contexto macro 
(política, economia e legislação) 

       Há alta sensibilidade ao contexto macro 
(política, economia e legislação) 

20 Há baixa sensibilidade às mudanças 
sociais (educação, saúde, valores, 

costumes) 

       Há alta sensibilidade às mudanças 
sociais (educação, saúde, valores, 

costumes) 

21 Baixa possibilidade de que alterações no 
contexto no qual a instituição está inserida 

(SSP) possa afetá-la nos próximos três 
anos 

       É de se esperar que alterações ou 
comoções no ambiente de atuação 

(SSP) afetem a instituição 

22 Não é influenciada por outras instituições 
similares 

       É  fortemente influenciada por outras 
instituições similares 

TOTAIS:        SOMA TOTAL DAS 
COLUNAS: 

 

Questionário adaptado de “HERRERO, Bernardo Arturo. Inteligência Competitiva. 
Rio de Janeiro: Brainstorming Assessoria de Planejamento em Informática Ltda., 
2014. 

 

 


