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RESUMO 

 

 

No presente trabalho, buscou-se verificar a influência da integração interagências 

existente entre os órgãos que compõem o Sistema Brasileiro de Inteligência para o 

emprego dos Órgãos de Inteligência do Exército Brasileiro. Para isso, foi feita uma 

análise sobre o Sistema Brasileiro de Inteligência e sobre a Atividade de Inteligência 

por ele desenvolvida, sob a perspectiva dos conceitos do trabalho interagências. 

Além disso, analisou-se a Atividade de Inteligência desenvolvida nas Operações de 

Apoio a Órgãos Governamentais na Faixa de Fronteira nas quais os Órgãos de 

Inteligência foram empregados. Com isso, tal estudo visou propor meios para reduzir 

os óbices na colaboração interagências na Atividade de Inteligência no nível tático. 

Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, documental e de campo que 

contemplou a aplicação de questionários e a observação do próprio pesquisador. O 

foco do trabalho foi a operação Ágata. A partir desse procedimento, foi possível 

concluir que os principais fatores de influência negativa para a integração entre os 

órgãos que compõem o Sistema Brasileiro de Inteligência são a ausência de 

planejamento conjunto, a ausência de estruturas e processos de integração e a 

ausência de vínculos de confiança. Concluiu-se também que o fator de maior 

contribuição negativa para a eficiência do emprego dos Órgãos de Inteligência é a 

imprecisão dos decisores ao definir suas necessidades de inteligência. Além disso, 

foi possível constatar que tal definição de necessidades pode ser facilitada pelo 

planejamento conjunto entre os órgãos participantes da operação Ágata. Como 

exemplo de procedimento para melhoria do processo interagências com 

aplicabilidade para esse tipo de operação foi identificada na doutrina norte-

americana a Preparação de Inteligência Conjunta do Ambiente Operacional, com a 

participação de um grupo interagências, denominado Grupo de Coordenação 

Interagências Conjunto. Como exemplo de estrutura interagências, foi identificado o 

Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado sob coordenação do 

Ministério Público dos estados do Paraná e Santa Catarina. 

 

Palavras-chave: Trabalho interagências, Inteligência, Operações de Apoio a Órgãos 

Governamentais, Faixa de Fronteira. 



 
  

ABSTRACT 

 

 

In the present work, it was sought to verify the influence of the interagency 

integration existing between the organs that make up the Brazilian Intelligence 

System for the employment of the Intelligence Organs of the Brazilian Army. For this, 

an analysis was made on the Brazilian Intelligence System and on the Intelligence 

Activity developed by it, from the perspective of the concepts of interagency work. In 

addition, it analyzed the Intelligence Activity developed in the Operations of Support 

to Government Organs in the Border Strip in which the Intelligence Organs were 

employed. Thus, this study aimed to propose means to reduce the obstacles in the 

interagency collaboration in the activity of intelligence at the tactical level. For that, a 

bibliographic, documentary and field research was carried out, which included the 

application of questionnaires and the observation of the researcher himself. The 

focus of the work was the operation Ágata. From that procedure, it was possible to 

conclude that the main factors of negative influence for the integration among the 

organs that compose the Brazilian Intelligence System are the absence of joint 

planning, the absence of integration structures and processes, and the absence of 

trust bonds. It was also concluded that the factor with the greatest negative 

contribution to the efficiency of the employment of the Intelligence Organs is the 

imprecision of the decision makers when defining their intelligence requirements. In 

addition, it was possible to verify that such definition of requirements can be 

facilitated by the joint planning between the agencies participating in the operation 

Ágata. As example of procedure to improve the interagency process with applicability 

for this type of operation it was identified in the North American doctrine the Joint 

Intelligence Preparation of the Operational Environment, with the participation of an 

interagency group, called Joint Interagency Coordination Group. As an example of an 

interagency structure, the Special Action Group to Combat Organized Crime under 

the coordination of the Public Prosecution Service of the states of Paraná and Santa 

Catarina was identified. 

 

Key-words: Interagency work, Intelligence, Government Support Operations, Border 

Strip.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar a Atividade de Inteligência 

desenvolvida em ambientes interagências, estudando o grau de integração dos 

organismos componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN). Com isso, 

busca-se evidenciar a relação desse grau com o nível de eficiência do emprego de 

frações responsáveis pela busca de dados protegidos e não disponíveis, e com o 

consequente ganho para os resultados em operações de combate aos delitos 

transfronteiriços na Faixa de Fronteira. 

Essa faixa “corresponde a aproximadamente 27% do território nacional com 

15.719 km de extensão, [...] e é lindeira a 10 países da América do Sul” (GRUPO DE 

TRABALHO INTERFEDERATIVO DE INTEGRAÇÃO FRONTEIRIÇA, 2010, p. 17). 

Tal dimensão e a quantidade de vizinhos, cada um com suas características 

próprias, proporcionam um quadro peculiar ao Brasil, que apresenta uma grande 

variedade de riscos e ameaças a sua segurança.  

Somada a esses fatores, a carência de políticas centrais de desenvolvimento 

e fiscalização fez com que as fronteiras brasileiras se tornassem férteis à 

proliferação de crimes transnacionais (AMORIM, 2012, p. 11). O Governo Federal 

tem tentado, através de diversas políticas, minimizar tais efeitos. Exemplos disso são 

o Plano Estratégico de Fronteiras (PEF) e o Programa de Proteção Integrada de 

Fronteiras (PPIF). O PPIF foi instituído em 16 de novembro de 2016 e revogou o 

PEF. Embora aquele instituto mais recente tenha trazido modificações, o seu 

objetivo é de maneira geral semelhante ao do PEF, e visa “o fortalecimento da 

prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços” 

(BRASIL, 2016c). 

Políticas como o PPIF têm origem face à impossibilidade da solução da 

problemática aqui exposta unicamente através dos Órgãos de Segurança Pública 

(OSP). Como consequência, as Forças Armadas têm atuado frequentemente para 

complementar as ações de segurança integrada na Faixa de Fronteira. 

Nesse contexto, o Exército Brasileiro tem integrado Operações de Apoio a 

Órgãos Governamentais que demandam a colaboração interagências para 

cumprirem seus intentos. A operação Ágata é um exemplo disso. 

A primeira edição dessa operação teve curso em 2011, com a instituição do 

PEF, e a partir de então ela vem ocorrendo de forma sistemática com caráter 
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episódico. Em 2016 foi realizada a sua 11ª edição que contou com um efetivo de 

11.286 (onze mil duzentas e oitenta e seis) pessoas integrantes do Exército 

Brasileiro, da Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira e de dezenas de agências 

governamentais. O ANEXO A trata de um documento do Ministério da Defesa que 

descreve a operação Ágata e aponta números referentes a ela. 

A demanda por colaboração interagências eficiente torna-se mais urgente na 

Atividade de Inteligência, cuja interdependência de conhecimentos próprios de cada 

agência é patente nas situações em que os decisores necessitam ter suas 

incertezas minimizadas. Embora haja tal urgência, os desafios para uma eficiente 

integração na Comunidade de Inteligência são inúmeros e complexos. 

O Sistema de Inteligência do Exército (SIEx) integra o Sistema Brasileiro de 

Inteligência (SISBIN) e dispõe de Órgãos de Inteligência como meios especializados 

de obtenção de dados protegidos. É fundamental que, seguindo os princípios que 

norteiam as Operações de Inteligência, a forma de emprego desse meio de 

obtenção seja aprimorada constantemente. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

“A adoção, pelo Exército Brasileiro, de novos conceitos doutrinários para a 

condução de operações militares, tem produzido reflexos diretos nas atividades e 

nas tarefas relacionadas à Inteligência” (MARQUES; HOLCSIK, 2015, p. 8). Tais 

reflexos geram questionamentos. A forma como o banco de dados está organizado 

para atender às Necessidades de Inteligência e qual a sua integração com repertório 

de outras agências são alguns deles, segundo o Plano de Desenvolvimento da 

Doutrina Militar Terrestre 2016/2017 (PDDMT 16/17), que elenca os Elementos 

Essenciais de Informações Doutrinárias (EEID) para Inteligência (BRASIL, 2015c, p. 

E-1).  

“Na Faixa de Fronteira, as características do meio originaram a necessidade 

de integração entre os agentes/instituições de segurança, tanto nacionais como 

estrangeiros” (PAIVA, 2013, p. 82). Nesse contexto, o Exército Brasileiro, dispondo 

de Órgãos de Inteligência como meios de obtenção, deve orientar o emprego das 

Operações de Inteligência de acordo com a exigência imposta pelos desafios 

contemporâneos. “Em um mundo cada vez mais complexo, estruturado em grandes 

redes e com uma diversidade de atores, os órgãos de informações não podem se 
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dar ao luxo de atuarem isoladamente” (GONÇALVES, 2010, p. 52 apud PAIVA, 

2013, p. 111). 

Diante do exposto, formulou-se o seguinte problema: em que medida a 

integração da Atividade de Inteligência dos órgãos que compõem o SISBIN poderá 

contribuir para a eficiência do emprego dos Órgãos de Inteligência nas Operações 

Interagências de combate aos delitos transfronteiriços na Região Sul? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

De acordo com o problema apresentado, o objetivo geral da pesquisa é 

avaliar a influência da Integração dos órgãos que compõem o SISBIN no emprego 

dos Órgãos de Inteligência nas Operações Interagências de combate aos delitos 

transfronteiriços na Região Sul. 

Para isso, são estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

a) Caracterizar o ambiente da Região Sul; 

b) Apresentar os atores governamentais presentes na Faixa de Fronteira na 

Região Sul; 

c) Apresentar as ações governamentais para a proteção da Faixa de Fronteira 

na Região Sul; 

d) Estudar o conceito de trabalho interagências com a finalidade de selecionar 

os aspectos relacionados às Operações de Apoio à Órgãos Governamentais; 

e) Analisar a estrutura e o funcionamento do SISBIN, a luz do conceito de 

trabalho interagências, verificando pontos positivos e negativos à integração da 

Atividade de Inteligência; 

f) Analisar a Atividade de Inteligência desenvolvida nas Operações de Apoio a 

Órgãos Governamentais em ambiente interagências, concluindo sobre os fatores de 

influência para a eficiência do emprego dos Órgãos de Inteligência; e 

g) Propor medidas para minimizar os óbices na colaboração interagências em 

Operações de Apoio à Órgãos Governamentais em Ambiente Interagências relativa 

à Atividade de Inteligência no nível tático. 
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1.3 HIPÓTESE 

 

Diante do problema - “Em que medida a integração da Atividade de 

Inteligência dos órgãos que compõem o SISBIN poderá contribuir para a eficiência 

do emprego dos Órgãos de Inteligência nas Operações Interagências de combate 

aos delitos transfronteiriços na Região Sul?” - são formuladas as seguintes 

hipóteses: 

- H1 - Uma maior integração dos organismos de inteligência que compõem o 

SISBIN, visando à cooperação em todo o Ciclo de Inteligência, no contexto das 

Operações de Apoio a Órgãos Governamentais em ambiente interagências, irá 

proporcionar um emprego mais eficiente dos Órgãos de Inteligência em operações 

de combate aos delitos transfronteiriços. 

- H0 - Uma maior integração dos organismos de inteligência que compõem o 

SISBIN, visando à cooperação em todo o Ciclo de Inteligência, no contexto das 

Operações de Apoio a Órgãos Governamentais em ambiente interagências, não irá 

proporcionar um emprego mais eficiente dos Órgãos de Inteligência em operações 

de combate aos delitos transfronteiriços. 

 

1.4 JUSTIFICATIVAS 

 

A Força Terrestre definiu, no Catálogo de Capacidades do Exército, que o 

Apoio a Órgãos Governamentais é uma Capacidade Militar Terrestre (CMT), e que a 

Proteção Integrada e Inteligência são duas Capacidades Operativas (CO) (BRASIL, 

2014a). O presente trabalho pode contribuir para o aprimoramento das capacidades 

citadas. 

A existência de inúmeras vulnerabilidades e os efeitos nocivos da atividade 

ilegal na Faixa de Fronteira suscita a urgente necessidade de aprimoramento de 

políticas de segurança nessa parcela do território nacional. A melhoria da integração 

interagências é uma dessas demandas. Esse tema carece de aprofundamento, 

conforme evidencia STRICKLER (2010, p. 5-6), que aponta existir a necessidade de 

uma abordagem mais estruturada e metódica para a investigação, para o estudo e 

para a análise da cooperação interagências1. 

                                                           
1
 “[…] there is the need for a more structured, methodical approach to the investigation, study, and 

analysis of interagency cooperation” (STRICKLER, 2010, p. 5-6). 
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Ademais, o estudo da Atividade de Inteligência em Operações em Ambiente 

Interagências, com ênfase no emprego dos Órgãos de Inteligência, pode contribuir 

com oportunidades de melhoria no processo de produção de conhecimento e para a 

Função de Combate Inteligência como um todo. 

A seleção da Região Sul para o presente estudo justifica-se pela experiência 

do pesquisador, tanto em uma Organização Militar de Corpo de Tropa quanto na 

Atividade de Inteligência.  Isso possibilitou a reunião de conhecimentos acerca do 

emprego de tropas na Operação Ágata como peça de manobra, acerca da forma 

como a produção de conhecimento para subsídio das decisões é desenvolvida e 

acerca de como os meios de busca são empregados nesse tipo de operação. 

 Outra justificativa para a escolha da Região Sul se dá devido à relativa maior 

presença dos Órgãos que atuam de forma direta ou indireta no combate aos ilícitos 

fronteiriços nessa faixa do terreno. O estudo do trabalho interagências teria natureza 

diferente da presente pesquisa se ela fosse realizada em locais como a fronteira da 

Amazônia Ocidental, onde a presença de agências governamentais é mínima. 

Cabe ainda explorar sobre o conceito de eficiência, já que o emprego dos 

Órgãos de Inteligência (OI) será estudado a partir desse parâmetro neste trabalho. 

Para isso, convém estabelecer a diferença ente eficácia e eficiência. CHIAVENATO 

(2011, p. 155) aponta que “eficácia é uma medida do alcance de resultados, 

enquanto a eficiência é uma medida da utilização dos recursos nesse processo”. 

Da perspectiva da eficácia, a avaliação do emprego do OI pode ser obtida de 

forma simples, uma vez que o objetivo do produto do seu trabalho é responder a 

uma demanda de Inteligência do comando. A avaliação é positiva se a demanda for 

satisfeita. No entanto, se for abordada a função da Atividade de Inteligência de 

prestar um assessoramento oportuno de modo a reduzir ao máximo as incertezas 

para a tomada de decisões, o critério da eficácia torna-se menos tangível. Isso 

porque existem incertezas as quais um comandante desconhece possuir. Portanto, 

essas não são contabilizadas no saldo entre as incertezas inicialmente existentes e 

as incertezas dirimidas após a ação do OI. 

Embora tenha um conceito diferente, a eficiência está diretamente 

relacionada à eficácia. Por isso, tomando por base a segunda abordagem do 

parágrafo anterior, a sua medição torna-se igualmente subjetiva. Além disso, a 

eficiência do emprego dos OI é obtida quando o mínimo necessário de recursos de 

pessoal e de material é empregado para a execução de tarefas que são próprias de 
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um OI. Se o órgão executa outras tarefas, há dispersão do esforço de busca, e 

consequente ineficiência no processo de obtenção do conhecimento. Tal noção, só 

pode possuir aqueles que vivenciam diretamente situações ligadas a esses 

aspectos. Daí a importância do presente estudo ter foco em um universo da 

comunidade de inteligência. 

O conceito que melhor define eficiência, da forma que é abordada nesse 

trabalho, é a de EMERSON (apud CHIAVENATO, 2011, pág. 149): “relação entre o 

que é conseguido e o que pode ser conseguido”. E nesse caso, como tal relação é 

“dinâmica entre o mundo real e o sujeito,[...] indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito (RODRIGUES, 2006, p.36)” ela não pode ser traduzida em 

números. Logo, a opção pela pesquisa qualitativa configurou-se a mais adequada. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

 

Nessa seção, serão apresentados os aspectos gerais da área geográfica a 

ser estudada nesta pesquisa e um panorama dos ilícitos praticados na sua Faixa de 

Fronteira. O aprofundamento sobre tais aspectos irá subsidiar os estudos seguintes 

sobre o processo interagências e a Atividade de Inteligência nas Operações de 

Apoio aos Órgãos Governamentais. 

 

2.1.1 A Faixa de Fronteira da Região Sul 

 

Na Região Sul, o Brasil se avizinha com o Uruguai, com a Argentina e com o 

Paraguai. A fronteira com o Uruguai se dá através de uma extensão de 1.068,1 km, 

dos quais 608,4 km são em rios e canais, 140,1 km em lagoas, 57,6 km por linhas 

convencionais e 262,0 km por divisor de águas. Com a Argentina, a extensão é de 

1.261,3 km, dos quais 1.236,2 km são por rios e apenas 25,1 km por divisor de 

águas. Com o Paraguai, finalmente, a extensão é de 1.365,4 km, dos quais 928,5 

km são por rios e 436,9 km por divisor de águas (FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE 

GUSMÃO, 2017).  

A Lei Nº 6.634, de 2 de maio de 1979, estabelece o seguinte: 

 

Art. 1º - é considerada área indispensável à Segurança Nacional a 

faixa interna de 150 Km (cento e cinqüenta quilômetros) de largura, paralela 

à linha divisória terrestre do território nacional, que será designada como 

Faixa de Fronteira (BRASIL, 1979). 

 

Seguindo esse critério, a Região Sul possui 418 municípios na Faixa de 

Fronteira. Da análise do Quadro 1, pode-se concluir que esse número constitui 71% 

do total de municípios brasileiros situados nessa porção do território nacional. 

A maior concentração dos municípios situados na Faixa de Fronteira na 

Região Sul ocorre na porção noroeste do Rio Grande do Sul, e oeste de Santa 

Catarina e Paraná (Figura 1). Esse dado corrobora com os números referentes à 

densidade demográfica da área. Enquanto nas regiões de maiores concentrações de 
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municípios a taxa é, em média, de 11 a 30 hab/km², a área situada ao sul do estado 

do Rio Grande do Sul possui uma densidade que vai de 1 a 5 hab/km² (Figura 2). 

Ainda assim, é notável a maior concentração populacional na Faixa de Fronteira da 

Região Sul, de forma geral, quando comparada às Regiões Cento-Oeste e Norte. 

 

Quadro 1 – Distribuição dos Municípios por Estados em Cada um dos Arcos na 
Faixa de Fronteira 

Fonte: GRUPO DE TRABALHO INTERFEDERATIVO DE INTEGRAÇÃO 
FRONTEIRIÇA. Bases para uma Proposta de Desenvolvimento e 
Integração da Faixa de Fronteira. 2010] 

 

Quanto à hidrografia, a região fronteiriça da Região Sul sofre influência das 

Bacias do Paraná, Uruguai e Atlântico Sudeste. Dos 3.694,8 Km de extensão das 

fronteiras com o Uruguai, Argentina e Paraguai, mais de 70% é composto por rios, 

canais e lagoas. Vale destacar a existência de grandes usinas hidrelétricas ao longo 

dos Rios Uruguai, Iguaçu, Paranapanema e Paraná (Figura 3). Neste último, a Usina 

Arco Estado Quantidade de Municípios 

Norte 

Amapá 8 

Pará 5 

Roraima 15 

Amazonas 21 

Acre 22 

Total 71 

Central 

Rondônia 27 

Mato Grosso 28 

Mato Grosso do Sul 44 

Total 99 

Sul 

Paraná 139 

Santa Catarina 82 

Rio Grande do Sul 197 

Total 418 

Total de municípios 588 
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Binacional de Itaipu, que tem capacidade de 14.000 MW de potência instalada, e 

fornece cerca de 17% da energia consumida no Brasil e 76% no Paraguai. 

Outro aspecto que caracteriza a Faixa de Fronteira da Região Sul, é sua 

infraestrutura de logística de transportes. As rodovias BR-293, BR-153, BR-290, BR-

158, BR-287, BR-285 no Rio Grande do Sul, BR-282 em Santa Catarina, BR-277, 

BR-369, BR-376 no Paraná, integradas a rede de estradas estaduais permitem o 

fluxo de cargas e pessoas das regiões de fronteira para os centros metropolitanos 

estaduais e para os portos de Rio Grande e Paranaguá. Permitem ainda a 

integração dessa região com a região sudeste a partir das rodovias BR-153, BR-116 

e BR-101 (Figura 4). 

 

 
Figura 1 – Faixa de Fronteira na Região Sul 
Fonte: IBGE (2016) 
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O perfil econômico da região é caracterizado pela predominância de 

atividades de prestação de serviços e da agropecuária, que dão a ela uma condição 

de desenvolvimento relativamente superior, se comparada às Faixas de Fronteira do 

restante do país. Cabe, ainda, destaque para o comércio internacional: 

 

Existem, nos três estados, cidades fronteiriças que, 

tradicionalmente, têm parte considerável de sua estrutura econômica 

dependente dos recursos gerados no comércio internacional (legal e ilegal). 

Destacam-se, neste contexto as cidades do Chuí, Santana do Livramento e 

Uruguaiana, no Rio Grande do Sul e Foz do Iguaçu, no Paraná (MENDES, 

2016, p. 34) 

 

 
Figura 2 – Densidade Demográfica na Região Sul 
Fonte: IBGE (2016) 
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Figura 3 – Rede de Energia Elétrica na Região Sul 
Fonte: IBGE (2016) 

 

A Faixa de Fronteira da Região Sul, apesar da distância para os centros 

metropolitanos, goza de relativo desenvolvimento econômico e apresenta taxas 

demográficas e de urbanização mais elevadas que as apresentadas nas regiões 

Norte e Centro-oeste. Somada a esses fatores, a existência de uma malha logística 

terrestre que promove a integração com grandes portos e com grandes centros 

urbanos regionais e nacionais, e a existência de uma rede hídrica considerável dão 

à essa área uma dinâmica de intenso fluxo de mercadorias, pessoas e finanças. 

Fluxo este derivado de atividades legais e ilegais. 
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Figura 4 – Infraestrutura Logística de Transportes na Região Sul  
Fonte: IBGE (2016) 
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2.1.2 Delitos Transfronteiriços e Delitos Praticados na Faixa de Fronteira na 

Região Sul 

 

A atividade ilegal e criminosa na região objeto deste trabalho abarca o tráfico 

internacional de drogas, o tráfico de pessoas, o tráfico de armas, o comércio ilegal 

de munições, de explosivos, de cigarros, de agrotóxicos, de madeira, de animais 

silvestres, a possibilidade de ações terroristas e a imigração ilegal. Os agentes 

dessas ações vão desde pequenos contrabandistas à grandes organizações 

criminosas. 

O estado do Paraná, além de se caracterizar pelo risco de ações terroristas 

na área da tríplice fronteira, possui rotas de passagem do narcotráfico que se ligam 

sobretudo a São Paulo e ao Rio de Janeiro, através de Guaíra e Foz do Iguaçu. 

Nessa última cidade, o tráfico tem estreita ligação com o roubo de cargas e de 

carros, com desmanches e com lavagem de dinheiro (CPI DESTINADA A 

INVESTIGAR O AVANÇO E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO, 2000, p. 599). 

 

No que tange ao tráfico internacional de drogas, a Faixa de 

Fronteira do estado do Paraná com o Paraguai tem uma situação bastante 

crítica, carecendo que a Inteligência dê ao tema a centralidade de que é 

merecedor. Segundo relatório emitido em 28 de fevereiro de 2012, pela 

Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, estrutura ligada à 

Organizaçãodas Nações Unidas, aproximadamente “80% da maconha 

utilizada no Brasil, em 2011, entrou pelo Paraguai” (MENDES, 2016, p.35). 

 

A região de tríplice fronteira entre a Argentina, o Brasil e o Paraguai, 

situada junto à cidade paranaense de Foz do Iguaçu é área muito sensível, 

com consolidada ação do crime organizado transnacional, particularmente 

no Paraguai. A presença da Usina Binacional de Itaipu, uma das maiores 

estruturas estratégicas do país, aumenta a sensibilidade da área, que é 

caracterizada pela grande presença de imigrantes, contínuo fluxo de 

produtos oriundos do comércio informal, grande movimentação de cargas e 

pouca fiscalização em função da elevada circulação existente (MENDES, 

2016, p.34). 

 

Já no Rio Grande do Sul, o tráfico de drogas organiza-se em toda sua 

extensão, provindo, em geral, a maconha do Paraguai e a cocaína da Bolívia e da 
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Colômbia. A cidade de Uruguaiana é uma das portas de passagem para a droga que 

entra no Estado e vai para a Argentina (CPI DESTINADA A INVESTIGAR O 

AVANÇO E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO, 2000, p. 940).  

Paralelo e interligado ao narcotráfico, o tráfico de armas também ocorre 

conforme apontam apreensões realizadas no ano de 2015. As armas provenientes, 

principalmente, do Uruguai seguem até o Paraguai para depois serem usadas como 

moeda de troca na compra de drogas na Bolívia e na Colômbia. 

O Balanço de Atividades da Polícia Rodoviária Federal referente à 2014 

indica o Paraná como o segundo estado com maiores volumes de apreensão de 

maconha (55,06 ton) e cocaína (913,9 Kg). Além disso, classifica-o em primeiro, e 

Santa Catarina em segundo, em quantidade de apreensões de cigarros irregulares. 

A soma da quantidade desse produto apreendido nos dois estados passou de 1,9 

milhões de pacotes (POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, 2015, p. 4). 

A Operação Ágata em agosto de 2012 foi encerrada com 135 animais 

silvestres apreendidos, 169 metros cúbicos de madeira apreendidos e 13 hectares 

embargados por desmatamento ilegal nas fronteiras do Mato grosso do Sul, Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul (FERRARI, 2012). 

Na fronteira entre Uruguai e Rio Grande do Sul, são frequentes os casos de 

contrabando e abigeato. Estima-se que 20% da carne consumida no Uruguai seja de 

origem clandestina, proveniente do abigeato (MELO, 2004). 

Os delitos transfronteiriços e delitos praticados na Faixa de Fronteira na 

Região Sul tem natureza complexa e variada, ocorrem de forma dinâmica, 

interdependente e integrada ao contexto nacional. A viabilidade do enfrentamento a 

eles carece que cada atividade ilegal não seja combatida de forma estanque, e nem 

que seja combatida de forma isolada pelos estados da federação. 

Embora a Região Sul tenha como particularidades uma ocupação 

demográfica relativamente maior e uma rede de comunicações e transportes mais 

desenvolvida, que a diferem, por exemplo, do ambiente amazônico, esses aspectos 

podem se configurar em facilitadores ou em óbices no combate aos ilícitos 

transfronteiriços. Cabe ao Estado a criação de políticas e estratégias para empregar 

de maneira eficiente os órgãos responsáveis por tal combate. 

Na seção seguinte serão identificados os atores governamentais ligados às 

atividades estatais na Faixa de Fronteira na Região Sul. Eles integrarão os 

processos interagência que se constituem nos objetos de estudo deste trabalho 
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2.2 ATORES GOVERNAMENTAIS NA FAIXA DE FRONTEIRA NA REGIÃO SUL 

 

2.2.1 Órgãos de Segurança Pública (OSP) 

 

Entre os órgãos governamentais da esfera federal que atuam de forma direta 

ou indireta no combate aos ilícitos fronteiriços, podem ser destacados a Polícia 

Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Secretária da Receita Federal, o IBAMA, o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a ABIN. 

A Região Sul possui 418 municípios situados ao longo da Faixa de Fronteira. 

Desse total, em somente 59 há a presença de pelo menos uma das agências citadas 

no parágrafo anterior, o que perfaz o percentual de apenas 14,1%. Desse dado, 

pode-se inferir que os órgãos de segurança sediados em um determinado local têm 

vários outros municípios sob sua responsabilidade, e essa demanda não é 

proporcional aos recursos de material e pessoal disponíveis a eles. 

Por outro lado, levando em consideração que a quantidade de habitantes na 

Faixa de Fronteira na Região Sul é 6.279.624 (2007), a soma da população dos 59 

municípios que são atendidos por pelo menos uma das agências federais perfaz o 

percentual de 55,2% do total de habitantes dos 418 municípios (Quadro 2). 

As estruturas estaduais, dentro das suas esferas de atuação, também 

dispõem de Órgãos de Segurança, como a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária 

Estadual, a Polícia Civil, a Secretaria da Receita Estadual, entre outros. 

As limitações dos órgãos estaduais são semelhantes às dos órgãos federais. 

Além da existência de vazios na distribuição de unidades operativas, tais agências 

sofrem com restrições orçamentárias e de recursos humanos. 

Para ilustrar, o efetivo da Polícia Militar do estado do Rio Grande do Sul, a 

“Brigada Militar”, foi o menor registrado em 33 anos em 2015. Esse número somente 

é maior do que em 1982, quando havia 20,2 mil policiais nas ruas e a população do 

estado era 42% menor (MOREIRA, 2015). 

Apesar da busca de um posicionamento estratégico nas maiores 

concentrações demográficas, a estrutura governamental existente é insuficiente 

devido às dimensões territoriais e à complexidade da problemática da fronteira. 

Mesmo com a presença de agentes da esfera estadual e municipal, ainda se tem 

uma necessidade de complementação para prover segurança e controle nessa 

porção do território. Para suprir essa necessidade, cada vez mais as Forças 
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Armadas vêm sendo requisitadas para cumprirem ações de Proteção Integrada em 

um contexto de Operações em Ambiente Interagências. 
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2 Capanema 18,103    IRF    32 Ijuí 76,739 X   ARF    

3 Cascavel 285,784 X X  CAC    33 Itaqui 36,361    IRF    

4 Catanduvas 9,578 X       34 Jaguarão 27,944  X  IRF    

5 Céu Azul 10,914 X       35 Palmeira das Missões 33,846    ARF    

6 Foz do Iguaçu 311,336 X X X CAC  SVA X 36 Pelotas 339,934  X  CAC    

7 Francisco Beltrão 72,409    ARF    37 Porto Mauá 2,565    IRF    

8 Guaíra 28,683 X X      38 Porto Xavier 10,857    IRF    

9 Iporã 15,086    ARF    39 Quaraí 22,552    IRF    

10 
Laranjeiras do 

Sul 
30,481 X   ARF    40 Rio Grande 194,351  X X ALF  SVA  

11 Lindoeste 5,446 X       41 Santa Rosa 64,113    ARF    

12 
Marechal 

Cândido Rondon 
44,562    ARF    42 Santana do Livramento 83,478 X X  IRF    

13 Medianeira 38,397    ARF    43 Santiago 49,558 X   ARF    

14 Pato Branco 66,68 X   ARF    44 Santo Ângelo 73,8  X  CAC    

15 Planalto 13,649 X       45 São Borja 61,834 X X  IRF    

16 Quatro Pontes 3,669 X       46 São Gabriel 57,978    ARF    

17 Santa Helena 22,794    IRF    47 São Lourenço do Sul 42,339    ARF    

18 
Santa Terezinha 

de Itaipu 
19,552 X       48 São Luiz Gonzaga 34,487    ARF    

19 
Santo Antônio do 

Sudoeste 
18,565    IRF    49 Sarandi 20,415 X       

20 Toledo 109,857    ARF    50 Seberi 10,87 X       

21 Ubiratã 21,214 X       51 Três Passos 23,467    IRF    

22 Umuarama 95,153    ARF    52 Uruguaiana 123,743 X X X CAC  SVA  

23 Alegrete 

R
io

 G
ra

n
d
e

 d
o

 S
u
l 78,188 X   ARF    53 Chapecó 

S
a
n
ta

 C
a
ta

ri
n
a

 164,803  X X  X   

24 Bagé 112,55 X X X IRF    54 Concórdia 67,249 X       

25 Barra do Quaraí 3,776    IRF    55 Dionísio Cerqueira 14,792 X X  IRF  SVA  

26 Caçapava do Sul 32,574    ARF    56 Guaraciaba 10,604 X       

27 Carazinho 58,196    ARF    57 Maravilha 21,684 X       

28 Chuí 5,278  X  IRF    58 São Miguel d'Oeste 33,806    IRF    

29 Cruz Alta 63,45 X   ARF    59 Xanxerê 40,228 X   ARF    

30 Erechim 92,945    ARF    Total de Habitantes 3463,826 

LEGENDA 

1 PRF (Unidade Operacional) 2 PF 3 
IBAMA 

(Escritórios 
Regionais) 

4 
Secretaria da 

Receita 
Federal 

5 
FUNAI 

(Coordenação 
Regional) 

6 
MAPA (Serviço de 

Vigilância Agropecuária) 
7 

ABIN 
(Subunidade) 

ARF 
Agência da 

Receita Federal 
IRF 

Inspetoria da 
Receita 
Federal 

CAC 
Centro de 

Atendimento ao 
Contribuinte 

Quadro 2 – Distribuição dos Órgãos Federais nos Municípios na Faixa de Fronteira 
da Região Sul 

Fonte: o autor. 

 

2.2.2 Forças Armadas 

 

A Marinha do Brasil está organizada na Região Sul com dois Distritos Navais: 

o 5º Distrito Naval, sediado em Rio Grande-RS, e tem sob sua jurisdição a área 

territorial do Rio Grande do Sul e Santa Catarina; e o 8º Distrito Naval, com sede em 

São Paulo-SP, e possui o estado do Paraná na sua área de jurisdição territorial. 

Com a reestruturação da Força Aérea, a estrutura dos Comandos Aéreos 
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Regionais (COMAR) foi desativada, dando lugar às Alas. Na Região Sul estão 

presentes a Ala 3, sediada em Canoas-RS, composta pelo 1º/14º Grupo de Aviação, 

pelo 2º/7º Grupo de Aviação e pelo 5º Esquadrão de Transporte Aéreo, e a Ala 4, 

sediada em Santa Maria-RS, composta pelo 1º/10º Grupo de Aviação, pelo 1º/12º 

Grupo de Aviação, pelo 3º/10º Grupo de Aviação e pelo 5º/8º Grupo de Aviação. 

A Força Terrestre, maior foco desta pesquisa, tem o Comando Militar do Sul 

(CMS) como responsável da Zona de Proteção Integrada (ZPI) que abrange a 

Região Sul. Os grandes comandos operativos subordinados ao CMS são a 3ª 

Divisão de Exército (3ª DE), sediada em Santa Maria-RS, e a 5ª Divisão de Exército 

(5ª DE), sediada em Curitiba-PR. Na Figura 5 são apresentadas as Grandes 

Unidades subordinadas à 3ª DE e à 5ª DE. 

 

 
Figura 5 – Organograma do Comando Militar do Sul 
Fonte: Comando Militar do Sul (2017), adaptação do autor 

ORGANOGRAMA DO COMANDO MILITAR DO SUL (CMS) 
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2.3 LEGISLAÇÕES QUE NORMATIZAM O EMPREGO DAS FORÇAS 

ARMADAS NA FAIXA DE FRONTEIRA 

 

Nesta seção, serão apresentadas as normas jurídicas que norteiam e 

amparam o emprego das Forças Armadas em ações na Faixa de Fronteira. Além 

disso, será estudada a forma como elas vocacionam as atividades governamentais 

de controle, prevenção e repressão de ilícitos transnacionais para a execução de 

trabalhos interagências. 

A Lei Complementar 97/99, alterada pela Lei Complementar nº 136/10, 

atribuiu às Forças Armadas, além de outras ações pertinentes, preservadas as 

competências exclusivas das polícias judiciárias, a capacidade para atuar, por meio 

de ações preventivas e repressivas, na Faixa de Fronteira terrestre, no mar e nas 

águas interiores, independentemente da posse, da propriedade, da finalidade ou de 

qualquer gravame que sobre ela recaia, contra delitos transfronteiriços e ambientais, 

isoladamente ou em coordenação com outros órgãos do Poder Executivo. Para 

cumprir tal atribuição, pode executar, dentre outras, as ações de patrulhamento, 

revista de pessoas, de veículos terrestres, de embarcações e de aeronaves e 

prisões em flagrante delito. 

 

Nesse sentido, cabe à Marinha cooperar na repressão aos delitos 

de repercussão nacional ou internacional, quanto ao uso do mar, águas 

interiores e de áreas portuárias, na forma de apoio logístico, de inteligência, 

de comunicações e de instrução. Quanto ao Exército, cabe-lhe cooperar 

com órgãos federais, quando se fizer necessário, na repressão aos delitos 

de repercussão nacional e internacional, no território nacional, na forma de 

apoio logístico, de inteligência, de comunicações e de instrução. À FAB, 

cooperar com os órgãos federais na repressão aos delitos de repercussão 

nacional e internacional, quanto ao uso do espaço aéreo e de áreas 

aeroportuárias, na forma de apoio logístico, de inteligência, de 

comunicações e de instrução (PAIVA, 2013, p. 72-73). 

 

A Lei Complementar n° 117 (LC 117/04), de 02/09/2004, alterou a LC 97/99, 

impondo atribuições subsidiárias particulares ao Exército Brasileiro, como a de 

“cooperar com órgãos federais, quando se fizer necessário, na repressão aos delitos 

de repercussão nacional e internacional, no território nacional, na forma de apoio 

logístico, de inteligência, de comunicações e de instrução” (BRASIL, 1997). 
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No âmbito da Força Terrestre, a Portaria nº 061, do Gabinete do Comandante 

do Exército, de 16 de fevereiro de 2005, estabelece a Diretriz Estratégica para 

Atuação na Faixa de Fronteira contra Delitos Transfronteiriços e Ambientais, e 

define, entre as considerações gerais, a seguinte: 

 

No planejamento e na execução das ações, sejam preventivas (de 

caráter permanente) ou repressivas, deve ser buscada a intensificação do 

contato com as demais FA, os OSP, o Ministério Público e órgãos do Poder 

Judiciário, dos Ministérios da Justiça e do Meio Ambiente, da Secretaria 

Nacional Antidrogas e da Secretaria da Receita Federal, e outros afins, 

sempre que pertinente e possível (BRASIL, 2005). 

 

Ainda sobre a Portaria nº 061, PAIVA comenta: 

 

Essa diretriz menciona que: “A atuação da Força Terrestre na Faixa 

de Fronteira, baseada no inciso IV, Art.17A, da LC 97/99, é considerada 

como atribuição subsidiária particular”. Assim sendo, depreende-se que o 

combate aos delitos transnacionais continua sendo missão precípua dos 

OSP (2013, p. 72). 

 

A legislação que normatiza o emprego das Forças Armadas e da Força 

Terrestre na Faixa de Fronteira preconiza que as ações devam ser estabelecidas no 

contexto de Proteção Integrada e enfatizam a necessidade do trabalho 

interagências. 

 

2.3.1 O Plano Estratégico de Fronteiras (PEF) 

 

O Plano Estratégico de Fronteiras (PEF) foi instituído por meio do Decreto Nº 

7.496, de 8 de junho de 2011 com o intuito de reunir ações destinadas ao 

fortalecimento da prevenção, controle, fiscalização e repressão dos delitos 

transfronteiriços. O Plano previa uma ação conjunta dos Ministérios da Defesa, pelas 

Forças Armadas, da Fazenda, por meio da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 

e da Justiça, com a atuação dos órgãos de segurança pública.2 

                                                           
2
 Decreto nº 7.496, de 08/11/2011. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-

2014/2011/Decreto/D7496.htm#art2i>. Acesso em 14 maio 2016. 
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Como diretrizes, o PEF estabeleceu a atuação integrada dos órgãos de 

segurança pública, das Forças dos órgãos de segurança pública, da Secretaria da 

Receita Federal do Brasil e das Forças Armadas e a integração com os países 

vizinhos. 

O PEF deveria ser implementado por meio de ações dos Gabinetes de 

Gestão Integrada de Fronteira (GGIF) e do Centro de Operações Conjuntas (COC). 

Os GGIF teriam como objetivo a integração e a articulação das ações da União com 

as dos Estados e Municípios.3 A eles caberia propor e coordenar a integração das 

ações, tornar ágil e eficaz a comunicação entre os seus órgãos, apoiar as 

secretarias e polícias estaduais, a polícia federal e os órgãos de fiscalização 

municipais, analisar dados estatísticos e realizar estudos sobre as infrações 

criminais e administrativas, propor ações integradas de fiscalização e segurança 

urbana no âmbito dos municípios situados na Faixa de Fronteira, incentivar a criação 

de Gabinetes de Gestão Integrada Municipal e definir as áreas prioritárias de sua 

atuação. 

Cada GGIF seria constituído por ato do Governo Estadual e seria composto 

pelas autoridades federais e estaduais que atuassem na prevenção, controle, 

fiscalização e repressão dos delitos transfronteiriços e dos delitos praticados na 

Faixa de Fronteira e por representantes dos Gabinetes de Gestão Integrada 

Municipal da região de fronteira. As decisões tomadas pelos órgãos que integrassem 

o GGIF seriam definidas por consenso, sem estabelecimento de hierarquia entre os 

componentes. 

O PEF contou com os Centros de Operações Conjuntas (COC) na atuação 

operacional. Os COC seriam compostos por representantes de todas as instituições 

partícipes das operações, mediante assinatura de acordo de cooperação. 

Competiria ao COC realizar a integração entre os partícipes das operações, o 

acompanhamento e a coordenação das ações do Plano Estratégico de Fronteiras. 

As instalações do Ministério das Defesa serviriam de sede para os COC. A exemplo 

dos GGIF, não haveria hierarquia definida e as decisões seriam alcançadas pelo 

consenso. 

Duas operações foram conduzidas pelos COC: a Operação Ágata, de caráter 

esporádico, sob a responsabilidade do Ministério da Defesa e conduzida pelas 

                                                           
3
 Decreto nº 7.496, de 08/11/2011. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-

2014/2011/Decreto/D7496.htm#art2i>. Acesso em 14 maio 2016. 
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Forças Armadas; e a Operação Sentinela, de caráter permanente sob a 

responsabilidade do Ministério da Justiça, com participação discreta das Forças 

Armadas. 

A Operação Ágata deveria servir para coordenar o planejamento e execução 

de operações militares, policiais e sociais em cooperação de países fronteiriços, e 

intensificar a presença do Estado nas regiões de fronteira e apoio à população. Na 

sua primeira edição, em 2011, contou com a participação Ministério da Defesa – 

com Marinha, Exército e Aeronáutica – e o Ministério da Justiça – com Secretaria 

Nacional de Segurança Pública (Senasp), FNSP, PF, PRF e Fundação Nacional do 

Índio (Funai) 4. A partir de então, a participação de novas agências na operação só 

cresceu. Em 2016, a 11ª edição da Operação Ágata contou com 33 agências 

governamentais mais o efetivo das Forças Armadas, cuja participação foi de 11.244 

militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica (PORTAL BRASIL, 2016). 

 

2.3.2 Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF) 

 

O PPIF foi instituído pelo Decreto Nº 8.903, de 16 de novembro de 2016, e 

revogou o PEF. Embora a finalidade do programa tenha permanecido praticamente 

a mesma, houve modificações significativas. 

O PPIF acrescentou em suas diretrizes a atuação integrada e coordenada dos 

órgãos de inteligência. Ainda como diretriz, além da integração, foi prevista, também, 

a cooperação com países vizinhos. 

O programa modificou o texto que previa, como objetivo, apenas a integração 

das ações de segurança pública, de controle aduaneiro e das Forças Armadas da 

União com a ação dos Estados e Municípios situados na Faixa de Fronteira. O PPIF 

prevê, além da integração, a articulação das ações de segurança pública da União, 

de inteligência, de controle aduaneiro e das Forças Armadas com as ações dos 

Estados e Municípios situados na Faixa de Fronteira, incluídas suas águas 

interiores, e na costa marítima.  

O programa também estabelece como objetivo a integração e articulação com 

países vizinhos para as ações de fiscalização e de repressão aos delitos 

transfronteiriços. O PEF previa a realização de parcerias com os países vizinhos 

                                                           
4
  Disponível em: <http://www2.planalto.gov.br/vice-presidencia/vice-presidente/plano-estrategico-de-

fronteiras>. Acesso em 14 maio 2016. 
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para a atuação nessas ações (BRASIL, 2016c). 

Ainda quanto aos objetivos, o PPIF excluiu a execução de ações conjuntas 

entre os órgãos de segurança pública, federais e estaduais, a Secretaria da Receita 

Federal do Brasil e as Forças Armadas; a troca de informações entre os órgãos de 

segurança pública, federais e estaduais, a Secretaria da Receita Federal do Brasil e 

as Forças Armadas; e a ampliação do quadro de pessoal e da estrutura destinada à 

prevenção, controle, fiscalização e repressão de delitos na Faixa de Fronteira. 

Por outro lado, o programa acrescentou os objetivos de aprimorar a gestão 

dos recursos humanos e da estrutura destinada à prevenção, ao controle, à 

fiscalização e à repressão a delitos transfronteiriços; e buscar a articulação com as 

ações da Comissão Permanente para o Desenvolvimento e Integração da Faixa de 

Fronteira – CDIF (BRASIL, 2016c). 

Quanto às medidas a serem implementadas, o PPIF as redefiniu. O programa 

promoverá ações conjuntas de integração federativa da União com os Estados e 

Municípios situados na Faixa de Fronteira, incluídas suas águas interiores, e na 

costa marítima; o compartilhamento de informações e ferramentas entre os órgãos 

de segurança pública, federais e estaduais, os órgãos de inteligência, a Secretaria 

da Receita Federal do Brasil e do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas; a 

implementação de projetos estruturantes para o fortalecimento da presença estatal 

na região de fronteira e a integração com o Sistema Brasileiro de Inteligência – 

SISBIN. 

O PPIF cria o Comitê-Executivo do Programa de Proteção Integrada de 

Fronteiras, cuja composição é de dois representantes, um titular e outro suplente, 

dos seguintes órgãos: Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 

República (GSI-PR), Agência Brasileira de Inteligência, Estado-Maior Conjunto das 

Forças Armadas, do Ministério da Defesa, Secretaria da Receita Federal do Brasil, 

do Ministério da Fazenda, Departamento de Polícia Federal, do Ministério da Justiça 

e Cidadania, Departamento de Polícia Rodoviária Federal, do Ministério da Justiça e 

Cidadania Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e 

Cidadania, e Secretaria-Geral do Ministério das Relações Exteriores. 

Ao comitê compete formular e submeter à apreciação dos Ministros de Estado 

propostas de elaboração e de modificação do PPIF, de políticas públicas relativas ao 

PPIF, e de ações de articulação com o CDIF. Entre outras competências, vale citar: 

supervisionar o planejamento e a execução de ações conjuntas de órgãos e 



41 

entidades que atuem no âmbito do PPIF e articular quanto aos aspectos 

orçamentários, respeitadas as competências de cada um deles; acompanhar e 

avaliar a execução do PPIF e encaminhar relatório anual de suas atividades, até 31 

de julho do ano subsequente, para a Câmara de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional do Conselho de Governo; e supervisionar as ações dos Gabinetes de 

Gestão Integrada de Fronteira (GGIF) (BRASIL, 2016c). 

Com a criação do Comitê, foi dada a incumbência ao GSI-PR de exercer a 

função de sua Secretaria-Executiva, cabendo a esse órgão verificar a execução do 

cronograma de atividades do Comitê e daquelas previstas no PPIF, subsidiar o 

Comitê por meio da realização de estudos e da elaboração de cenários, entre outras 

funções (BRASIL, 2016c). 

Houve mudanças significativas relativas aos GGIF. O programa não prevê 

gabinetes municipais. A participação do município que se interessar será efetuada 

através da indicação de representantes para a participação no GGIF do respectivo 

estado. Os gabinetes instituídos pelo PEF permanecem vigentes. 

Os GGIF devem proporcionar aos estados situados na Faixa de Fronteira de 

participarem no PPIF, que definiu para os gabinetes o objetivo de propor ações 

conjuntas com vistas à integração e à articulação das ações de competência da 

União com as ações dos Estados e dos Municípios. Uma mudança de relevância 

referente aos GGIF foi a atribuição de autonomia para articular a atuação dos órgãos 

e das entidades participantes dos gabinetes observadas suas respectivas 

competências, planejar e executar ações conjuntas de órgãos e entidades que 

atuem no âmbito do PPIF, e promover a troca de informações e dados entre os 

órgãos e as entidades participantes do GGIF, com vistas ao aprimoramento das 

ações (BRASIL, 2016c). 

Da análise da substituição do PEF pelo PPIF, percebe-se mudanças na 

atribuição mais clara dos papéis e funções a serem desempenhados no programa 

pelos partícipes do programa. Exemplo disso é a maior capacidade de atuação, de 

planejamento e de coordenação dada aos GGIF no âmbito dos seus estados. Outro, 

é incumbência dada ao GSI-PR de exercer a Secretaria-Executiva do Comitê do 

Programa de Proteção Integrada de Fronteiras. 

Além disso, foi retirado o texto referente aos “delitos praticados na Faixa de 

Fronteira”, que era presente no PEF. Isso, com a intenção de enfatizar a vocação do 

PPIF contra os delitos transfronteiriços, e de não adentrar na seara do combate a 
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outras ações ilegais que já tem responsabilidades atribuídas. 

Outra novidade que não estava presente no PEF é a clara ênfase dada às 

ações de Inteligência, as quais devem ser integradas e articuladas pelo PPIF, que 

buscará também a integração com o SISBIN. A operação Ágata, que deve ser 

mantida pelo programa, já contava com a participação do SISBIN no levantamento 

prévio de informações que auxiliam o planejamento de ações. “No PPIF, o Sistema 

terá importância central na definição de estratégias e ações para o combate a crimes 

transfronteiriços” (BRASIL, 2016a). 

Há opiniões de que o PEF não correspondeu aos recursos investidos, 

obtendo resultados desproporcionais a eles. Em novembro de 2016, foi veiculada a 

reportagem no jornal O GLOBO, que expôs o que segue: 

 

Uma auditoria operacional do TCU destacou que o Plano 

Estratégico de Fronteiras (que uniu Defesa, Segurança Pública e Receita 

Federal) limitou-se a estabelecer instâncias de atuação conjunta entre 

órgãos federais e estaduais para combater o crime organizado. Para os 

auditores, o programa atual não se constitui em uma política de Estado 

integradora de todos os entes, com a identificação de responsabilidades e 

redução de sobreposições e lacunas de competências, que permita uma 

visão geral da atuação coordenada dos diversos órgãos e instituições. O 

TCU recomendou que o governo definisse funções e responsabilidades dos 

coordenadores (VALENTE, 2016). 

 

Tanto no Plano Estratégico de Fronteiras (PEF) quanto no Programa de 

Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF) é possível evidenciar a necessidade da 

integração entre órgãos distintos, das esferas federal, estadual e municipal, para 

viabilizar o combate aos delitos transfronteiriços. As experiências advindas do PEF, 

especialmente das Operações Ágata e Sentinela, tornam-se válidas contribuições 

para o aprimoramento do processo interagências. 

 

2.4 TRABALHO INTERAGÊNCIAS 

 

Ao final desta seção, será possível identificar conceitos e fatores de êxito para 

a eficiência de um trabalho interagências. 

Os conceitos estudados servirão de base para a análise de duas atividades 
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interagências que configuram objeto desta pesquisa. A primeira é a Operação de 

Apoio a Órgãos Governamentais em ambiente interagências. A segunda se refere 

ao Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN). Na perspectiva do presente trabalho, 

a última é duplamente influenciada pelos aspectos do trabalho interagências: 

primeiro porque, por sua natureza, integra diversos órgãos de inteligência de 

diversas organizações, e segundo porque no contexto em que ela será estudada, 

estará inserida em uma Operação em Ambiente Interagências. 

 

2.4.1 Definição de Trabalho Interagências 

 

LLOYD et al (2001), em seu estudo sobre o trabalho interagências na 

educação traz as seguintes definições de terminologias: 

- Trabalho interagências: mais de uma agência trabalhando juntas de uma 

forma planejada e formal, não simplesmente através de uma rede informal. O 

trabalho interagências pode estar presente em todos os níveis de decisão; e 

- Trabalho multi-agências: mais de uma agência trabalhando com um cliente, 

mas não necessariamente conjuntamente. Esse tipo de trabalho pode ser solicitado 

através de um planejamento conjunto, ou simplesmente por replicação, como 

resultado da ausência de uma coordenação interagências apropriada.  

Em ambos os casos, as atividades desenvolvidas por cada agência podem 

ocorrer de forma concorrente ou sequencial.  

MARCELLA, em seu trabalho sobre o processo interagências na segurança 

nacional aponta que tal processo envolve seres humanos e complexas organizações 

com diferentes culturas e diferentes perspectivas ao redor de algo que seja benéfico 

para o interesse nacional e para a política (2012, p.16). 

A interação de diferentes órgãos ou agências para realizar atividades 

conjuntas sempre existiu na sociedade organizada. O que ocorre na atualidade é 

surgimento da necessidade de sistematizar e aperfeiçoar esse processo de modo a 

fornecer uma resposta à altura da complexidade das demandas. Nas questões de 

segurança e defesa, não é diferente.  

Até o fim da Guerra Fria em 1991, tais questões pareciam muito mais simples. 

Estados reconheciam ameaças nas atividades de outro estado rival ou de seus 

órgãos. Hoje, no entanto, as ameaças têm origem em fontes múltiplas, ultrapassam 

fronteiras nacionais e afetam diversos segmentos da sociedade. Nenhuma agência 
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ou órgão pode lidar isoladamente com eventos como o que ocorreu em 11 de 

setembro de 2001 (MIANI, 2010, p. 11). 

 

2.4.2 Relações Interagências 

 

Alguns autores estabeleceram critérios para classificar as relações 

interagências. STRICKLER (2010, p.7) concebe uma classificação com base na 

escala de maturidade de relacionamento entre as agências (Quadro 3). 

Esse modelo apresentado permite uma abordagem de forma mais uniforme, 

estruturada e refinada para descrever e analisar a interação entre as agências e as 

tentativas para coordenação das atividades conjuntas. 

Já a partir da teoria da atividade presente no estudo de ENGESTRÖN et AL 

(1991, p. 90), pode-se extrair uma forma de classificação de acordo com dois 

critérios: 1) a forma com que agências se relacionam com seus objetivos; 2) a forma 

com que as agências relacionam entre si. A partir desses critérios, estabelece-se 

três níveis diferentes para a classificação das relações entre as agências: 

Coordenação (Figura 6): é o fluxo normal da interação. Nesse nível de 

relacionamento, os atores executam suas ações conforme seus papéis, 

concentrando-se no sucesso do desempenho das tarefas a eles designadas. O 

roteiro não é questionado ou debatido entre eles. 

Cooperação (Figura 7): nesse nível de relacionamento, ao invés de focar no 

desempenho dos papéis designados, os atores se endereçam ao objetivo 

compartilhado, negociando os meios para conceituá-lo e resolvê-lo. Nesse nível, os 

atores ultrapassam o limite dos seus roteiros, mas sem criticá-lo ou questioná-lo 

explicitamente. 

Comunicação (Figura 8): no nível mais complexo, os atores se concentram 

em remodelar sua própria organização e a forma de interação relacionada aos 

objetivos compartilhados. Nesse nível, os objetivos e roteiros são repensados. 

ENGESTRÖN et al (1991, p.90) explica que interações inicialmente 

classificadas como coordenação podem evoluir para cooperação. No entanto, a 

transição para o nível de comunicação é extremamente rara. 

O modelo de cooperação tende a ser o mais adequado para regular as 

relações entre os atores, já que o cenário na Faixa de Fronteira exige um perfil de 

atuação não tão simples quanto o do primeiro, mas também não tão complexo 
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quando o do terceiro modelo (PAIVA, 2013, p. 89). 

 

Níveis de 
Maturidade 

Interagências 
Elementos Básicos Que Contribuem Para O Nível Global De Maturidade Interagências 

 
Relações 

Interagências 
Acesso à informação 

Objetivos das 
Agências 

Atitudes das 
Agências 

Processos 
Interagências 

Básico 
(Consultivo) 

Mínimo 
Restrito: Briefings ligados a 

ações específicas em 
andamento 

Independentes, 
frequentemente 

conflitantes 
Absorta Esporádico 

Elementar 
(Cooperação) 

Pessoal 

Limitado: as informações 
são compartilhadas para 
minimizar os conflitos nas 

operações, para não 
interferência nas ações uns 

dos outros 

Independentes, 
mas cientes dos 

objetivos dos 
demais 

“Relações 
amigáveis 
podem ser 

úteis” 

Não 
estruturadas 

Intermediário 
(Coordenação) 

Organizacional 

Expandida: predisposição 
para compartilhar planos 
futuros para obter apoio 

mútuo 

Independentes, 
mas alinhados com 

os objetivos dos 
demais 

“Relações 
amigáveis são 

essenciais” 
Organizado 

Avançado 
(Colaboração) 

Institucional 

Extensiva: o fluxo de 
informações apoia o ciclo 
completo de planejamento 
e as operações integradas 

Mútuos e se 
fortalecem 

Noção de que 
não se pode 

agir 
isoladamente 

Sistemático 

Quadro 3 – Níveis de Maturidade nas Relações Interagências5 
Fonte: (STRICKLER, 2010, p.7). Tradução do autor. 

                                                           
5
 Quadro em seu idioma original: 
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Figura 6 – Estrutura Geral do Nível de Coordenação6 
Fonte: ENGESTRÖN et al (1991, p.90). Tradução do autor. 
 

 
Figura 7 – Estrutura Geral do Nível de Cooperação7 
Fonte: ENGESTRÖN et al (1991, p. 91). Tradução do autor. 

                                                           
6
 Figura em seu idioma original: 

 
 
7
 Figura em seu idioma original: 
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Figura 8 – Estrutura Geral do Nível de Comunicação8 
Fonte: ENGESTRÖN et al (1991) 

 

ATKINSON et al (2002, p. 12-21), por sua vez, no trabalho sobre relações 

interagências que reuniram profissionais da educação, serviço social e saúde, 

identificou cinco modelos que tem como critério o propósito principal do trabalho 

conjunto. São eles: 

1) Tomada de decisões (Figura 9): o propósito principal dessa forma de 

interação interagências é fornecer uma reunião, na qual profissionais de diferentes 

órgãos possam discutir e tomar decisões;  

2) Consulta e treinamento (Figura 10): nesse tipo de interação, o propósito é 

possibilitar a uma agência o aprimoramento sobre o métier de outra, que fornecerá a 

consultoria ou treinamento; 

3) Base centralizada (Figura 11): o objetivo dessa interação é possibilitar à 

diferentes agências o desempenho de suas funções em um só lugar. Há a divisão do 

mesmo espaço, o que possibilita ao cliente dos produtos dos diferentes órgãos 

maior facilidade de usufruí-los. 

4) Ações coordenadas (Figura 12): nesse tipo de interação, as agências além 

de estarem reunidas no mesmo espaço, possuem um coordenador responsável pelo 

trabalho conjunto. 

                                                           
8
 Figura em seu idioma original: 
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5) Equipes operativas (Figura 13): nesse caso, profissionais de diferentes 

agências são destacados para trabalharem juntos rotineiramente formando um 

grupo coeso. 

A aplicação desses modelos pode ser adaptada para o estudo de algumas 

estruturas existentes nas atividades interagência em uma Operação de Apoio á 

Órgãos Governamentais e no SISBIN. Em uma interação complexa entre diferentes 

órgãos, dificilmente se observa somente um tipo de modelo presente. Eles 

coexistem, relacionam entre si, e cada um, conforme suas características, possui 

necessidades e capacidades diferentes. 

 

 
Figura 9 – Estrutura da Interação para Tomada de Decisões9 
Fonte: ATKINSON et al (2002, p.12). Tradução do autor. 

 

                                                           
9
 Figura em seu idioma original: 
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Figura 10 – Estrutura da Interação para Consulta e Treinamento10 
Fonte: ATKINSON et al (2002, p. 14). Tradução do autor. 
 

 
Figura 11 – Estrutura da Interação com Base Centralizada11 
Fonte: ATKINSON et al (2002, p.16). Tradução do autor. 
 

                                                           
 
10

 Figura em seu idioma original: 

 
11

 Figura em seu idioma original: 
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Figura 12 – Estrutura da Interação com Ações Coordenadas12 
Fonte: ATKINSON et al (2002, p. 18). Tradução do Autor. 

 

 
Figura 13 – Estrutura da Interação de Equipe Operativa13 
Fonte: ATKINSON et al (2002, p. 20). Tradução do Autor. 
  
                                                           
 
12

 Figura em seu idioma original: 

 
13

  Figura em seu idioma original: 
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2.4.3 Fatores de eficiência para o trabalho interagências 

 

ATKINSON et al (2002, p. 138) apresenta como principais fatores para um 

trabalho interagências eficiente os seguintes: Comprometimento entre os 

profissionais e disposição para se envolver, compreensão sobre os papéis e 

responsabilidades de cada agência e profissionais, definição de metas e objetivos 

comuns, comunicação e compartilhamento de informações, liderança ou direção, 

envolvimento de pessoal relevante para o relacionamento interagências; e acesso e 

partilha de recursos orçamentários. 

TOMLINSON (2003, p. 8) levanta em seu estudo boas práticas para o 

trabalho interagências, das quais pode-se extrair as seguintes: desenvolver metas e 

valores compartilhados; gerenciamento conjunto do processo; treinamento conjunto 

acerca das atividades interagências; e desenvolvimento dos trabalhos interagências 

centralizados em um fisicamente. 

Quanto ao último fator citado no parágrafo anterior, sabe-se que, devido à 

natureza de algumas atividades interagências, não é possível a reunião física dos 

profissionais das agências envolvidas. No entanto, mesmo que não materializadas, 

estruturas institucionalizadas e permanentes dão maior legitimidade e facilitam a 

interação entre os diferentes órgãos. 

STRICKLER (2010, p. 7) afirma que nas interações desenvolvidas pelas 

Forças Armadas com outros órgãos os requisitos para uma cooperação 

interagências eficiente podem ser agrupados, de forma geral, nas seguintes 

categorias: 

1) Relacionamento interpessoal:  

Toda interação se inicia com o relacionamento pessoal. Um obstáculo a ser 

vencido é compensar a grande rotatividade de pessoal em funções ligadas aos 

processos interagências. Isso é algo muito comum de ocorrer no meio militar e pode 

ser prejudicial ao estabelecimento de vínculos de confiança.  

O manual EB20-MC-10.201, tratando dos fundamentos sobre o tema, aponta 

que “uma permanente ligação entre forças militares e agências é uma fonte valiosa 

de informações que permitem antecipar-se quanto às ameaças, às crises ou aos 

conflitos” (BRASIL, 2013, p. 3-12). O aprimoramento das relações interagências 

requer, portanto, que seus esforços de coordenação sejam baseados em arranjos 

permanentes e institucionalizados. 
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2) Compartilhamento de informações:  

É um fator essencial, mas que não pode ser confundido com coordenação. A 

troca de informações não é o bastante para haver coordenação de forma 

substancial. Outro aspecto relevante é a importância de vínculos informais de troca 

de informações. Protocolos rígidos que exigem que dados sigam verticalmente até o 

topo de uma organização para só depois descer até o nível tático causam perda de 

oportunidades. 

3) Planejamento conjunto: 

Esforços coordenados interagências exigem planejamento coordenado 

interagências. Nesse sentido, um obstáculo é a escassa existência de organizações 

civis com capacidade de planejamento detalhado como a existente nas 

organizações militares.  

Para WILDER (2012, p. 40), uma equipe interagências efetiva deve alcançar a 

unidade de esforços independente da unidade de comando. A busca daquela 

unidade demanda que os esforços sejam coordenados na busca da colaboração em 

prol dos objetivos da operação, que devem ser comuns entre as agências (BRASIL, 

2013, p. 3-5). Nesse sentido, com fins de otimizar o uso de vários instrumentos 

almejando alcançar os objetivos da operação, todos atores devem, em uma ação 

antecipada, participar do planejamento (BRADFORD, 2013, p.33). 

4) Treinamento conjunto e capacitação entre as agências:  

Ações conjuntas entre agências civis e militares devem ser exercitadas, e o 

pessoal deve receber instruções relativas ao tema, o que ocorre com raridade. O 

intercâmbio entre agências, quando não reduz diferenças organizacionais, ao menos 

permite uma melhor compreensão sobre a agência parceira.  

A cultura organizacional é uma variável identificada na literatura como algo 

que afeta a efetividade no trabalho interagências (DAVIS JUNIOR, 2014, p.26). 

Sempre haverá um hiato cultural entre organizações distintas, no entanto, o esforço 

para minimizar tais diferenças pode aproximar agentes no trabalho conjunto para se 

chegar a resultados de forma eficiente. 

 

2.5 OPERAÇÕES EM AMBIENTE INTERAGÊNCIAS 

 

Estudados os conceitos e fatores de eficiência para os trabalhos 

interagências, nesta seção será feita uma análise de como eles se aplicam em 
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Operações de Apoio a Órgãos Governamentais em ambiente interagência, como a 

Ágata.  

Entre as quatro operações básicas contidas na doutrina do Exército Brasileiro, 

estão as Operações de Apoio à Órgãos Governamentais. Esse tipo de operação, na 

qual a Força Terrestre pode atuar de forma singular ou enquadrada em um 

Comando Operacional, compreende o apoio, por meio da interação com outras 

agências, com a finalidade de conciliar interesses e coordenar esforços para a 

consecução de objetivos ou propósitos convergentes com eficiência, eficácia, 

efetividade e menores custos e que atendam ao bem comum, evitando a duplicidade 

de ações, dispersão de recursos e a divergência de soluções (BRASIL, 2013 p. 4-

21). 

Dentre as formas de apoio a órgãos governamentais está a Proteção 

Integrada que abrange as medidas necessárias para proteger a sociedade. A 

participação da Força Terrestre em ações na Faixa de Fronteira está englobada 

pelas ações de Proteção Integrada. 

Cabe destacar que o Manual de Fundamentos EB20-MF-10.103 

OPERAÇÕES estabelece o que segue: 

 

4.5.4.4.2 Os elementos da F Ter, quando empregados, 

normalmente em caráter episódico e em área definida por diplomas legais, 

atuarão em ambiente interagências. Essas ações são normalmente 

caracterizadas pela complexidade na execução, o que enfatiza a 

necessidade de buscar a unidade de esforços com os demais agentes do 

Estado envolvidos (grifo nosso), particularmente os Órgãos de Segurança 

Pública, de controle aduaneiro e de preservação ambiental (grifo nosso). 

4.5.4.4.3 O Plano Estratégico de Fronteiras
14

 do Governo Federal é 

o instrumento legal que determina a forma como essa unidade de esforços 

deve ser atingida entre os órgãos federais, estaduais e municipais. Os 

Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteiras são os coordenadores das 

ações.  

 

2.5.1 Colaboração Interagências nas Operações 

 

A Figura 14 estabelece a relação entre os níveis de planejamento das 

                                                           
14

 O Decreto Nº 8.903, de 16 de novembro de 2016 revogou o Plano Estratégico de Fronteiras que 
deu lugar ao Programa de Proteção Integrada de Fronteiras. 
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estruturas organizacionais das Forças Armadas com as agências federais, estaduais 

e municipais. O presente trabalho tem foco no nível tático, e tal relação torna-se 

importante para a obtenção da consciência de quais interações deverão ser 

estabelecidas nas operações.  

O manual EB20-MC-10.201 - Operações em Ambiente Interagências define 

uma hierarquia de níveis de colaboração interagências, a saber: 

1) Minimização de Conflitos: planejamento independente. Visa apenas a não 

interferência das atividades de um ator sobre as de outro; 

2) Coordenação: planejamento relativamente independente. Reuniões 

realizadas para compartilhamento de informações e evitar omissões de ações 

importantes; 

3) Integração: planejamento das atividades para apoio mútuo. Há um 

coordenador das ações. Pressupõe um Centro de Coordenação de Operações 

(CCOp); e 

4) Parceria Genuína: planejamento conjunto, estratégia comum para atingir os 

objetivos. Coesão entre os planejadores em todos os níveis. 

 

2.5.2 Níveis de Coordenação no Ambiente Interagências 

 

No nível estratégico, a coordenação interagências é exercida pelo Ministério 

da Defesa que manterá a comunicação com os atores do mesmo nível que tratam 

dos assuntos correlatos na operação. 

No nível operacional, o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA) 

elabora o Plano Estratégico de Emprego Conjunto das Forças Armadas (PEECFA). 

O PEECFA é a ferramenta que possibilita a concepção das ordens de emprego dos 

atores no nível tático. 

No nível tático, a coordenação é realizada pelo comando da Força Terrestre 

Componente.  

O Centro de Coordenação de Operações (CCOp) pode ser chefiado por um 

oficial general no nível tático ou no nível estratégico. O CCOp é constituído por 

células e outros representantes que integra os vetores civis e militares julgados 

necessários na operação. Tem como principal finalidade a coordenação, controle e 

sincronização das ações interagências. O funcionamento dessa estrutura ocorre em 
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regime de 24 horas durante a operação. A Figura 15 apresenta as células do CCOp. 

 

 
Figura 14 – Níveis de Planejamento das Estruturas Organizacionais 
Fonte: BRASIL (2013, p. 2-5) 
 

Figura 15 – Centro de Coordenação de Operações 
Fonte: BRASIL (2013, p. 5-5) 
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2.5.3 Observações do Autor e de Participantes da Operação Ágata 

 

LUZ (2012, p. 49) integrou a Seção de Operações Conjuntas, da Chefia de 

Preparo e Emprego do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas nos anos de 

2010 e 2011 e participou da elaboração dos relatórios do PEECFA ÁGATA 2011. 

Segundo esse autor os objetivos do PEECFA ÁGATA foram os que seguem: 

 

a) reduzir as ações do crime organizado na Faixa de Fronteira; 

b) coordenar o planejamento e a execução de operações militares e 

policiais na Faixa de Fronteira; 

c) cooperar com os países lindeiros ao Brasil no combate aos ilícitos 

transfronteiriços; 

d) intensificar a presença das Forças Armadas na região da Faixa 

de Fronteira; 

e) incrementar o apoio à população residente na região da Faixa de 

Fronteira; e 

f) obter o apoio da opinião pública nacional e internacional (2012, p. 

50). 

 

Nessa ocasião, os Comandos Operacionais estabelecidos foram os 

Comandos de Área de Operações Amazônia, Oeste e Sul. Para coordenar suas 

ações com as do COMDABRA e com as das demais agências, os Comandos 

Operacionais Ativados estabeleceram o CCOp que permanecia em ligação direta 

com o Ministério da Defesa. LUZ (2012, p. 51) aponta as seguintes lições 

aprendidas nessa operação: 

 

a) a falta de sincronização e coordenação com representantes dos 

OSP e ABIN não tiveram interferência na operação realizada. De qualquer 

forma, deveria haver maior comprometimento do COC e do CCOp em 

interagir com os integrantes de outras agências (grifo nosso), solicitando 

apresentação de “briefings” diários, com a finalidade de conhecer as 

possibilidades e buscar uma consciência situacional de todos os partícipes; 

b) não houve ações interagências coordenadas no âmbito do CCOp 

(grifo nosso), tendo em vista que as ações regionais foram conduzidas 

pelos Comandantes das Divisões de Exército da A Op PRATA; 

c) aperfeiçoar a estrutura do CCOp na coordenação das Forças 

Singulares com as agências governamentais estabelecidas e atuantes na A 
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Op; 

d) intercambiar informações com os OSP a fim de estabelecer 

medidas de efetividade do plano Estratégico de Fronteiras;  

e) a falta de um oficial especialista em Assuntos Civis, na célula do 

D9, dificultou as atividades de coordenação e interação dos Órgãos 

Federais e Estaduais com o EM Conjunto. Nas Forças Componentes a 

ações interagências foram de responsabilidade do D3; e 

f) a capacitação de Recursos Humanos para as operações 

interagências (grifo nosso), na Faixa de Fronteira, exige a execução prévia 

de seminários ou simpósios com o objetivo de nivelar conhecimentos e 

aumentar a interação com os OSP (LUZ, 2012, p. 51). 

 

LUZ (2012, p. 49) evidencia a necessidade de treinamento conjunto e 

capacitação entre as agências ao descrever a capacitação de Recursos Humanos 

para as operações interagências como uma lição aprendida. 

Também se percebe que a única estrutura institucional para facilitar a 

colaboração interagências foi o CCOp, e no nível tático ela não cumpriu essa 

finalidade. Em decorrência disso, o controle e a sincronização das ações 

interagências foram realizados de forma deficitária, sem existência de uma estrutura 

organizacional que possibilitasse a melhoria da interação entre os participes da 

operação, conforme os fatores de eficiência para o trabalho interagências levantados 

anteriormente. Além disso, essa ausência pode contribuir para um vácuo de 

interação com agências do SISBIN, e OSP estaduais e municipais, contidos no nível 

de planejamento tático (Figura 4). 

Este pesquisador comandou uma subunidade em uma Organização Militar de 

Corpo de Tropa empregada em uma das edições da Operação Ágata no ano de 

2012. Foi possível observar a limitada interação entre os participes da operação e 

aquela peça de manobra do componente terrestre. Não foi percebido também 

interação com as demais Forças Componentes. 

A participação dos Órgãos de Segurança Pública e de Controle Aduaneiro era 

motivada por convite da Unidade, que por vezes não era atendido. Não havia 

planejamento conjunto prévio. As agências colaboravam com os meios de pessoal 

que elas tinham disponíveis e cuja ausência não prejudicasse a rotina de suas 

atividades. A colaboração no nível tático foi ineficiente, sem aparato institucional 

para realizá-la e com pouca unidade de esforços. 
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Sobre a participação dos OSP na Operação Ágata, MENDES (2016, P. 36) 

complementa: 

 

Em relação aos órgãos de segurança pública, verifica-se que há 

relativa participação da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, polícias 

militares dos estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná 

e as respectivas polícias civis que também atuam, porém em menor escala. 

[...] Cumpre destacar que os órgãos de segurança pública 

supracitados participam de maneira pontual, em períodos de tempo pré-

estabelecidos e com efetivos reduzidos (MENDES, 2016, P. 36) 

 

Apesar de estar configurado o trabalho interagências, esse tipo de 

colaboração pode ser classificado no nível mais elementar de colaboração, segundo 

a doutrina da Força Terrestre. As agências estabeleceram uma relação com 

minimização de conflitos, com planejamento independente visando apenas a não 

interferência das atividades de um ator sobre as de outro. O fato de um agente de 

um OSP simplesmente estar presente em um Posto de Bloqueio do Exército não é o 

bastante para uma ação conjunta eficiente. 

Mesmo no nível estratégico, PAIVA (2013, p. 135) interpreta que, segundo o 

modelo de interações de ENGESTRÖN, descrito anteriormente, a estrutura de 

relações interagências nas Operações Ágata estava no nível de coordenação 

(Figura 6), reconhecendo haver uma forte tendência de evolução para o nível de 

cooperação (Figura 7). 

A Operação Ágata é um exemplo de Operação de Apoio a Órgãos 

Governamentais em Ambiente Interagências. Da comparação dos aspectos dessa 

operação com os fatores para eficiência do trabalho interagências pode-se obter 

subsídios para o aprimoramento da colaboração entre os partícipes da Operação. 

 

2.6 DOUTRINA INTERAGÊNCIAS NORTE-AMERICANA 

 

Para traçar paralelos com a realidade brasileira, serão apresentadas nessa 

seção considerações sobre a doutrina norte-americana e sobre atividades 

governamentais nas quais houve emprego militar na Faixa de Fronteira sudoeste 

desse país com o México. 
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2.6.1 Operações Interagências Norte-Americanas na Fronteira Sudoeste 

 

A existência de fronteiras entre nações traz consigo fatos de toda ordem que 

constituem oportunidades e deficiências para um país. Embora peculiaridades 

geográficas, políticas, econômicas e sociais diferenciem esses aspectos ao redor do 

globo, cabe um estudo sobre as deficiências e a forma de abordá-las, buscando 

paralelos entre as realidades de terceiros com a brasileira. 

As operações militares que exigem coordenação interagências no interior do 

território norte-americano são enquadradas em duas vertentes: “Homeland Defense” 

(HD) e “Civil Support” (CS). Na primeira vertente, o Departamento de Defesa é o 

órgão federal que capitania a operação, na qual as forças militares executam ações 

em defesa em solo nacional. Na segunda vertente, o Departamento de Defesa tem 

um papel de apoio a outras agências através da provisão de apoio de defesa a 

autoridades civis na esfera federal, estadual e local (ESTADOS UNIDOS DA 

AMERICA, 2011, p. III-4). 

“Homeland Defense” é a proteção da soberania, território, população 

doméstica e infraestrutura crítica contra ameaças externas e agressões, ou outras 

ameaças designadas pelo Presidente. “Homeland”, na definição da doutrina norte-

americana, abrange a região continental dos EUA, o Alaska, Havaí, territórios norte-

americanos, e os espaços marítimo e aéreo. 

Entre o rol de ameaças listadas, nesse contexto, está o fluxo de imigrantes 

ilegais, de estrangeiros com interesses especiais, de drogas e de contrabando. 

Organizações criminosas transnacionais estabeleceram redes para o tráfico de 

pessoas, drogas e contrabando. Além disso, estão cada vez mais expandindo e 

diversificando suas atividades. Isso exige a intensificação das ações para proteger 

fronteiras e combater ilícitos transnacionais conjuntamente com Agências de 

Aplicação da Lei (Law Enforcement Agencies). (ESTADOS UNIDOS DA AMERICA, 

2013) 

Os EUA possuem uma fronteira com a extensão de mais de três mil 

quilômetros com o México. Na década de 1990, após uma mudança conjuntural, 

essa porção do território americano passou a demandar cada vez mais atenção do 

estado para o combate a Delitos Transfronteiriços e a Delitos Praticados na Faixa de 

Fronteira. 

CALDWELL (2012, p. 4) explica que os esforços governamentais 
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permaneceram focados no suporte ao país colombiano para o auxílio no combate à 

produção de cocaína naquele país sul-americano. Tais esforços tiveram resultados, 

e os espaços aéreo e marítimo no Caribe foram negados aos narcotraficantes. Isso 

obrigou as organizações criminosas transnacionais a movimentarem seus negócios 

para o continente, e passaram a operar rotas através do México. País este, que já 

figurava como um grande produtor de maconha e heroína. Essa mudança nas rotas 

do tráfico de cocaína possibilitou a proliferação dos cartéis mexicanos que 

aumentaram seu poder e sobrepujaram as organizações criminosas sul-americanas. 

A complexidade e a dimensão desta problemática exigem o desenvolvimento 

de processos interagências nos trabalhos atinentes à segurança. Tal fato é 

evidenciado por iniciativas governamentais como a Estratégia para Combate ao 

Crime Organizado Transnacional de 2011 que declara que o crime organizado 

transnacional apresenta ameaças sofisticadas e multifacetadas que não podem ser 

abordadas através de ações de aplicação da lei de forma isolada15. 

Adequadamente, a estratégia estabeleceu um grupo de trabalho para 

atenuação de ameaças para identificar redes dessa espécie de crime. O papel 

desse grupo de trabalho seria o de garantir a coordenação de todos os elementos do 

poder nacional para proteger de forma efetiva as fronteiras, a população, a 

economia, e o sistema financeiro daquelas ameaças estabelecidas pelas redes de 

crimes transnacionais16. 

Como resultado da necessidade desse esforço conjunto, as Forças Armadas 

Norte Americanas foram demandadas a complementar as ações de segurança na 

fronteira sudoeste do país. A “Joint Task Force North (JTF North)” foi estabelecida 

inicialmente em 13 de novembro de 1989, com o nome original “Task Force Six”. 

A “JTF North”, com base no Aeródromo do Exército “Biggs”, no Forte “Bliss”, 

no estado do Texas, é a organização do Departamento de Defesa encarregado de 

dar suporte às agências federais de aplicação da lei na interdição de prováveis 

ameaças transnacionais dentro e nos arredores da região continental dos EUA. 

                                                           
15

 “The President’s July 25, 2011 Strategy to Combat Transnational Organized Crime (TOC) states: 

TOC presents sophisticated and multi-faceted threats that cannot be addressed through law 
enforcement action alone” (CALDWELL, 2012, p. 3). 

 
16

 “Accordingly, we will establish an interagency Threat Mitigation Working Group to identify those TOC 

networks...The Working Group will ensure the coordination of all elements of national power to 
effectively protect our borders, people, economy, and financial system from the threats posed by the 
most dangerous and sophisticated of these transnational criminal networks” (CALDWELL, 2012, p. 3). 
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Ameaças transnacionais são atividades conduzidas por indivíduos ou grupos que 

envolvam terrorismo internacional, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, 

contrabando de armas de destruição em massa, e o sistema de entrega de tais 

armas, que ameacem a segurança nacional dos EUA17. 

A “JTF North”, conjuntamente com outras agências, realizou tarefas de 

segurança integrada na fronteira sudoeste dos EUA. Essa Força-Tarefa obteve mais 

de vinte anos de experiência em atividades interagências. Fato esse possibilitado 

pela coordenação rotineira com parceiros que incluíam os seguintes órgãos: 

Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP), Agência Antidrogas (Drug Enforcement 

Agency), Guarda Costeira Norte-Americana, entre outros. A “JTF North” colaborava 

no esforço para proteção das fronteiras através de quatro categorias de apoio: apoio 

operacional, apoio de engenharia, apoio de inteligência e integração interagências 

(CALDWELL, 2012, p. 4). 

A partir de 2008, o “U.S. Army North” (ARNORTH), comando terrestre 

subordinado ao “U.S. Northern Command” (NORTHCOM), assumiu o controle 

operacional da “JTF North”. Antes disso, a experiência do ARNORTH com 

operações interagências na fronteira a sudoeste do país se limitou a operações da 

vertente “civil support” (CALDWELL, 2012, p. 4).  

Não foi a primeira vez em que as Forças Armadas, em apoio a outros órgãos, 

foram empregadas em missões de segurança integrada, conforme explana 

SCHROEDER (2012, p.31). Segundo ele, a utilização de capacidades militares para 

apoiar o cumprimento da lei não é um conceito novo. Por anos, agências domésticas 

de aplicação da lei solicitaram a ajuda de treinamento, equipamento e pessoal militar 

para auxiliar no molde e refino de táticas de policiamento e no preenchimento de 

lacunas existentes dentro de cada agência. O emprego militar se provou vital para a 

segurança das fronteiras dos EUA, e é imperativo que as agências aproveitem tais 

capacidades no seu pleno potencial enquanto operando dentro dos limites de leis 

                                                           
17

 “Joint Task Force North (JTF North), based at Biggs Army Airfield, Fort Bliss, Texas, is the 
Department of Defense (DOD) organization tasked to support our nation’s federal law enforcement 
agencies in the interdiction of suspected transnational threats within and along the approaches to the 
continental United States. Transnational threats are those activities conducted by individuals or groups 
that involve international terrorism, narco-trafficking, alien smuggling, weapons of mass destruction, 
and the delivery systems for such weapons that threaten the national security of the United States” 
(UNITED STATES NORTHERN COMMAND, 2017). 
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codificadas e em termos politicamente realistas18. 

A “JTF NORTH” conduziu as seguintes operações: Operation Jumpstart 

(OJS), Operation Phalanx, e a Operation Nimbus II. 

Em 2005, a JTF-N forneceu 400 soldados para atuar ao longo da fronteira 

entre o estado do Novo México e o México em apoio à Patrulha de Fronteira dos 

Estados Unidos (USBP). Em maio de 2006, a Operação Jumpstar (OJS) começou a 

desdobrar soldados da Guarda Nacional na fronteira sudoeste. Entre 2006 e 2008, 

6.000 soldados desdobraram-se, tornando a OJS a operação com maior efetivo do 

Departamento de Defesa na fronteira sudoeste da história recente.  

À medida que as unidades da Guarda Nacional da OJS foram se retirando e a 

USBP assumia as ações, era evidente a necessidade de mais tecnologia e 

capacidades militares para apoio nas atividades ao longo da fronteira sudoeste.  

A Operação Phalanx foi lançada em julho de 2010. A Operação Phalanx foi 

baseada em uma Ordem Executiva que autoriza até 1.200 Soldados e Aviadores da 

Guarda Nacional ao longo da fronteira sudoeste de 1,933 milhas em apoio à 

Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP). 

De fevereiro a abril de 2012, uma operação conjunta, denominada Operação 

Nimbus II, foi realizada no Novo México e Arizona com CBP e com unidades da JTF-

N. Estas unidades militares eram obrigadas a ter agentes da USBP atuando 

conjuntamente. Este requisito impedia o emprego desses agentes em outras áreas 

onde poderiam ser úteis de forma isolada. Esta operação demonstrou a força de 

trabalho e tecnologia militar que pode ser implementada em apoio à USBP. No 

entanto, também destacou suas limitações. Esses tipos de operações são de curta 

duração e deixam lacunas de capacidade quando concluídas. Em muitos casos, as 

organizações criminosas transnacionais simplesmente interrompem as operações ou 

mudam seus locais de atuação até que as unidades tenham se retirado. As 

Operações demonstraram, portanto, que os órgãos responsáveis pelas fronteiras 

eram carentes de capacidades e de recursos militares, mas expuseram deficiências 

                                                           
18

 “The use of military capabilities to support federal, state, and local law enforcement is not a new 
concept. For years, domestic law enforcement agencies requested the help of military training, 
equipment, and personnel to help shape and refine policing tactics and fill shortfalls within an agency. 
The use of the military has proven vital to securing America’s borders, and it is imperative agencies 
use unique military capabilities to their fullest potential while operating within the confines of codified 
laws and on politically realistic terms” (SCHROEDER, 2012, p. 31). 
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na forma de emprego das Forças19. 

Para SCHROEDER (2012, p. 35), a questão continua a ser a de como 

empregar unidades militares de forma mais eficaz para proteger a fronteira e utilizar 

melhor os recursos da Guarda Nacional para obter o maior impacto operacional no 

controle da crescente violência que a USBP enfrenta na fronteira sudoeste dos 

Estados Unidos. O que é necessário, segundo ele, é uma integração mais robusta 

de três capacidades distintas cujas agências não têm acesso fácil: suporte aéreo 

aproximado, coleta e análise de inteligência militar e interceptação de sinais. Muitas 

das agências de interdição que trabalham ao longo da fronteira tentaram 

desenvolver essas capacidades, mas a redução dos orçamentos e a escalada dos 

custos de treinamento dificultaram sua capacidade de fazê-lo20. 

Ainda segundo SCHROEDER (2012, p. 35), o emprego de tropas em local 

fixo, em locais de fiscalização, deve ser substancialmente reduzido ou eliminado. O 

pessoal militar deve se concentrar em análise de inteligência, inteligência de sinais e 

vigilância aérea (ou seja, suporte aéreo aproximado, sistema aéreo não tripulado e 

aeronaves de asa fixa). Essas são tarefas que não podem ser prontamente 

executadas por agentes de patrulha fronteiriça. As unidades devem ser totalmente 

                                                           
19

 “In 2005, JTF-N provided 400 Soldiers along the New Mexico-Mexico border in support of the 
United States Border Patrol (USBP) [...]. In May 2006, Operation Jumpstart (OJS) began to deploy 
National Guard Soldiers to the southwest border. Between 2006 and 2008, 6,000 Soldiers deployed, 
making OJS the largest deployment of DoD personnel to the southwest border in recent history. OJS 
was structured to supplement enforcement operations along the southwest border in support of the 
USBP […] As OJS National Guard units withdrew and the USBP increased its ranks, the need for 
more technology and military capabilities in a support role along the southwest border was evident, 
and Operation Phalanx was launched in July 2010. Operation Phalanx was based on an Executive 
Order authorizing up to 1,200 National Guard Soldiers and Airmen along the 1,933-mile southwest 
border in support of Customs and Border Protection (CBP). 
[…] From February to April 2012, a high-profile joint operation, dubbed Operation Nimbus II, was 
conducted in New Mexico and Arizona with CBP and JTF-N Soldiers. These units were required to 
have USBP agents assigned to each team. This requirement precluded employing these agents in 
other areas where increased patrols could have been effective. This operation demonstrated the 
workforce and military technology that can be deployed in support of the USBP; however, it also 
highlighted its limitations. These types of operations are short in duration and leave capacity gaps 
when completed. In many instances, transnational criminal organizations simply pause operations or 
move until the […] units have withdrawn” (SCHROEDER, 2012, p. 33). 
 
20

 “The question remains as to how to deploy military units more effectively to secure the border and 
best utilize National Guard funding to achieve the greatest operational impact in controlling the ever 
increasing violence the USBP faces on America’s southwest border. What is needed on the southwest 
border is a more robust integration of three distinct capabilities that interdictors cannot easily replicate: 
close air support, military intelligence gathering and analysis, and signals intercept. Many of the 
interdiction agencies working along the border attempted to develop these capabilities, but reduced 
budgets and escalating training costs have hindered their ability to do so.” (SCHROEDER, 2012, p. 
35). 
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integradas no processo de planejamento estratégico de Alfândega e Proteção de 

Fronteiras do Escritório de Controle de Fronteiras. Para isso, o Departamento de 

Defesa deve se preparar para uma integração duradoura da Guarda Nacional e 

preparar memorandos de entendimento com a Califórnia, Arizona, Novo México e 

Texas para garantir uma continuidade de esforços em uma estratégia unificada21. 

Do trabalho realizado por mais de vinte anos na fronteira sudoeste dos EUA 

através da “JTF NORTH” e das demais agências, na tentativa de um esforço 

conjunto, pode-se extrair conclusões acerca do processo interagências que foi 

desenvolvido.  

Para PENA-GUZMAN (2012, p. 24), à luz da complexidade, as estratégias de 

nível nacional dos EUA adotadas para abordar os problemas articulam fins que 

poderiam melhorar a segurança ao longo da fronteira sudoeste. No entanto, não 

parece haver uma ponte do nível estratégico para o tático nem unidade de comando 

para as ações22. 

PENA-GUZMAN (2012, p.24) chama a atenção para a necessidade de 

unidade de esforços, com uma estratégia única entre as agências, as quais 

possuem diferentes entendimentos sobre a definição do problema de segurança na 

fronteira a sudoeste dos EUA. Consequentemente, isso gera sobreposição e 

dispersão das ações, tornando-as ineficientes. Mais do que isso, ações isoladas de 

órgãos diversos atuam no problema remodelando-o, tornando sua solução mais 

complexa23. 

                                                           
21

 “The use of military personnel deployed at fixed-site, overwatch locations should be substantially 
reduced or eliminated. Military personnel should concentrate on intelligence analysis, signals 
intelligence, and aerial surveillance (i.e., close air support, unmanned aerial system, and fixed-wing 
aircraft). These are tasks that cannot be readily replicated by border patrol agents. 
[…] units should be fully integrated into the Customs and Border Protection/Office of Border Control 
strategic planning process. DoD should prepare for an enduring National Guard integration and 
prepare memorandums of understanding with California, Arizona, New Mexico, and Texas to ensure a 
continuity of effort in a unified deployment strategy” (SCHROEDER, 2012, p. 35). 
 
22

 In light of the complexity, U.S. national level strategies adopted to address the problems articulate 
ends that could improve security along the southwest border. However, there does not appear to be a 
bridge from the strategic to the tactical level nor unity of command to see the actions through (PENA-
GUZMAN, 2012, p. 24). 
 
23

 “[…] parties involved must take several steps to improve security along the southwest border. The 
first step is to develop a common understanding of what defines the security problem. The second 
step is to develop a single, overarching strategy with a single governing body to achieve what is 
known in military terms as unity of command. The governing body must be empowered to hold all 
participating and contributing agencies and departments accountable to ensure convergence on the 
problem and unity of effort. 
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Outro fator de insucesso no processo interagências, segundo PENA-

GUZMAN (2012, p.28), é a finalidade equivocada dos procedimentos e das ações 

das agências responsáveis pela segurança na fronteira sudoeste dos EUA. Em 

detrimento de haver um foco em resultados práticos na solução do problema, cada 

agência desenvolve suas atividades de modo a garantir e justificar seu orçamento 

para o futuro24. 

Sobre esse tópico, a necessidade de uma motivação que seja comum a todas 

as agências envolvidas na operação precisa ser satisfeita. Isso, sob pena de cada 

ator executar suas atividades com preocupação apenas na correção de seus 

procedimentos próprios, sem observância do fim a que eles levarão no contexto 

geral das ações. Não é incomum o fato de agentes atribuírem a responsabilidade de 

ações malogradas a uma agência parceira a que não pertencem, declarando, em 

defesa própria, que a parte que lhe cabia foi feita de maneira adequada, enquanto a 

que cabia ao outro órgão foi negligenciada. Isso não basta. O que falta é a 

motivação para esforços mútuos de comunicação e de integração para minimizar 

problemas e aperfeiçoar virtudes organizacionais dos atores envolvidos. Tal 

motivação levaria ao êxito final das ações conjuntas. 

O contingente militar pode executar ações em um Posto de Bloqueio e 

Controle de Estradas (PBCE) com a devida correção de procedimentos, atingindo as 

metas de veículos revistados, sem, no entanto, contribuir com os objetivos da 

operação. Estar simplesmente presente não basta. As ações devem estar 

inteligentemente integradas aos demais órgãos, de modo a serem as mais eficazes 

                                                                                                                                                                                     
[…] The most obvious problem with southwest border security is the lack of a single, comprehensive, 
security strategy. Further complicating matters is the lack of an overarching definition of what it means 
to achieve security along the southwest border. 
[…] Each agency is left to its own definition of security in order to obtain objectives that best align with 
its individual charter or mission. This autonomy causes fragmentation because each agency 
internalizes its view of the problem of southwest border security. What is left is a complex system 
being probed from multiple, asynchronous directions. Actions taken by one agency have the potential 
for multiple second and third-order effects on the system. The unintended consequences are 
exponentially greater when multiple agencies and departments act independently on the system. This 
phenomenon drives different agencies to focus on what are symptoms of the problem and reshape the 
problem in indiscernible ways” (PENA-GUZMAN, 2012, p.24). 

 
24

 “The incentives for agencies to do the right things are in conflict with doing things right in order to 
secure the funding to continue to run their programs. In order to secure funding for their programs 
from Congress, departments and agencies must demonstrate that they are making progress to meet 
the objectives they established  
[…] The focus must be on doing the right things to impact the system in the direction that best 
achieves security and not on doing the right things to secure funding for an agency or department to 
ensure its viability” (PENA-GUZMAN, 2012, p.28). 
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possíveis. 

Ainda sobre as distorções nas motivações organizacionais, PENA-GUZAMAN 

(2012, p.28) chama a atenção para outro fator presente em qualquer estado 

democrático: a interferência política sobre os órgãos governamentais. Tal 

interferência muitas vezes pode ser nociva ao processo interagências por provocar 

desvios de finalidade. 

Do estudo realizado sobre as políticas e ações para o combate aos Delitos 

Transfronteiriços e aos Delitos Praticados na Faixa de Fronteira, desempenhados 

pelos EUA no território que faz limite a sudoeste com o México, fica clara a 

necessidade de envolvimento e complementação nas ações de segurança por parte 

das Forças Armadas, materializadas pela “JTF NORTH”, mesmo que limitadas a 

algumas atividades específicas, como a análise e obtenção de Inteligência Militar.  

Fica evidente, também, a necessidade de aprimoramento do processo 

interagências, que tem como oportunidades de melhoria o planejamento integrado e 

conjunto, o estabelecimento de pontes entre o nível estratégico e tático, o 

estabelecimento de unidade de esforços, e o abandono de visões e motivações 

particulares de cada agência para focar a solução efetiva do problema da segurança 

no limite entre os dois países. 

 

2.6.2 Planejamento Interagências 

 

A doutrina das Forças Armadas Norte Americanas, através do manual JP 3-

08, Coordenação Interorganizacional Durante Operações Conjuntas 

(“Interorganizational Coordination During Joint Operations”), atualizou a publicação 

anterior, de nome Coordenação Interagências, Organizações Intergovernamentais e 

Organizações Não Governamentais Durante Operações Conjuntas (“Interagency, 

Intergovernmental Organization, and Nongovernmental Organization Coordination 

During Joint Operations”).  

Além de revisar a discussão sobre a organização para a coordenação 

interagências, intergovernamental e entre órgãos não governamentais, a edição traz 

um apêndice que trata sobre um grupo denominado Grupo de Coordenação 

Interagências Conjunto (“Joint Interagency Coordenation Group – JIACG”). 

O JIACG é um grupo interagências que estabelece relações de trabalho 

regulares, oportunas e colaborativas entre planejadores operacionais civis e 
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militares25. O JIACG pode ser composto de militares e civis, integrantes do governo 

ou não, e sua estrutura pode ser adaptada de acordo com as peculiaridades do seu 

comando enquadrante.  

Conforme já levantado neste trabalho, TOMLINSON (2003, p.9) aponta a 

necessidade do envolvimento do pessoal relevante de cada órgão na participação 

do processo interagências. A doutrina Norte-Americana concebe que o JIACG pode 

ser uma estrutura facilitadora nesse sentido. A tomada de decisão nos níveis mais 

baixos é frequentemente frustrada porque os coordenadores de campo não podem 

ser investidos com a autoridade para falar por suas organizações. Iniciativas de 

grupos interagências físicas ou virtuais, tais como o JIACG melhoraram o alcance e 

agilizam a tomada de decisões26. 

Assim como o CCOp, o JIACG está enquadrado em um Comando 

Operacional, com a grande diferença de ser regularmente existente. Além disso, é 

uma ferramenta que auxilia no planejamento conjunto interagências. 

A doutrina norte americana também prevê um processo, análogo ao Processo 

Análise de Inteligência, fundamental para o Exame de Situação Operacional, e para 

o Planejamento para Operações conjuntas, descrito no manual MD30-M-01 Doutrina 

De Operações Conjuntas. Tal processo é denominado Preparação de Inteligência 

Conjunta do Ambiente Operacional (“Joint Intelligence Preparation of the Operational 

Environment – JIPOE”). 

A diferença é que ele é conduzido de forma conjunta, e possui uma célula de 

coordenação composta por várias outras células (Figura 16). Uma delas é 

representada pelo JIACG. Além dessa participação, o JIPOE pode ser 

complementado por um representante da Equipe Nacional de Apoio de inteligência 

(National Intelligence Support Team - NIST). A NIST é composta de especialistas em 

Inteligência e Comunicações de diversas agências, como a Agência de Inteligência 

de Defesa (Defense Intelligence Agency - DIA), Agência de Inteligência Central 

(Central Intelligence Agency - CIA), Agência de Segurança Nacional (National 

Security Agency - NSA), e Agência Nacional de Inteligência Geoespacial (National 

                                                           
25

 “A JIACG is an interagency staff group that establishes regular, timely, and collaborative working 
relationships between civilian and military operational planners” (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 
2011, p. D-1). 
 
26

 “Decision making at the lowest levels is frequently thwarted because field coordinators may not be 
vested with the authority to speak for parent organizations. Physical or virtual interagency teaming 
initiatives such as [...] joint interagency coordination group (JIACG), [...] improve reachback and 
expedite decision making” (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2011, p. I-13). 
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Geospatial-Intelligence Agency - NGA) (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2011, p. 

II-20).Isso mostra a tentativa de implementar meios para integrar diferentes órgãos 

em operações militares, inclusive na Atividade de Inteligência. Embora estruturas 

como o JIACG tenham sido consideradas inovadoras logo após sua criação que 

seguiu o 11 de setembro de 2001, atualmente elas são julgadas por alguns como 

ultrapassadas (STRICKLER, 2010). Isso mostra que não bastam apenas 

atualizações doutrinárias, mas que as soluções no processo interagências devem 

ser capazes de atender à realidade prática de cada situação. 

O assunto discutido anteriormente ocorre no nível operacional. No nível tático, 

o planejamento conjunto e interagências também deve ser incentivado. Um 

comandante de Grande Unidade ou até mesmo Unidade não pode depender 

unicamente do resultado dos trabalhos interagências e dos planejamentos conjuntos 

realizados nos níveis estratégico e operacional, cujas informações não irão subsidiar 

sua tomada de decisão. Há perda de oportunidade. Em operações, como a Ágata, 

informações sobre pequenas trilhas para pedestres ou balsas improvisadas 

utilizadas como rotas para ilícitos já são de grande valia para determinar o emprego 

tático das forças. E, por vezes, esse tipo de conhecimento é de posse de agentes 

estaduais ou de pequenos municípios. 

A viabilidade da existência de uma estrutura que reunisse os atores das 

diversas agências de forma regular e a possibilidade da participação desses 

elementos no Processo de Integração Terreno, Condições Meteorológicas, Inimigo e 

Considerações Civis (PITCIC) poderia aprimorar o processo interagências no nível 

tático. 

 

2.7 GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

(GAECO) 

 

O GAECO é um exemplo de organização interagências da qual é possível 

obter paralelos com a realidade da Força Terrestre cuja aplicabilidade poderia gerar 

melhorias nos processos desenvolvidos em operações como a Ágata. 

De forma geral, os GAECO se organizam no âmbito estadual, tem como fim o 

combate a crimes de natureza específica, e são coordenados pelo Ministério Público 

do respectivo estado. Nesta seção serão apresentados alguns aspectos relativos a 

esses grupos que tem atuação nos estados do Paraná e Santa Catarina. 
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Figura 16 – Célula de Coordenação da JIPOE27 
Fonte: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA (2009, p. I-13) 

 

                                                           
27

 Tradução: JOINT INTELLIGENCE PREPARATION OF THE OPERATIONAL ENVIRONMENT 
COORDENATION CELL – Célula de Coordenação da Preparação de Inteligência Conjunta do 
Ambiente Operacional; CORE GROUP – Grupo Central; LEGEND – Legenda; CI – contrainteligência; 
CMO – Operações Civis-Militares; CSA – Agência de Apoio ao Combate; DFE – Elemento avançado 
do Centro de Coordenação de Operações de Inteligência de Defesa; DNI – Diretor de Inteligência 
Nacional; DOS – Departamento de Estado; GEOINT – Inteligência Geoespacial; IO – Operações de 
Informação; J-2 – Diretoria de Inteligência de um Estado-Maior conjunto; J-3 - Diretoria de Operações 
de um Estado-Maior conjunto; J-4 - Diretoria de Logística de um Estado-Maior conjunto; J-5 – 
Diretoria de Planejamento de um Estado-Maior conjunto; J-6 - Diretoria de Sistema de Comunicações 
de um Estado-Maior conjunto; J-7 - Diretoria de planejamento Operacional e interoperabilidade de um 
Estado Maior conjunto; J-9 – Seção do Estado-Maior de Operações Civis-Militares; JIACG – Grupo de 
Coordenação Interagências Conjunto; JIOC – Centro de Operações de Inteligência Conjunto; METOC 
– Meteorológico e oceanográfico; NIST - Equipe Nacional de Apoio de Inteligência; OPSEC – 
Operações de Segurança; REP – Representante; SOF – Forças de Operações Especiais; STO – 
Operações de Técnicas Especiais. 
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2.7.1 GAECO Paraná 

 

“É um órgão que se destina a investigação e combate ao crime organizado e 

controle externo da atividade policial, promovendo as ações penais pertinentes28”. 

Contudo, o que é, de fato, relevante para este trabalho é a qualidade interagências 

do GAECO: o grupo reúne membros do Ministério Público, Polícia Civil e Polícia 

Militar, Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado do Paraná e Secretaria 

de Fazenda29. 

A Resolução nº 97 de 20 de janeiro de 1994 deu origem ao grupo que 

inicialmente era chamado de Promotoria de Investigação Criminal. As atribuições do 

grupo eram de caráter geral na área criminal, e em 1997 elas foram restritas 

somente às atuais, citadas no parágrafo anterior. 30 

A Resolução nº 1801, e 19 de setembro de 2007, do Procurador-Geral De 

Justiça estabeleceu uma estrutura descentralizada através de grupos regionais, que 

posteriormente sofreu duas reformulações em 2009 e 2016. A atual estrutura conta 

com sete grupos regionais sediados em Curitiba, Londrina, Maringá, Foz Do Iguaçu, 

Cascavel, Guarapuava e Francisco Beltrão. Cada um desses Grupos tem 

responsabilidade territorial em várias Comarcas da respectiva região. Em 2012, o 

GAECO alcançou autonomia institucional com vinculação direta ao Procurador Geral 

de Justiça, por meio de Coordenadoria específica31.  

Segundo Leonir Batisti, Procurador de Justiça responsável pela coordenação 

do GAECO no âmbito do estado do Paraná, existe uma delimitação clara sobre o 

foco da atuação dos grupos. Essa atuação seletiva se limita a eventos ligados ao 

crime organizado com envolvimento de agentes do poder público por meio de 

omissão ou atuação direta. Segundo ele, a coordenação regional dos grupos se dá 

por meio de um Promotor de Justiça, e o GAECO tem como diferencial a busca de 

                                                           
28

 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. Coordenadoria de Controle Externo da 
Atividade Policial e dos Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado 
(GAECO). Disponível em: http:// http://www.gaeco.mppr.mp.br/. Acesso em 22 jul 2017. 
 
29

 Ibid. 
 
30

  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. Coordenadoria de Controle Externo da 
Atividade Policial e dos Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado 
(GAECO). Disponível em: http:// http://www.gaeco.mppr.mp.br/. Acesso em 22 jul 2017. 
 
31

 Ibid. 
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informações de Inteligência (informação verbal)32. 

Outro diferencial do GAECO, segundo Batisti, é o sentimento de confiança 

mútua entre integrantes de instituições distintas (informação verbal) 33. Tal fato se dá 

pela seleção dos agentes oriundos das várias instituições e pelo esforço de reduzir a 

rotatividade de pessoal nos grupos. 

 

2.7.2 GAECO Santa Catarina 

 

Assim como no estado do Paraná, o GAECO em Santa Catarina também 

limita sua atuação a um foco, que, no caso particular, é repressão dos crimes de 

maior complexidade ou relevância social no Estado. 

O GAECO de Santa Catarina sofreu uma reestruturação em 2016, passando 

a contar com uma coordenação-geral e núcleos regionais. Essa transformação teve 

como finalidade otimizar e uniformizar e ainda mais a atuação do GAECO34. 

O grupo atua em apoio às Promotorias de Justiça e é composto por 

Promotores de Justiça e servidores do Ministério Público estadual e por integrantes 

das Polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal, da Fazenda Estadual, e órgãos 

envolvidos na identificação, prevenção e repressão aos delitos de maior 

complexidade. No estado, o GAECO conta com seis núcleos regionais: 

Florianópolis, Joinville, Chapecó, Criciúma, Lages e Itajaí35. 

Segundo o Promotor de Justiça Alexandre Reynaldo de Oliveira Graziotin, 

Coordenador-Geral do GAECO de Santa Catarina, a atuação do GAECO e a forma 

selecionada de atuação surgem da seguinte necessidade: 

 

A atividade de organizações criminosas e da macrocriminalidade 

não são estanques e produzem graves efeitos na sociedade e, nesse 

sentido, se faz necessário o constante aprimoramento da estrutura interna 

                                                           
32

  Disponível em: http:// http://www.amapar.com.br/imprensa/radio/item/procurador-de-justica-leonir-
batisti.html. Acesso em 22 jul 2017. 
 
33

  Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/confira-a-entrevista-com-leonir-
batisti-drf1ukbvn327virdjbqxjwzm6. Acesso em 22 jul 2017. 

 
34

 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. MPSC reestrutura GAECO para 
fortalecer combate às organizações criminosa. Disponível em: https://mpsc.mp.br/noticias/mpsc-
reestrutura-gaeco-para-fortalecer-combate-as-organizacoes-criminosas. Acesso em 22 jul 2017. 
 
35

 Ibid. 
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do Ministério Público de Santa Catarina para atuar no combate de tais 

práticas ilícitas de maneira global e eficaz. 
36

 

 

Sobre a criação da coordenação-geral estadual e dos núcleos regionais, 

Graziotin explica: 

 

A criação visa que as ações de investigação da Força-Tarefa 

tenham um tratamento uniforme, com o aproveitamento de experiências já 

empreendidas, diante da ideia da disseminação dos resultados positivos, 

buscando-se uma simetria na atuação dos Grupos Regionais do GAECO, 

no âmbito do MPSC, evitando disparidades de atuação e práticas, 

assegurando o respeito às peculiaridades locais na atuação regionalizada 

de cada Grupo Regional. Além disso, visa fortalecer as parcerias já 

existentes com as Instituições que compõem a Força-Tarefa e com todas 

aquelas que de algum modo contribuem na repressão ao delito 

organizado
37

. 

 

Também é possível identificar a importância dada ao aprimoramento dos 

processos interagências nas atividades desenvolvidas pelo Ministério Público na 

seguinte fala de Graziotin: 

 

Partindo da premissa de que não é possível combater o crime 

organizado sozinho, percebe-se que a união e a concentração de esforços 

fortalece a ação estatal, sendo que quanto mais pessoas de áreas diversas 

colaboraram com as investigações, mais profícuo serão os resultados
38

. 

 

A partir das considerações feitas, tem-se que os processos interagências 

desenvolvidos pelo Ministério Público Estadual do Paraná e de Santa Catarina 

através dos GAECO fornecem subsídios que podem ser adaptados à realidade do 

Exército Brasileiro nas Operações de Apoio aos Órgãos Governamentais como a 

Ágata. 

 

                                                           
36

 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. MPSC reestrutura GAECO para 
fortalecer combate às organizações criminosa. Disponível em: https://mpsc.mp.br/noticias/mpsc-
reestrutura-gaeco-para-fortalecer-combate-as-organizacoes-criminosas. Acesso em 22 jul 2017. 
 
37

 Ibid. 
 
38

 Ibid. 
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2.8 SISTEMA BRASILEIRO DE INTELIGÊNCIA (SISBIN) 

 

Nesta seção será estudado como os aspectos anteriormente discutidos se 

aplicam ao SISBIN. Esse estudo terá a finalidade de subsidiar a análise de como os 

processos interagências de integração da Atividade de Inteligência existentes nesse 

sistema poderão influir na Atividade de Inteligência do Exército Brasileiro em 

operações como a Ágata. 

Inicialmente será discutida a natureza da Atividade de Inteligência 

desempenhada pelo estado e a marcha desta atividade para a formação de 

sistemas nacionais de Inteligência. Em seguida, será apresentada uma conclusão 

parcial sobre os principais fatores de influência para a eficiência do processo 

interagências entre os Órgãos que compões o SISBIN. 

 

2.8.1 A Atividade de Inteligência 

 

Nos mais diversos meios, é comum observar a atribuição do termo 

Inteligência à atividades diversas de forma inapropriada. Isso se dá pela não 

observância de critérios específicos para essa classificação.  

A Lei nº 9.883, de 7 de dezembro de 1999, define Inteligência como: 

 

[...] a atividade que objetiva a obtenção, análise e disseminação de 

conhecimentos dentro e fora do território nacional sobre fatos e situações de 

imediata ou potencial influência sobre o processo decisório e a ação 

governamental e sobre a salvaguarda e a segurança da sociedade e do 

Estado (BRASIL, 1999). 

 

No entanto, tal definição tomada a partir da perspectiva jurídica pode não 

bastar para definir a Atividade de Inteligência. Sobre isso, OLIVEIRA e NONATO 

(2015, p. 42) questionam: 

 

[...] em que medida poderíamos, por exemplo, diferenciar o trabalho 

realizado por um profissional de Inteligência daquele levado a cabo por um 

jornalista investigativo? E por um cientista social? Um órgão governamental 

de assessoria técnica, ao divulgar dados econômicos, estará fazendo 

Inteligência (OLIVEIRA e NONATO, 2015, p. 42)? 
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O que diferencia a Atividade de Inteligência de outras similares é a presença 

simultânea de três aspectos singulares. “Os aspectos singulares são: ciclo de 

Inteligência, finalidade de assessoramento e sigilo” (OLIVEIRA; NONATO, 2015, p. 

41). Outras atividades podem possuir um ou dois deles, mas nunca todos ao mesmo 

tempo. 

O Ciclo de Inteligência é o “conjunto detalhado de etapas que permita situar a 

informação em um espectro mais abrangente que, confirmando ou não a sua 

validade, acabe por ressignificá-la” (OLIVEIRA; NONATO, 2015, p. 43). HERMAN 

(1996, p. 286) atribui a criação do Ciclo de Inteligência aos militares. Segundo ele, o 

ciclo é de fato uma criação militar. Assim, na OTAN, é descrito como um "sistema 

lógico de pensamento e ação para fornecer a inteligência requerida por um 

comandante. Todo o trabalho de inteligência deve ser baseado nos requisitos de 

inteligência do comandante. Para ser efetivo e econômico, ele deve ter um objetivo 

específico e o objetivo é fornecer ao comandante o que ele precisa.39 

O Comitê para Estudos sobre Operações Governamentais relacionadas às 

Atividades de Inteligência de 1976, do Senado dos EUA, abordou as fases do ciclo 

da seguinte maneira: 

1 - Aqueles que usam a inteligência, os "consumidores", indicam o tipo de 

informação necessária; 

2 - Essas necessidades são traduzidas em "exigências" concretas por parte 

dos gerentes de inteligência; 

3 - Os requisitos são usados para alocar recursos aos "colecionadores" e 

servem para orientar seus esforços; 

4 - Os coletores obtêm as informações necessárias ou 'inteligência bruta'; 

5 - A "inteligência crua" é reunida e transformada em "inteligência acabada" 

pelos "analistas"; e 

6 - A inteligência acabada é distribuída ao consumidor e aos gerentes de 

inteligência que declaram novas necessidades, definem novos requisitos e fazem os 

ajustes necessários nos programas de inteligência para melhorar a eficácia e a 

                                                           
39

 “The cycle is in fact a military creation. Thus in NATO it is described as a 'logical system of thought 
and action for providing the intelligence required by a commander. All intelligence work should be 
based on the commander's intelligence requirements. If it is to be effective and economic it must have 
a specific aim, and the aim is to provide the commander with what he needs” (HERMAN, 1996, p. 
286). 
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eficiência40. 

“Assim, para a Inteligência, as garantias indispensáveis de fidedignidade e 

precisão das informações provocarão a existência de um processo particular, com o 

fim de assegurá-las” (OLIVEIRA; NONATO, 2015, p. 43). O processo que compõe o 

ciclo deve julgar de maneira criteriosa a fonte dos dados e o conteúdo, integrando o 

conhecimento obtido com as informações já possuídas em bancos de dados, para 

finalmente, com o menor grau de incerteza, assessorar o decisor. 

A finalidade do assessoramento trata sobre o fim destinado ao produto da 

Inteligência. Esse deve ter como cliente um indivíduo ou grupo de indivíduos com 

poder de decisão. O contexto no qual essa decisão repercute “pode estar assentado, 

por exemplo, em um ambiente policial, um teatro de operações militares ou em um 

tabuleiro” (OLIVEIRA; NONATO, 2015, p. 43). A finalidade do assessoramento é um 

traço peculiar da Atividade de Inteligência, e a diferencia, da atividade jornalística, 

por exemplo, da seguinte maneira: 

 

[...] a tarefa da Inteligência não visa a alimentar o leitor com dados 

que lhe sirvam de esteio para formação e desenvolvimento de uma opinião 

sobre um tema, despertar de uma curiosidade até então insuspeita ou mero 

entretenimento. Uma autoridade política pode usar os produtos do 

jornalismo como base para alguma tomada de decisão, mas as notícias não 

existem necessariamente para exercer esse papel, como é função do 

produto da Inteligência (OLIVEIRA; NONATO, 2015, p. 45). 

 

A necessidade de sigilo é o que garante ao decisor usufruir do conhecimento 

produzido obtendo real vantagem estratégica sobre os adversários. Nesse sentido, a 

restrição de acesso deve abranger todo o ciclo de produção do conhecimento.  

Mesmo que o conhecimento obtido não tenha sido originado de dados 

protegidos ou negados, ou seja, que estejam livres para serem coletados sem 

nenhuma restrição de acesso, a intenção de coletá-los e os meios utilizados para tal 

devem ser tratados com a discrição necessária. O sigilo deve ser observado não 

                                                           
40

 “Those who use intelligence, the 'consumers', indicate the kind of information needed. 
These needs are translated into concrete 'requirements' by senior intelligence managers. 
The requirements are used to allocate resources to the 'collectors' and serve to guide their efforts. 
The collectors obtain the required information or 'raw intelligence'. 
The 'raw intelligence' is collated and turned into 'finished intelligence by the 'analysts'. 
The finished intelligence is distributed to the consumer and the intelligence managers who state new 
needs, define new requirements, and make necessary adjustments in the intelligence programs to 
improve effectiveness and efficiency” (HERMAN, 1996, p. 285). 
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somente para salvaguardar o conhecimento pronto, mas para proteger todos os 

elementos envolvidos na sua orientação, obtenção e difusão. A simples noção do 

adversário sobre a intenção da busca de um dado pode levá-lo a dissimular a 

realidade induzindo o decisor à imprecisão. 

Cabe reconhecer a existência de diversas “Inteligências”, levando-se em 

conta a natureza organizacional de quem a emprega. Existirão diferenças entre a 

Inteligência de Estado, a Inteligência Militar, a Inteligência Policial, a Inteligência 

Penitenciaria, etc. No entanto, os três aspectos que são comuns a elas todas são a 

existência do Ciclo de Inteligência, a finalidade do assessoramento e a necessidade 

de sigilo. 

No caso da Inteligência de Estado, há uma especificidade: “interesses de 

indivíduos, grupos ou de outros Estados frequentemente se contrapõem aos 

interesses nacionais estratégicos, criando um ambiente de conflito” (OLIVEIRA; 

NONATO, 2015, p. 48). Cabe a esta Inteligência garantir a prevalência dos 

interesses nacionais estratégicos em detrimento de outros, o que somente é 

possível mediante um marco legal que dê legitimidade a ela. 

A Resolução Nº 2, de 2013 do Congresso Nacional define para a Comissão 

Mista de Controle das Atividades de Inteligência (CCAI) o seguinte:  

 

Art. 2º A atividade da CCAI tem por principal objetivo, entre outros 

definidos nesta Resolução, a fiscalização e o controle externos das 

atividades de inteligência e contrainteligência e de outras a elas 

relacionadas, desenvolvidas no Brasil ou no exterior por órgãos e entidades 

da Administração Pública Federal, direta ou indireta, especialmente pelos 

componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN), a fim de 

assegurar que tais atividades sejam realizadas em conformidade com a 

Constituição Federal e com as normas constantes o ordenamento jurídico 

nacional, em defesa dos direitos e garantias individuais e do Estado e da 

sociedade (BRASIL, 2013b). 

 

A CCAI “concentra, entre suas atribuições, a fiscalização e o controle da 

atividade de Inteligência brasileira no Legislativo, representando um locus de 

tratamento especializado do tema, antes disperso no âmbito do Parlamento” 

(OLIVEIRA; NONATO, 2015, p. 49). 

O artigo 7º da Resolução Nº 2, de 2013 do Congresso Nacional, define a 
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constituição da CCAI: 

 

I - pelos Presidentes da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional da Câmara dos Deputados e do Senado Federal; 

II - pelos Líderes da Maioria e da Minoria, na Câmara dos 

Deputados e no Senado Federal; 

III - por mais seis parlamentares, com mandato de dois anos, 

renováveis, nos seguintes termos:  

a) um Deputado indicado pela Liderança da Maioria da Câmara dos 

Deputados; 

b) um Deputado indicado pela Liderança da Minoria da Câmara dos 

Deputados; 

c) um Senador indicado pela Liderança da Maioria do Senado 

Federal; 

d) um Senador indicado pela Liderança da Minoria do Senado 

Federal; 

e) um Deputado indicado pela Comissão de Relações Exteriores e 

Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, mediante votação secreta de 

seus membros; 

f) um Senador indicado pela Comissão de Relações Exteriores e 

Defesa Nacional do Senado Federal, mediante votação secreta de seus 

membros (BRASIL, 2013b). 

 

É fundamental que toda atividade estatal esteja submetida a algum tipo de 

controle. Com a Atividade de Inteligência não pode ser diferente. Contudo, não se 

deve negligenciar a possibilidade de que interesses políticos que não vão ao 

encontro dos interesses nacionais estratégicos sejam priorizados. Mesmo que a 

composição da CCAI atenda a um critério de pluralidade, sendo composta por 

parlamentares de diversas origens partidárias, a Atividade de Inteligência corre o 

risco de sofrer uma instrumentalização. Essa instrumentalização pode ocorrer de 

forma deliberada por parte do seu meio de controle ou por parte de outro elemento 

que aproveite da falta de compreensão episódica sobre a importância e sobre a 

natureza da atividade controlada. 

O arcabouço jurídico do país deve salvaguardar os três aspectos que 

singularizam a Atividade de Inteligência, de modo a garantir o seu funcionamento. O 

Decreto Nº 8.793, de 29 de junho de 2016, fixou a Política Nacional de Inteligência. 

Nele a Atividade de Inteligência, desenvolvida no país em prol do estado, é assim 
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definida: 

 

[...] exercício permanente de ações especializadas, voltadas para a 

produção e difusão de conhecimentos, com vistas ao assessoramento das 

autoridades governamentais nos respectivos níveis e áreas de atribuição, 

para o planejamento, a execução, o acompanhamento e a avaliação das 

políticas de Estado. A atividade de Inteligência divide-se, 

fundamentalmente, em dois grandes ramos:  

I – Inteligência: atividade que objetiva produzir e difundir 

conhecimentos às autoridades competentes, relativos a fatos e situações 

que ocorram dentro e fora do território nacional, de imediata ou potencial 

influência sobre o processo decisório, a ação governamental e a 

salvaguarda da sociedade e do Estado; 

II – Contrainteligência: atividade que objetiva prevenir, detectar, 

obstruir e neutralizar a Inteligência adversa e as ações que constituam 

ameaça à salvaguarda de dados, conhecimentos, pessoas, áreas e 

instalações de interesse da sociedade e do Estado (BRASIL, 2016b). 

 

A PNI estabelece os pressupostos da Atividade de Inteligência, os 

instrumentos para sua execução, as principais ameaças ao país e os objetivos e as 

diretrizes para a inteligência nacional. Embora tal legislação tenha sido estabelecida 

para preencher um vácuo existente no ordenamento jurídico brasileiro, ela tem 

conteúdo vago que não atende à necessidade de respaldo para ações e para 

condicionantes peculiares ligadas à atividade. De forma contrária, ela somente a 

limita. A interpretação dada ao pressuposto de obediência à Constituição Federal e 

às Leis pode inviabilizar operações. Um exemplo disso é ausência de proteção à 

identidade de agentes. 

Um arcabouço jurídico adequado é uma das formas de viabilizar um sistema 

nacional de inteligência. Mas a partir daí, pode haver o questionamento sobre a 

necessidade desse sistema para o país. CEPIK (2003, p. 64) elenca oito razões para 

essa necessidade: contribuir para o processo decisório governamental; aumentar o 

nível de capacitação dos tomadores de decisões (policymakers); apoiar o 

planejamento de capacidades defensivas e a obtenção de sistemas de armas; 

apoiar processos diplomáticos; subsidiar o planejamento militar; alertar os decisores 

de modo a evitar surpresas; reduzir incertezas sobre tratados e acordos 

internacionais; e preservar informações sensíveis. 
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Para atender essas necessidades os estados estabeleceram sistemas 

nacionais de inteligência, como o SISBIN, que consistem em: 

 

[...] organizações permanentes e atividades especializadas em 

coleta, análise e disseminação de informações sobre problemas e alvos 

relevantes para o política externa, a defesa nacional e a garantia da ordem 

pública de um país (CEPIK, 2003, p. 85). 

 

2.8.2 O Processo Interagências da Atividade de Inteligência no SISBIN 

 

Assim como para a segurança do Estado, para a Comunidade de Inteligência 

a colaboração interagências é indispensável, conforme explana HERMAN (1996, p. 

307), que salienta que a inteligência efetiva é um negócio interagências. Para ele, os 

vetores de obtenção e os analistas de todas as fontes precisam uns dos outros41. No 

Brasil, essa integração está sob responsabilidade do SISBIN. 

O Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN), coordenado pela Agência 

Brasileira de Inteligência (ABIN), sendo esse seu órgão central, foi instituído pela Lei 

9.883, de 7 de dezembro 1999, com o objetivo de integrar as ações de planejamento 

e execução das atividades de Inteligência do Brasil.42 Ele veio ocupar um vácuo 

deixado por nove anos com a extinção do Serviço Nacional de Informações. Na sua 

criação era composto por 21 membros. Atualmente, são 38.43 O Subsistema de 

Inteligência de Segurança Pública (SISP), criado em 200044, e o Sistema de 

Inteligência de Defesa (SINDE), instituído em 200245, fazem parte da composição do 

SISBIN. O Sistema de Inteligência do Exército (SIEx) integra o SINDE. O SISBIN 

contempla praticamente todos os órgãos de inteligência dos participes da operação 
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 “[…] effective intelligence is an inter-agency business. Collectors and all-source analysts need each other.” 
(HERMAN, 1996, p. 307) 
 
42

 Disponível em: <http://www.abin.gov.br/atuacao/sisbin/>. Acesso em 21/05/2016. 
 
43

 Disponível em <http://www.abin.gov.br/atuacao/sisbin/composicao/>. Acesso em 10/03/2017.  
 
44

 BRASIL. Decreto Nº 3.695, de 21 de dezembro DE 2000. Cria o Subsistema de Inteligência de 
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Ágata.  

Os sistemas nacionais de inteligência ao redor do globo vêm apresentando 

tendências de expansão verticais e horizontais. A expansão horizontal justifica-se 

pelo aumento de disciplinas de inteligência que obriga o desenvolvimento de 

atividades a pouco não contempladas pelo rol de tarefas dos sistemas. É o caso da 

Inteligência Cibernética. A expansão vertical é explicada pelo estabelecimento de 

sistemas centralizadores e integradores de outros subsistemas (CEPIK, 2003, p. 

102). 

Embora seja saudável que cada agência tenha certo grau de autonomia, 

existe a necessidade de fortalecimento na centralização do sistema de inteligência 

alcançado por, entre outras coisas, programas de intercâmbio interagências, 

treinamento e desenvolvimento de carreiras (HERMAN, 1996, p. 320). Medidas 

como essa poderiam contribuir para o estabelecimento e manutenção de vínculos de 

confiança interagências. 

 

 
Figura 17 – Evolução da Composição do SISBIN 
Fonte: ABIN (2017) 

 

O Departamento de Integração do Sistema Brasileiro de Inteligência (Disbin), 

fração integrante da estrutura da ABIN, é responsável pela articulação das ações 

desenvolvidas pelo Sistema. Em sua estrutura física, cada representante pode 
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acessar os bancos de dados e os arquivos documentais de seus órgãos de origem 

para uma posterior integração de acordo com as necessidades dos decisores.46 

Ocasionalmente, Centros de Inteligência Nacional e Regionais são ativados. Não há 

estruturas descentralizadas de integração que funcionem de forma permanente. Na 

região sul, a ABIN conta com apenas a presença de uma subunidade em toda a 

Faixa de Fronteira, situada em Foz do Iguaçu-PR.  

Essa arquitetura de Inteligência não permite uma efetiva interação para o 

compartilhamento de informações, especialmente no nível tático. A ausência de 

estruturas integradoras faz com que os dados oriundos dos diversos órgãos tenham 

que subir até o topo de suas organizações, para depois serem compartilhados, e só 

aí esses destinatários disseminarão a informação a quem interessa e mais dela 

necessita. 

O baixo grau de hierarquização existente no SISBIN também não favorece a 

integração entre seus componentes. A ABIN, embora seja colocada como órgão 

coordenador, central do sistema de inteligência, não possui todas as prerrogativas e 

autonomia que tinha o antigo Serviço Nacional de Informações (SNI) (KRAEMER, 

2015, p. 78). Com efeito, “o sistema de inteligência do Brasil apresenta um perfil 

institucional de ‘confederação’, muito mais que de ‘federação’” (ANTUNES; CEPIK, 

2003, p. 119 apud KRAEMER, 2015, p. 79). Tal fato contribui para o distanciamento 

entre as culturas organizacionais, uma vez que cada órgão buscou desenvolver sua 

própria doutrina e seu método para a Atividade de Inteligência. 

Na Operação Ágata, além das limitações anteriormente apresentadas, 

próprias do sistema, o SISBIN sofre influência das limitações relativas a capacidade 

de relacionamento, de compartilhamento de informações, de planejamento e de 

treinamento conjunto comuns a todas atividades interagências das Operações de 

Apoio a Órgãos Governamentais. Por outra perspectiva, o SISBIN já é um sistema 

interagências pronto, instituído por lei. Por maiores que sejam os óbices existentes 

no sistema, ele pode ser aproveitado para o aprimoramento de outros processos 

interagências. 

O planejamento conjunto, a definição de objetivos comuns, e a obtenção de 

unidade de esforços são fatores que devem nortear o trabalho interagências dos 

órgãos que compõem o SISBIN nas operações. E isso não deve depender de 
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 Disponível em <http://www.abin.gov.br/atuacao/sisbin/disbin/>. Acesso em 21/05/2016. 
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articulações não institucionais informais entre os agentes dos órgãos participes da 

operação. Sobre isso, MENDES (2016, p. 36) comenta: 

 

Atualmente, um dos principais pilares que mantém esta interação 

não são os documentos normativos, emitidos pelo Ministério da Justiça e 

Ministério da Defesa, tampouco os planos previstos, mas sim as excelentes 

ligações interpessoais desses atores (MENDES, 2016, p. 36). 

 

Nos EUA, o Departamento de Defesa concentra sozinho mais de 85% dos 

recursos humanos, financeiros e organizacionais da área de inteligência e subordina 

três das quatro agências nacionais de inteligência (CEPIK, 2003, p. 115). A 

realidade das Forças Armadas no Brasil é distante disso. O componente militar não 

possui competências que permitam, de maneira singular, minimizar óbices e 

potencializar as capacidades do sistema. O desafio é buscar tais aprimoramentos 

através da dinâmica que abarca compreender, coordenar, cooperar, fazer 

concessões, buscar consensos e se comunicar. Isso exige criatividade, 

comprometimento e persistência. 

 

2.8.3 Fatores de Influência Para a Integração interagências das instituições 

que compõem o SISBIN na Operação Ágata 

 

A colaboração interagências é um imperativo. No entanto, essa imposição, 

muitas vezes advindas de pressões midiáticas, não pode levar decisores a medidas 

superficiais que não atendam a solução prática dos problemas. O aprofundamento 

acerca dos aspectos que circundam o trabalho interagências favorece a 

implementação de medidas que sejam mais eficientes nesse sentido. 

Os estudos até então possibilitaram a reunião de conhecimentos acerca dos 

aspectos que circundam o trabalho interagências, bem como sobre como essa 

dinâmica afeta operações em ambiente interagências. A partir daí, pode-se concluir 

sobre os possíveis fatores de influência para um eficiente processo interagências no 

SISBIN, que possibilitaria a integração da Atividade de Inteligência entre os órgãos 

que o compõe, dentro do contexto das operações Ágata: 

1) Ausência de estruturas e processos permanentes e institucionalizados de 

integração; 
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2) Ausência de objetivos comuns entre os Órgãos; 

3) Ausência de planejamento conjunto entre os Órgãos; 

4) Ausência de vínculos de confiança entre os Órgãos; 

5) Baixo nível de hierarquização entre os Órgãos; 

6) Capacitação profissional deficitária dos agentes sobre o assunto; 

7) Deficiência da legislação existente em regular a Atividade de Inteligência; 

8) Diferenças entre culturas organizacionais entre os Órgãos; 

9) Diversidade na doutrina de Inteligência entre os Órgãos; e 

10) Interferência política em algumas agências. 

Resta saber agora, como tais fatores influenciam as atividades de inteligência 

desempenhada pelo Exército Brasileiro nas Operações Ágata. 

 

2.9 A INTELIGÊNCIA MILITAR NO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

Apesar de muito antiga, a inteligência militar somente evoluiu de um estágio 

precário com Napoleão e posteriormente com a reformulação do Estado-Maior 

prussiano. Esses elementos “acrescentaram à conspiração e à espionagem uma 

nova dimensão, a da coleta sistemática de informações básicas e menos perecíveis, 

seguida pela análise dos fatos e ideias novas [...] (CEPIK, 2003, p. 96). Desde 

então, a Atividade de Inteligência Militar tem se tornado cada vez mais complexa e 

especializada 

A necessidade de uma estrutura sistêmica para a Atividade de Inteligência 

não é exclusividade do Estado. As Forças Armadas e, por conseguinte, o Exército 

também se estruturam em sistemas que integram outros sistemas maiores. 

Inteligência militar pode ser definida pelo: 

 

[...] conjunto de atividades e tarefas técnico-militares exercidas em 

caráter permanente, com os objetivos de produzir conhecimentos de 

interesse dos comandantes e seus estados-maiores, em todos os níveis, 

bem como proteger conhecimentos sensíveis, instalações e pessoal do EB 

contra ações da Inteligência oponente (BRASIL, 2015b, p. 4-1). 

 

O SIEx é o sistema responsável pela Inteligência Militar no Exército Brasileiro. 

Ele contempla os órgãos e as pessoas da Força que estão envolvidos na execução 
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das atividades e tarefas de Inteligência ou que estão ligados à sua regulamentação 

e normatização (BRASIL, 2015b, p. 7-1). 

 

 
Figura 18 – Funções Gerais do SIEx 
Fonte: BRASIL, 2015b, p 7-1 

 

“A concepção do SIEx é baseada em três funções gerais, que são 

desenvolvidas por todos os componentes da estrutura do sistema: a obtenção, a 

análise e o suporte” (BRASIL, 2015b, p. 7-1). A obtenção é materializada pelos 

diversos sensores de dados relativos à ameaças e oportunidades para o Sistema 

Exército. A análise é materializada pela produção de conhecimento relevante a partir 

do dado bruto. Finalmente o suporte garante a ligação entre os meios de obtenção e 

análise e otimizam suas atividades. 

 

2.9.1 Inteligência nas Operações 

 

A Inteligência também é uma das seis funções de combate, e nas operações 

ela tem a missão de apoiar o planejamento, a preparação, a execução e a avaliação 

das operações. “A função de combate inclui tarefas relacionadas com a Atividade de 

Inteligência Militar Terrestre propriamente dita, assim como com as de vigilância, 

reconhecimento e aquisição de alvos” (BRASIL, 2015a, p. 2-1). 

Nas Operações de Apoio a Órgãos Governamentais a função de combate 
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inteligência, como em outras operações militares, deve produzir conhecimentos de 

Inteligência, desde o período de normalidade, acerca das ameaças identificadas 

pelo SIEx que possam comprometer a segurança, o patrimônio ou os interesses do 

país (BRASIL, 2015b, p. 5-6). 

“Os trabalhos da Inteligência são desenvolvidos seguindo as fases do Ciclo 

de Inteligência (ciclo de produção do conhecimento)” (BRASIL, 2015a, p. 4-1). Esse 

ciclo compreende quatro fases: orientação, obtenção, produção e difusão. A Figura 

19 representa o ambiente e os atores do ciclo. Este trabalho dará ênfase na análise 

das fases de orientação e obtenção. 

O Quadro 4 mostra como as ações ligadas à Atividade de Inteligência estão 

relacionadas com o Ciclo de Inteligência nas operações.  

A seguir, será realizado um estudo sobre tais ações buscando definir quais 

são os fatores de influência para o emprego dos Órgãos de Inteligência na Operação 

Ágata. Tal estudo tem a finalidade de viabilizar a análise de como esses fatores se 

relacionam com os aspectos do processo interagências do SISBIN já estudados. 

Como se trata de um ciclo, e não de um processo, ele não tem início nem fim. 

Portanto, o estudo será iniciado pela Produção. 

 

 
Figura 19 - O Ambiente de Emprego da Inteligência 
Fonte: BRASIL, 2015b, p 7-1 
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Fase Responsável Atividade 

P
ro

d
u
ç
ã

o
 Central de 

Inteligência (nível 
FTC) ou Célula de 

Inteligência 

Análise e síntese 

Interpretação 

Formalização 

Difusão Estrutura de difusão Difusão dos conhecimentos de Inteligência 

O
ri
e

n
ta

ç
ã
o
 

Célula de Inteligência 

Determinação das NI (desdobramento entre EEI e 
ONI) 

Planejamento do esforço de obtenção 

Emissão do Plano de Obtenção do conhecimento 
(POC), de Ordens de Busca e dos Pedidos de 

Inteligência (Pedidos de Busca) 

O
b

te
n

ç
ã

o
 

Meios de Inteligência 

Análise de banco de dados 

Acionamento de colaboradores de outros órgãos 

Operações de Inteligência 

Meios de 
Reconhecimento 

Realizar missões de reconhecimento 

Meios de Vigilância Realizar missões de vigilância 

Meios de obtenção 
de Fontes 

tecnológicas 

Obter dados de fontes de sinais, de imagens e de 
cibernética. 

Quadro 4 - O Ciclo de Inteligência nas Operações 
Fonte: o autor 

 

2.9.1.1 Fases do Ciclo de Inteligência e Observações do Autor 

 

2.9.1.1.1 Produção 

 

A produção compreende a análise e síntese, Interpretação e formalização dos 

dados obtidos na fase anterior. Negligenciar esta fase é destinar a Atividade de 

Inteligência de volta à sua forma rudimentar. O trabalho do analista é o que dá a 

capacidade ao comandante projetar os acontecimentos futuros. 

Quando constituída a Força Terrestre Componente, a Central de Inteligência 

é a responsável por essa fase. No caso das Operações Interagências, “no nível 

operacional ou tático, cabe à Seção de Inteligência da Célula de Operações (COp) 

do Centro de Coordenação de Operações (CCOp) reunir e integrar a Inteligência 

oriunda dos diversos vetores” (BRASIL, 2013, p. 6-6).  

Apesar da visualização do funcionamento da Central de Inteligência antes, 

durante e após o desencadeamento de uma operação militar (BRASIL, 2016d, p. 2-

25), e mesmo ela podendo ser composta de elementos das demais agências, 

externos à Força, nem ela, nem a Seção de Inteligência da COp do CCOp, na 
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prática, constituem estruturas permanentes de integração. Elas são transitórias em 

função das operações que estiverem em curso. Em se tratando de inteligência, 

vínculos de confiança e cooperação não são formados repentinamente.  

Além disso, não basta reunir atores dos diversos órgãos que compõe a 

operação em um mesmo local sem haver a devida coordenação e integração entre 

eles, sob pena de limitar a eles a execução de tarefas relacionadas a “protocolistas”. 

As Centrais de Inteligência e a COp não devem constituir interações em base 

centralizada, conforme o modelo de ATKINSON et al (2002, p.16) (Figura 11), em 

que as diversas agências estão reunidas em um mesmo local, mas cada uma 

atendendo ao seu cliente original, sem fornecer insumos para os objetivos da 

operação que integram. 

Outro óbice que se visualiza é a falta de capacidade alcance dessas 

estruturas na integração no nível tático, especialmente no tocante às Grandes 

Unidades e Unidades. A colaboração de agentes locais de um OSP destacado em 

um pequeno município da fronteira deve ser valorizada, e muitas vezes a informação 

que eles detêm não chega a uma tropa situada a poucos quilômetros de distância. 

Muitas vezes, por questões diversas, ela não é difundida verticalmente nem mesmo 

no próprio órgão do agente. 

O PEF incentivava o estabelecimento de GGIF municipais como opção de 

estruturas de integração permanentes, sem estarem condicionadas ao curso de uma 

operação. Tais estruturas cumpririam o objetivo de reunir as agências na parte mais 

inferior dos seus níveis táticos. O SISBIN poderia aproveitar tal arranjo. No entanto, 

os GGIF municipais não são contemplados no PPIF. 

Um agravo para a inexistência de integração na fase de produção do 

conhecimento é a escassa disponibilidade de analistas nas Unidades e Grande 

Unidades. No Comando Militar do Sul, raramente essas organizações contam com 

quadros completos e com militares especializados para o trabalho de análise. 

Deficiências na fase de produção do conhecimento acarretam uma orientação 

deficitária. Isso pode ser observado através das edições da Operação Ágata. Este 

pesquisador observou que os Órgãos de Inteligência são demandados sobre as 

mesmas necessidades de inteligência, por repetidas vezes, em edições sucessivas 

da operação. Se o conhecimento, fruto das respostas às necessidades de 

inteligência em uma edição da operação, sofresse algum processo de análise, as 

novas necessidades da edição subsequente seriam diferentes ou consequência 
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daquelas. 

 

2.9.1.1.2 Difusão 

 

Na fase da difusão, o conhecimento, após ter sido processado a partir de 

dados brutos, é divulgado ao seu cliente: o comandante. Se pertinente, ele chegará 

às mãos do Estado-Maior e de outros órgãos ou escalão que o possa ter solicitado. 

Nesta ocasião, cresce de importância a necessidade de segurança da 

informação para que haja a devida restrição de acesso ao conhecimento a ser 

difundido. Em Operações de Apoio a Órgãos Governamentais em ambiente 

interagências, a “necessidade de conhecer” deve ser observada, e as informações 

essenciais para o sucesso das ações devem ser compartilhadas de forma criteriosa. 

Contudo, o conhecimento produzido pelo Exército Brasileiro, em todos os 

níveis de decisão, constitui valiosa moeda de troca. Trabalho interagências exige 

cooperação, e a iniciativa não deve ser de terceiros. O compartilhamento de 

informações contribui para o estabelecimento e para a manutenção de relações de 

confiança entre diferentes órgãos. 

 

2.9.1.1.3 Orientação 

 

No planejamento e na condução de uma operação, a fase de orientação do 

Ciclo de Inteligência compreende, entre outras atividades, o planejamento do 

esforço de obtenção desenvolvido pelos órgãos de obtenção. 

 

Seguindo diretrizes do Comandante tático e após avaliar a 

capacidade de obtenção e análise da Função de Combate Inteligência, a 

Seção/Célula de Inteligência estabelece as Necessidades de Inteligência 

(NI), cujo planejamento de obtenção será realizado no Plano de Obtenção 

de Conhecimento (POC). (BRASIL, 2016d, p. 2-7) 

 

A importância da fase de Orientação é evidenciada por ZEGART, que cita 

estudos sobre os problemas organizacionais na Comunidade de Inteligência norte 

americana durante o período entre 1991 e 2001. Dez de doze desses estudos 

chegaram a conclusão de que oficiais de inteligência e políticos não dedicavam 
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atenção necessária para o estabelecimento de prioridades de inteligência.47 

O papel do planejamento das operações militares na fase de orientação do 

Ciclo de Inteligência, e consequentemente na determinação das Necessidades de 

Inteligência, é fundamental. “A maioria das necessidades iniciais de um comandante 

deverá ser satisfeita durante a fase do planejamento” (BRASIL, 2015a, p. 5-3), ou 

seja, as necessidades de inteligência deverão ser traçadas e preferencialmente 

respondidas durante o planejamento. 

 Há a necessidade de flexibilização do processo de planejamento atual, que 

foi muito útil até os anos que antecederam o fim da Guerra Fria, e que visava 

apenas a existência das Forças Amigas e Inimigas, simbolizados pelo “país azul” e 

pelo “país vermelho” (CRICKS, 2011, p. 29). No contexto das Operações de Apoio a 

Órgãos Governamentais na Faixa de Fronteira, atores como Organizações 

Criminosas, Agentes perturbadores da Ordem Pública, ONGs, empresas, população 

civil, entre outros, têm que demandar atenção no planejamento para o sucesso das 

operações. 

O Exame de Situação do Comandante previsto na doutrina pelo Processo de 

Planejamento e Condução das Operações Terrestres contempla na fase do estudo 

da situação e sua compreensão, no item “considerações civis”, os subitens 

“segurança pública” e “organizações criminosas” (BRASIL, 2014b). Apesar da 

grande importância que a reformulação da doutrina do Exército Brasileiro tem dado 

ao fator de decisão “consideração civis”, se não houver cuidado, esses elementos 

centrais em operações como a Ágata podem ser negligenciados. 

Em uma operação interagências há uma maior prevalência de aspectos não 

militares que irão nortear a execução das ações. É necessário, portanto, que a 

doutrina contemple aspectos interagências de modo que eles não sejam discutidos 

apenas em um anexo do plano de operações, e sim que eles sejam levados em 

consideração em todas suas seções (STRICKLER, 2010, p. 8). 

O Exame de Situação de Inteligência, caracterizado pelo PITCIC, para 

operações como a Ágata pode ser conduzido com algumas adaptações. Nesse 

processo, para se determinar as possíveis linhas de ação da(o) ameaça/inimigo, 

deve-se integrar informações relativas às influências ambientais sobre as operações 

com informações sobre a ameaça. Isso é válido quando se está diante de um 
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 “[...] ten out of twelve of these studies found that intelligence officials and policymakers did not devote 
enough attention to setting intelligence priorities” (ZEGART, 2007, p. 36) 
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oponente com organização e doutrina iguais ou semelhantes a uma Força Armada. 

No entanto, em operações de Proteção Integrada na Faixa de Fronteira pouco ou 

nada se conhece sobre as ameaças. O primeiro desafio é defini-las, e após isso 

identificar como o ambiente influencia suas ações.  

Cresce de importância a participação de elementos externos à Força 

Terrestre no processo de análise de inteligência. Nesse sentido, a doutrina atual 

prevê que da mesma forma que no nível estratégico e operacional, no nível tático a 

execução da Atividade de Inteligência, conta com a participação de representantes 

dos órgãos de inteligência das forças singulares e, eventualmente, de outras 

agências estatais (BRASIL, 2015a, p. 3-2), no entanto ela não estabelece como isso 

deve ser feito. 

Deficiências no planejamento fazem com que ocorram determinações de 

Necessidades de Inteligência pouco objetivas. Com efeito, o esforço de busca será 

disperso, uma vez que a elaboração dos produtos dos Órgãos de Inteligência é 

motivada por iniciativa própria, “por vezes, ocupando o vácuo deixado pela não 

especificação ou imprecisão de alguns decisores sobre a definição daquilo que 

necessitam saber” (LARES, 2013, apud OLIVEIRA; NONATO, 2015, p. 45). 

Outra atividade crucial na fase da orientação é o planejamento do esforço de 

busca. É necessário bastante critério para alocar a responsabilidade da obtenção de 

um dado como atribuição de um sensor. A seleção deve ocorrer segundo os 

seguintes princípios: capacidade, adequabilidade, multiplicidade e equilíbrio 

(BRASIL, 2016, p. 2-17). 

A capacidade se refere à possibilidade de o sensor obter o dado. Ademais da 

capacidade física, é mister julgar a capacidade técnica do sensor, sem superestimá-

la ou subestimá-la. A doutrina atual do Exército Brasileiro traz o conceito norte-

americano “ESS – every soldier is a sensor48” (BRASIL, 2015a, p. 2-2). A partir 

disso, é imperioso que a formação militar possibilite a capacitação nas frações mais 

elementares para obtenção de dados que contribuam para o ciclo da inteligência. É 

necessário também, que a estrutura de inteligência em todos os níveis esteja apta a 

processar essa quantidade maior de dados. Tal necessidade esbarra em um óbice já 

tratado anteriormente, que se constitui na escassez de analistas nas agências de 

inteligência. 

                                                           
48

 Tradução do autor: “Todo soldado é um sensor.” 
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A adequabilidade se refere ao fato da tarefa de obtenção ser compatível com 

a missão principal do sensor. O princípio da adequabilidade pressupõe respeitar a 

vocação de um determinado sensor para a obtenção de dados oriundos de um 

determinado tipo de fonte ou de uma disciplina de inteligência específica.  

Operações de Inteligência são executadas por Órgãos de Inteligência (OI), e 

tem como alvos de busca dados protegidos e não disponíveis. Alvos de busca 

diferentes dos citados não são adequados para serem atribuídos aos OI. Isso resulta 

em dispersão do esforço de busca e exposição desnecessária do SIEx. Um desvio 

comum de ocorrer é a atribuição a um OI de missões que poderiam ser cumpridas 

através de consulta em fontes abertas, sendo que essa não é sua vocação. 

A multiplicidade exige que para se obter um conhecimento a partir de um 

dado, ele deve provir de mais de uma fonte para confirmação. Multiplicidade, no 

entanto, não significa que todos sensores disponíveis devem ser acionados 

concomitantemente para obtenção de um determinado dado. Se fosse assim, não 

seria necessário o planejamento do esforço de busca. Por vezes, podem ser 

observadas necessidades próprias do comando, ou vindas de escalões superiores 

sendo simplesmente replicadas para as organizações subordinadas sem critério de 

seleção ou exclusão. Isso gera duplicidade nos esforços de busca. 

O equilíbrio diz respeito à distribuição proporcional de missões de obtenção 

de dados para as organizações subordinadas. É o princípio de menor relevância. 

Outra consideração a ser levada em conta, julgado pela experiência deste 

pesquisador, é o gerenciamento do risco no emprego de determinado meio de 

obtenção. Os riscos nesse caso abarcam aspectos tangíveis e intangíveis. Os 

tangíveis são recursos materiais e humanos. Já os riscos ligados a aspectos 

intangíveis estão bastante presentes em Operações de Inteligência. Um exemplo é a 

exposição desnecessária da Força. O risco deve ser proporcional ao valor do dado a 

ser obtido.  

Uma forma de maximizar a capacidade de esforço de busca dos meios 

disponíveis é procurar obter a maior quantidade possível de informações através de 

relacionamentos institucionais. Isso pode ser muito válido e viável em Operações de 

Apoio a Órgãos Governamentais. Mas para isso, é importante um vínculo 

permanente, que não esteja atrelado ao caráter episódico de operações, em todos 

os níveis, inclusive os mais elementares, que reúna a comunidade de inteligência. É 

fundamental também que haja a participação de representantes dos órgãos de 
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inteligência de outras agências estatais, a fim de elaborar a análise de inteligência 

da operação a ser posta em curso. 

Esta participação de outras agências no planejamento das Unidades da Força 

Terrestre não deve ser restrita a uma assistência passiva do processo. Deve haver 

uma integração plena, na qual os fatores interagências contribuam para minimizar as 

necessidades de inteligência do comando. Os Órgãos de Segurança Pública podem 

se familiarizar com a forma de planejamento da Força Terrestre, e em contrapartida, 

o Exército poderia se apoderar de ferramentas de segurança pública na elaboração 

do seu exame de situação. É uma forma de reduzir distâncias organizacionais.  

 

2.9.1.1.4 Obtenção 

 

A Obtenção é a segunda fase do Ciclo de Inteligência e consiste na 

exploração de todas as fontes de dados e informações pelos órgãos de 

obtenção e na entrega do material obtido aos órgãos de análise, 

encarregados de sua transformação em conhecimentos de inteligência 

(BRASIL, 2016d, p. 2-21). 

  

O processo de obtenção é composto das etapas de exploração, 

processamento e distribuição de dados e informações. Tais dados são obtidos 

através de fontes, que podem ser humanas, de sinais, de imagens e cibernética. 

No contexto das ações de Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e 

Aquisição de Alvos (IRVA), os meios de obtenção de dados são de grande 

diversidade.  Podem variar entre fontes tecnológicas, banco de dados, 

reconhecimento e vigilância, colaboradores (de outras agências e órgãos com 

objetivos convergentes) e por fim, das operações de Inteligência (BRASIL, 2016d, p. 

2-22). 

 

As operações de Inteligência são ações voltadas para a busca de 

dados protegidos, no contexto da obtenção de dados e integradas ao 

conceito IRVA.  

As fontes protegidas são aquelas cujos dados não estão disponíveis 

a qualquer pessoa, normalmente necessitando de técnicas apropriadas para 

que se tenha acesso a eles (BRASIL, 2016d, p. 2-24).  

 

As Operações de Inteligência são desempenhadas por Órgãos de Inteligência 
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(OI) por meios especializados e ações peculiares, e são norteadas por princípios 

como a objetividade, a segurança e a precisão. Trata-se de um instrumento nobre 

que deve ser empregado com o máximo critério (BRASIL, 1996). 

A composição do Órgão de Inteligência prevê militares especializados na 

obtenção de dados oriundos das fontes de sinal, imagens e humanas.  No entanto, 

não é sempre que os OI contam com todo pessoal previsto. 

O mesmo ocorre com a disponibilidade de material. A Atividade de 

Inteligência é demandada no acompanhamento de novos meios de Tecnologia da 

Informação e Comunicações (TIC), sob pena de se tornar obsoleta.  

Em operações em ambiente interagências, ainda que cada órgão 

governamental apresente necessidades específicas de inteligência e empregue seus 

órgãos para satisfazê-las, “torna-se imperiosa a sinergia no esforço de busca, a fim 

de se evitarem superposições e dispersão de esforços” (BRASIL, 2006, p. 22). 

Durante a fase de obtenção deve-se buscar meios através da cooperação 

interagências para a realização conjunta de medidas operacionais e técnico-

operacionais em relação a alvos de interesse recíproco. 

 

2.9.2 Fatores de influência para o emprego dos Órgãos de Inteligência nas 

Operações Interagências de combate aos delitos transfronteiriços 

 

Após o estudo prévio e a análise dos conceitos tratados nesta seção acerca 

da Inteligência Militar nas operações, pode-se concluir acerca dos fatores de 

influência para o emprego eficiente dos Órgãos de Inteligência na Operação Ágata. 

São os seguintes: 

1) Ausência de meios de obtenção de fontes de sinal, cibernética e imagens; 

2) Ausência de quadros mais especializados; 

3) Deficiência da legislação existente em respaldar as Operações de 

Inteligência; 

4) Imprecisão dos decisores na determinação de suas Necessidades de 

Inteligência (NI); e 

5) Seleção equivocada do Órgão de Inteligência para alvos cujos dados 

poderiam ser obtidos por outros meios de busca. 
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3 METODOLOGIA 

 

O presente capítulo procura descrever o método empregado nesta pesquisa, 

especificando os procedimentos que foram utilizados para selecionar as referências 

bibliográficas, para selecionar e elaborar os instrumentos de coleta de dados, bem 

como o estabelecer os parâmetros para tabulação destes dados. 

Mediante emprego dos quadros de operacionalização das variáveis e 

delineamento da pesquisa, é possível concluir sobre sua natureza, de modo a 

facilitar a leitura e compreensão. 

 

3.1 OBJETO FORMAL DO ESTUDO 

 

Para responder em que medida a integração da Atividade de Inteligência dos 

órgãos que compõem o SISBIN poderá contribuir para a eficiência do emprego dos 

Órgãos de Inteligência nas Operações Interagências de combate aos delitos 

transfronteiriços na Região Sul, partiu-se da premissa que o aprimoramento do 

processo interagências no Ciclo de Inteligência proporcionará um emprego mais 

eficiente dos OI. 

Logo, as variáveis evidenciadas são “a integração interagências das 

instituições que compõem o SISBIN na operação Ágata” como variável 

independente e “o emprego dos Órgãos de Inteligência” como variável dependente. 

A variável independente - a integração interagências das instituições que 

compõem o SISBIN na Operação Ágata – se consubstancia na combinação da 

legislação referente à Atividade de Inteligência no país, legislação referente às 

ações governamentais na Faixa de Fronteira, manuais do Ministério da Defesa e do 

Exército Brasileiro que tratam sobre Operações de Apoio a Órgãos Governamentais, 

sobre Operações em Ambiente Interagência e sobre Inteligência. 

Fruto da revisão da literatura, foi possível identificar quatro dimensões nas 

quais os aspectos ligados à variável independente podem ser enquadrados segundo 

STRICKLER (2010, p. 7): relacionamento interpessoal, compartilhamento de 

informações, planejamento e capacitação. Além dessas, somam-se as dimensões 

legal, política, e por fim, a global, que contempla uma avaliação generalista da 

variável.  
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Variável 
independente 

Dimensão Indicadores Medição 

Integração 
interagências 

das instituições 
que compõem o 

SISBIN na 
Operação Ágata 

Relacionamento 
interpessoal 

Existência de vínculos de confiança 
Revisão da literatura 

Questionário (10) 

Nivelamento entre culturas 
organizacionais 

Revisão da literatura 
Questionário (10) 

Compartilhamento de 
informações 

Nível de hierarquização 
Revisão da literatura 

Questionário (10) 

Existência de estruturas e processos 
para integração 

Revisão da literatura 
Questionário (10, 15, 

19, 20, 21, 22) 

Planejamento 

Existência de Planejamento conjunto 
Revisão da literatura 
Questionário (10,17) 

Determinação de objetivos comuns 
Revisão da literatura 
Questionário (10, 16, 

17) 

Capacitação 

Capacitação profissional para o 
trabalho interagências 

Revisão da literatura 
Questionário (5, 6, 10) 

Nivelamento da doutrina de Inteligência 
Revisão da literatura 

Questionário (5, 6, 10) 

Legal 
Legislação regulatória da Atividade de 

Inteligência 
Revisão da literatura 
Questionário (10, 14) 

Política Interferência Política 
Revisão da literatura 

Questionário (10) 

Global Grau de Integração 
Revisão da literatura 

Questionário (9) 

Quadro 5 - Integração Interagências das Instituições que Compõem o SISBIN na 
Operação Ágata 

Fonte: o autor 

 

A variável dependente - o emprego dos Órgãos de Inteligência – procede da 

doutrina atual do Exército Brasileiro e das legislações que regulam a Atividade de 

Inteligência. 

 

Variável 
dependente 

Dimensão Indicadores Medição 

Emprego dos 
Órgãos de 
Inteligência 

Fase de 
Orientação 

Determinação das 
Necessidades de Inteligência 

(NI) 

Revisão da literatura 
Questionário (11, 13, 15, 16, 17) 

Seleção do Meio de Obtenção 
Revisão da literatura 

Questionário (13, 15, 16, 17, 18) 

Fase de 
Obtenção 

Meios de obtenção de fontes 
de sinal, cibernética e imagens 

Revisão da literatura 
Questionário (13) 

Qualificação dos quadros 
Revisão da literatura 
Questionário (4, 13) 

Legal 
Legislação de amparo da 
Atividade de Inteligência 

Revisão da literatura 
Questionário (13, 14) 

Global Eficiência do emprego 
Revisão da literatura 
Questionário (12, 13) 

Quadro 6 - Emprego dos Órgãos de Inteligência 
Fonte: o autor 
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Da revisão da literatura, foi possível identificar que os principais aspectos 

relacionados com a variável dependente estavam enquadrados em dimensões do 

Ciclo de Inteligência, mais precisamente na Fase de Orientação e Obtenção. 

Somadas a essas, julgou-se importante incluir as dimensões legal e global. 

 

3.2 AMOSTRA 

 

A amplitude do universo a ser utilizado para a pesquisa foi estimada pelo 

número de militares servindo em um Órgão de Inteligência na Faixa de Fronteira na 

Região Sul, com delimitação temporal para o ano de 2016.  

A amostra selecionada para responder ao questionário contempla tanto 

oficiais quanto sargentos com qualquer especialização na área de Inteligência. 

Dessa forma, a partir da organização das unidades e da dotação de pessoal 

no âmbito do Comando Militar do Sul, a população estudada foi estimada em 75 

(setenta e cinco) militares. Foram recebidas 66 (sessenta e seis) respostas ao 

questionário. Segundo SANTOS (2017), considerando um erro amostral definido em 

5% (cinco por cento) e o nível de confiança estabelecido em 95% (noventa e cinco 

por cento), a amostra necessária para o presente trabalho seria de 63 (sessenta e 

três), evidenciando que a quantidade de respostas obtidas foi adequada. 

 

 

3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

O método da pesquisa foi o indutivo. Em relação à sua natureza, foi realizada 

uma pesquisa qualitativa e descritiva. Quanto aos meios, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica, documental e de campo. 

As técnicas selecionadas para a coleta de dados foram o emprego de 

questionário e observação. 

O Quadro 7 apresenta os objetivos específicos do presente estudo e os tipos 

de pesquisa (natureza e meios) correspondentes. 
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Objetivos 

Tipo de Pesquisa 

Quanto à 
natureza 

Quanto aos 
meios 

1 Caracterizar o ambiente da Região Sul 
Qualitativa 
Descritiva 

Bibliográfica 
Documental 

2 
Apresentar os atores governamentais presentes na Faixa de Fronteira na 
Região Sul 

Qualitativa 
Descritiva  

Bibliográfica 
Documental 

3 
Apresentar as ações governamentais para a proteção da Faixa de Fronteira 
na Região Sul 

Qualitativa 
Descritiva  

Bibliográfica 
Documental 

4 
Estudar o conceito de trabalho interagências com a finalidade de selecionar 
os aspectos relacionados às Operações de Apoio à Órgãos Governamentais 

Qualitativa 
Descritiva 

Bibliográfica 
Documental 
De Campo 

5 
Analisar a estrutura e o funcionamento do SISBIN, a luz do conceito de 
trabalho interagências, verificando pontos positivos e negativos à integração 
da Atividade de Inteligência 

Qualitativa 
Descritiva  

Bibliográfica 
Documental 
De Campo 

6 
Analisar a Atividade de Inteligência desenvolvida nas Operações de Apoio a 
Órgãos Governamentais em ambiente interagências, concluindo sobre os 
fatores de influência para a eficiência do emprego dos Órgãos de Inteligência 

Qualitativa 
Descritiva  

Bibliográfica 
Documental 
De Campo 

7 
Propor medidas para minimizar os óbices na colaboração interagências em 
Operações de Apoio à Órgãos Governamentais em Ambiente Interagências 
relativa à Atividade de Inteligência no nível tático 

- - 

Quadro 7 - Objetivos do Estudo Relacionados ao Tipo de Pesquisa Realizada 
Fonte: o autor 

 

3.3.1 Procedimentos para a Revisão da Literatura 

 

Para a definição de termos, redação de referencial teórico e estruturação do 

modelo de análise do problema revisou-se a literatura nos moldes: 

a. Fontes de busca: legislações e manuais voltados para a área de 

Inteligência, e para Operações Interagências do Ministério da Defesa, Exércitos 

Brasileiro e Norte-Americano; legislações nacionais atinentes à políticas de 

desenvolvimento da Faixa de Fronteira; publicações nacionais e estrangeiras na 

área de Inteligência e trabalho interagências; livros e trabalhos científicos nacionais 

e estrangeiros relacionados com o tema; e sítios eletrônicos de agências de notícias. 

b. Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas:  

Foram utilizados os termos descritores: “intelligence, joint intelligence, 

interagency”. A maior parte das referências utilizadas se encontra em formato 

eletrônico, disponibilizadas na rede mundial de computadores ou não. 

c. Critérios de inclusão: textos em português ou inglês; textos com data de 

publicação mais recente possível; e textos que remetessem a situações compatíveis 

com a realidade do SISBIN e do Exército Brasileiro. 

d. Critérios de exclusão: textos de conteúdo notoriamente ultrapassado; e 

estudos com método de pesquisa de definição difícil ou não explícito. 
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3.3.2 Procedimentos Metodológicos 

 

Quanto ao seu tipo de natureza, a presente pesquisa foi aplicada, com o 

objetivo de fornecer subsídios práticos para a solução de um problema relacionado à 

Atividade de Inteligência. 

A presente pesquisa teve como técnica de levantamento de dados a pesquisa 

de campo. A estratégia da pesquisa baseou-se na técnica etnográfica, uma vez que 

compreendeu “o estudo, pela observação direta e por um período de tempo, das 

formas costumeiras de viver de um grupo particular de pessoas” (MATTOS; 

CASTRO, 2011, p. 51). Através da observação, o pesquisador pôde constatar a 

interação entre os membros da comunidade de Inteligência durante uma operação 

na Faixa de Fronteira (operação Ágata). 

Desta forma, o que se pretendeu com o estudo etnográfico, somado à 

experiência do pesquisador, é viabilizar a compreensão da cultura dos profissionais 

e das agências envolvidas na Atividade de Inteligência, permitindo sua confrontação 

com o conhecimento obtido com a revisão da literatura sobre o problema concebido 

e a hipótese criada para a pesquisa. 

Assim sendo, a combinação da revisão da literatura com a tabulação dos 

dados obtidos em questionários, juntamente com a observação do pesquisador 

embasaram a resposta do problema da pesquisa apontando as razões através das 

quais fatores presentes na variável independente atuam na variável dependente. 

As informações reunidas permitiram concluir sobre os fatores de maior 

relevância para a integração interagências das instituições que compõem o SISBIN 

na Operação Ágata, para o emprego dos Órgãos de Inteligência, e sobre como os 

primeiros interferem nos últimos. 

 

3.3.3 Instrumentos 

 

A fim de operacionalizar a variável dependente e independente foram 

combinados dados extraídos de questionários, da revisão da literatura e da 

observação da interação de membros da comunidade de inteligência em uma 

operação na fronteira. 

A seleção da modalidade de observação se deu pela necessidade de obter 

informações de forma subjetiva sobre a realidade experimentada pelo pesquisador e 
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sobre a interação da comunidade de inteligência em uma operação interagências. 

 

3.3.3.1 Questionário (APÊNDICE A) 

 

A aplicação do questionário teve por finalidade reunir as percepções dos 

militares com especialização na área de inteligência sobre a integração dos Órgãos 

que compõem o SISBIN e sobre a atuação dos Órgãos de Inteligência nas 

operações Ágata. 

Os questionamentos corresponderam aos indicadores das dimensões da 

variável dependente e independente. Reunidas as respostas, essas foram tabuladas 

a fim de contribuir com a solução do problema através da identificação de pontos de 

redundância extraídos de opiniões recorrentes no universo selecionado. 

O questionário foi previamente testado por integrantes de um OI, com 

experiência no assunto, a fim de dirimir as dúvidas acerca da clareza e da intenção 

de cada pergunta. 

 

3.3.4 Análise de Dados 

 

Este trabalho reuniu diferentes dados, oriundos de diversas fontes. Aos dados 

levantados a partir da revisão de literatura juntaram-se os que foram extraídos dos 

questionários e da observação. 

As respostas ao questionário foram tratadas de forma estatística por terem 

sido todas de caráter objetivo e passíveis de serem tabuladas e transformadas em 

gráficos. As contribuições subjetivas oriundas das respostas dissertativas que 

ocorreram juntaram-se ao cômputo qualitativo das entrevistas mediante qualificação 

do questionado. 

Os dados obtidos foram estruturados de modo a avaliar a percepção do 

universo pesquisado acerca dos indicadores das variáveis, buscando tendências 

que serão confrontadas com a hipótese da pesquisa para permitir a elaboração da 

conclusão. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O propósito da presente pesquisa está consubstanciado no seu objetivo geral 

de avaliar a influência da Integração dos órgãos que compõem o SISBIN no 

emprego dos Órgãos de Inteligência nas Operações Interagências de combate aos 

delitos transfronteiriços na Região Sul. Face a isso, foram traçadas as seguintes 

hipóteses: 

- H1 - Uma maior integração dos organismos de inteligência que compõem o 

SISBIN, visando à cooperação em todo o Ciclo de Inteligência, no contexto das 

Operações de Apoio a Órgãos Governamentais em ambiente interagências, irá 

proporcionar um emprego mais eficiente dos Órgãos de Inteligência em operações 

de combate aos delitos transfronteiriços. 

- H0 - Uma maior integração dos organismos de inteligência que compõem o 

SISBIN, visando à cooperação em todo o Ciclo de Inteligência, no contexto das 

Operações de Apoio a Órgãos Governamentais em ambiente interagências, não irá 

proporcionar um emprego mais eficiente dos Órgãos de Inteligência em operações 

de combate aos delitos transfronteiriços. 

Nesta seção serão expostos e discutidos os resultados obtidos por meio da 

revisão de literatura e da interpretação das respostas ao questionário. Os subsídios 

aqui expostos embasarão as conclusões vindouras, solucionando o problema de 

pesquisa proposto e sugerindo futuras pesquisas. 

O critério para qualificação considerou a experiência profissional dos 

questionados, relatada nas questões de nº 1, nº 2 (ver Gráfico 1), nº 3 (ver Gráfico 2) 

e nº 7 (ver Gráfico 3). 

Na questão nº 1, todos questionados responderam que já serviram ou 

estavam servindo em algum Órgão de Inteligência (OI) por ocasião do 

preenchimento do questionário. 

A grande maioria dos questionados, 76,79% (setenta e seis vírgula setenta e 

nove por cento), responderam ter experiência em 1 (um) ou 2 (dois) OI diferentes, e 

71,44% (setenta e um vírgula quarenta e quatro por cento) com experiência superior 

a 3 anos de atividade na área. 84,85% (oitenta e quatro vírgula oitenta e cinco por 

cento) responderam já ter participado de, ao menos, uma operação Ágata. Esse 

resultado limitou o número de participações válidas a 56 (cinquenta e seis 

participantes). 
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Gráfico 1 – Respostas à Questão nº 2 do Questionário Aplicado 
Fonte: o autor 

 

 
Gráfico 2 – Respostas à Questão nº 3 do Questionário Aplicado 
Fonte: o autor 
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Gráfico 3 – Respostas à Questão nº 7 do Questionário Aplicado 
Fonte: o autor 

 

O resultado das respostas à questão nº 8 (ver Gráfico 4) comprovam a 

relação da VI com a VD. Para 96,43% (noventa e seis vírgula quarenta e três por 

cento) dos colaboradores, o grau de integração entre os órgãos que compõem o 

SISBIN e que participam das Operações Ágata tem influência para o emprego dos 

OI nessas operações. 

 

 
Gráfico 4 – Respostas à Questão nº 8 do Questionário Aplicado 
Fonte: o autor 
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4.1 VARIÁVEL INDEPENDENTE (VI) 

 

A integração interagências das instituições que compõem o SISBIN na 

operação Ágata figura como VI deste trabalho. Os resultados e discussões de suas 

dimensões e respectivos indicadores seguem abaixo, conforme levantamento 

através dos instrumentos empregados. Foram estabelecidas 7 (sete) dimensões 

para essa variável: relacionamento interpessoal; compartilhamento de informações; 

planejamento; capacitação; legal; política; e global. 

 

4.1.1 Dimensão Relacionamento Interpessoal 

 

4.1.1.1 Apresentação dos resultados 

 

Esta dimensão possui os indicadores “existência de vínculos de confiança” e 

“nivelamento entre culturas organizacionais”, medidos pela questão nº 10 do 

questionário (ver Gráfico 5). 

 

 
Gráfico 5 – Respostas à Questão nº 10 do Questionário Aplicado 
Fonte: o autor 
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A ausência de vínculos de confiança configurou-se no terceiro indicador de 

maior relevância dentre os que contribuíram de forma negativa para a integração 

entre os órgãos do SISBIN, 17,9% (dezessete vírgula nove por cento). 

Já o indicador ligado às diferenças entre as culturas organizacionais não teve 

resultado relevante na pesquisa, 5,4% (cinco vírgula quatro por cento). 

 

4.1.1.2 Conclusão Parcial 

 

Se relações de confiança são requisitos básicos para a interação entre 

diferentes agências, na comunidade de inteligência essa necessidade é muito mais 

pronunciada. Isso porque se trabalha com informações sensíveis das quais a não 

observância do sigilo acarreta em prejuízos institucionais e em riscos às fontes e a 

outros ativos próprios de cada serviço de inteligência. 

PAIVA (2013, p. 137) salienta “que o nível de confiança entre os agentes 

influencia diretamente na confiança institucional”. MENDES (2016, p. 36) afirma, por 

sua vez, que no caso da operação Ágata na região do Arco-Sul, um pilar de 

sustentação para o bom andamento das atividades ligadas à comunidade de 

inteligência é o excelente relacionamento interpessoal entre os indivíduos que 

integram os diferentes órgãos. Ainda assim, a presente pesquisa acaba por destacar 

a ausência de confiança como um fator de extrema relevância ligado a VI. 

Fazem-se necessários mecanismos para a seleção de profissionais íntegros, 

bem como para a aproximação entre os agentes dos diversos órgãos envolvidos nas 

operações. A forma com que o Ministério Público lida a esse respeito na condução 

dos GAECO é um bom exemplo nesse sentido. A coordenação regional dos grupos 

faz a indicação dos agentes das outras agências que poderão integrá-los. Após isso, 

há um grande esforço para a manutenção desses profissionais nos grupos, evitando 

a rotatividade em demasia. 

 

4.1.2 Dimensão Compartilhamento de Informações 

 

4.1.2.1 Apresentação dos resultados 

 

Esta dimensão possui os indicadores “Nível de hierarquização” e “existência 



105 

de estruturas e processos para integração”, ambos medidos pela questão nº 10 (ver 

Gráfico 5), e somente o segundo pelas questões nº 15 (ver Gráfico 6), nº 19 (ver 

Gráfico 7), nº 20 (ver Gráfico 8), nº 21 (ver Gráfico 9) e nº 22 (ver Gráfico 10) do 

questionário. Houve 20 (vinte) respostas qualificadas para a questão nº 20, e 21 

(vinte e uma) para a questão nº 22. 

 

 
Gráfico 6 – Respostas à Questão nº 15 do Questionário Aplicado 
Fonte: o autor 

 

 
Gráfico 7 – Respostas à Questão nº 19 do Questionário Aplicado 
Fonte: o autor 
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Gráfico 8 – Respostas à Questão nº 20 do Questionário Aplicado 
Fonte: o autor 

 

 
Gráfico 9 – Respostas à Questão nº 21 do Questionário Aplicado 
Fonte: o autor 

 

 
Gráfico 10 – Respostas à Questão nº 22 do Questionário Aplicado 
Fonte: o autor 
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Embora a baixa hierarquização seja um problema existente na atual estrutura 

do SISBIN, conforme apontaram ANTUNES e CEPIK (2003, p. 119 apud KRAEMER, 

2015, p. 79), nesta pesquisa tal indicador não teve relevância expressiva (5,36%). 

Por outro lado, a ausência de estruturas e processos permanentes e 

institucionalizados de integração foi apontada como segundo fator de maior 

relevância para a contribuição de forma negativa para a integração dos órgãos que 

compõem o SISBIN (19,64%). 

Os resultados apontados nas questões nº 19 (ver Gráfico 7) e nº 21 (ver 

Gráfico 9) indicam também que os intentos relativos ao PEF para preencher o vazio 

deixado pela inexistência de estruturas e processos de integração não tiveram êxito. 

62,50% (sessenta e dois vírgula cinquenta por cento) dos colaboradores 

responderam que desconheciam sobre a atuação dos GGIF, e 10,71% (dez vírgula 

setenta e um por cento) negaram haver atuação dos grupos nas suas áreas de 

responsabilidade. Quanto aos COC, 60,71% (sessenta vírgula setenta e um) 

responderam desconhecer sobre suas atuações, e 14,29% (quatorze vírgula vinte e 

nove) negaram a existência de suas atuações.  

Além do desconhecimento sobre tais estruturas, as questões nº 20 (ver 

Gráfico 8) e nº 22 (ver Gráfico 10) apontam para um desempenho deficiente por 

parte delas no que tange a suas influências para a integração dos diversos Órgãos 

ligados à Atividade de Inteligência partícipes da operação Ágata. Se for atribuída 

uma escala de correspondência de valores com a classificação feita pelos 

questionados, na qual 0 (zero) equivale a “Insuficiente”, 2,5 (dois vírgula cinco) a 

“Regular”, 5 (cinco) a “Bom”, 7,5 (sete vírgula 5) a “Muito Bom” e 10 (dez)  a 

“Excelente”, a média obtida pelos GGIF é de 3,66 (três vírgula sessenta e seis), 

enquanto a obtida pelos COC é de 4,22 (quatro vírgula oitenta e dois). 

LUZ (2012, p. 51), ao abordar sobre o CCOp, também chama a atenção para 

sua insuficiência na função de integrar os integrantes das diversas agências 

envolvidas na Operação.  

Os resultados ligados a esse indicador anteriormente apresentados apontam 

para a grande relevância dele para a VI. A questão nº 15 (ver Gráfico 6), por sua 

vez, aponta para sua relevância para dois indicadores ligados à VD que serão 

discutidos posteriormente: o aprimoramento de estruturas e processos permanentes 

e institucionalizados de integração para o SISBIN pode contribuir para o 

aprimoramento no processo de determinação das Necessidades de Inteligência e 
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para a correta seleção dos meios de busca nas Operações Ágata, conforme 94,64% 

(noventa e quatro vírgula sessenta e quatro por cento) dos questionados. 

 

4.1.2.2 Conclusão parcial 

 

A percepção dos colaboradores pode justificar-se pela noção de que as 

relações entre os integrantes dos diferentes órgãos do SISBIN são baseadas em 

vínculos demasiadamente informais, que, embora salutares, são muito dependentes 

dos indivíduos que os mantém. Vínculos institucionais dariam mais solidez a essas 

relações. 

As estruturas criadas através do PEF não foram eficientes no intento de 

facilitar a interação permanente entre as agências envolvidas na operação Ágata. 

Uma razão para isso pode ser a distância entre elas e o nível tático de decisão. 

Muito do esforço para elaboração de iniciativas interagências permanece apenas 

nos níveis político e estratégico. Estruturas como o JIACG, extraídos da doutrina 

americana, se implantadas nos Grandes Comandos Operativos e nas Grandes 

Unidades cumpririam essa função. 

Outro aspecto a ser destacado é que para obter sucesso na implementação 

de estruturas e processos interagências, se deve aproveitar ao máximo experiências 

bem sucedidas que ocorram de forma espontânea. Para isso, é necessário o devido 

cuidado para respeitar as peculiaridades de cada ambiente, e não impor um modelo 

único e rígido a ser seguido de forma generalista. O processo de regionalização dos 

GAECO em Santa Catarina e Paraná é um exemplo disso. Cada núcleo regional tem 

a flexibilidade para trabalhar da melhor forma que atenda às necessidades da sua 

Comarca. 

 

4.1.3 Dimensão Planejamento 

 

4.1.3.1 Apresentação dos resultados 

 

Esta dimensão possui os indicadores “existência de planejamento conjunto” e 

“determinação de objetivos comuns”, ambos medidos pela questão nº 10 (ver 

Gráfico 5) e nº 17 (ver Gráfico 12), e somente o segundo pela questão nº 16 (ver 

Gráfico 11) do questionário. 
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Os dois indicadores ligados à dimensão “Planejamento” foram elencados 

como os de maior influência negativa para a integração dos órgãos do SISBIN, 

segundo 31,71% (trinta e um vírgula setenta e um por cento) dos colaboradores. A 

ausência de planejamento conjunto entre os órgãos foi o fator mais apontado entre 

todos, com 21,43% (vinte e um vírgula quarenta e três por cento) das respostas, e a 

ausência de objetivos comuns entre os órgãos, o 4º (quarto), com 14,29% (quatorze 

vírgula vinte e nove por cento). 

 

 
Gráfico 11 – Respostas à Questão nº 16 do Questionário Aplicado 
Fonte: o autor 

 

 
Gráfico 12 – Respostas à Questão nº 17 do Questionário Aplicado 
Fonte: o autor 
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As questões nº 16 (ver Gráfico 11) e nº 17 (ver Gráfico 12) apresentam 

resultados que estabelecem um vínculo dos indicadores ligados a essa dimensão 

com indicadores ligados á VD, a serem futuramente discutidos: ambos contribuem 

para o aprimoramento no processo de determinação das Necessidades de 

Inteligência e para a correta seleção dos meios de obtenção nas operações Ágata, 

segundo 94,64% (noventa e quatro vírgula sessenta e quatro) dos colaboradores no 

caso da “determinação de objetivos comuns”, e 89,29% (oitenta e nove vírgula vinte 

e nove) no caso do “planejamento conjunto”. 

 

4.1.3.2 Conclusão Parcial 

 

Embora no nível político e estratégico exista a previsão para ações integradas 

interagências nas operações Ágata, os operadores no nível tático percebem 

articulações superficiais para ações que ocorrem de forma paralela, sendo que elas 

deveriam ser convergentes para somar vetores para a consecução dos mesmos 

objetivos.  

Para as várias agências, juntamente com as Forças Armadas, se unirem ao 

redor de uma mesma mesa e definirem planos com unidade de esforços, é 

necessário comprometimento e flexibilidade. Esse último atributo, conforme 

CRICKS, (2011, p. 29) é uma necessidade atual para as forças militares. É 

fundamental repensar a forma de planejar, especialmente quando se trata de 

Operações Interagências e de Operações de Apoio a Órgãos Governamentais, 

tendo que ser considerados outros fatores com maior profundidade, como é o caso 

das considerações civis, e a não prevalência de aspectos militares para a operação. 

Além disso, deve haver mecanismos para que exista um planejamento 

anterior, no qual todos envolvidos nas ações participem. Com isso, o 

compartilhamento prévio de conhecimento diminuiria as incertezas para uma tomada 

de decisões conjunta e um esforço de busca compartilhado seria viabilizado. Por 

isso foi constatada a percepção por parte dos colaboradores de que o planejamento 

conjunto contribui para a determinação das Necessidades de Inteligência e para a 

correta seleção dos meios de obtenção nas operações Ágata. 

Não há planejamento sem inteligência, e se ambos ocorrerem em um 

ambiente interagências é necessário que todos agentes tenham a mesma 
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compreensão sobre tais processos. O Exército Brasileiro, assumindo um papel 

integrador, poderia buscar familiarizar outros órgãos com a sua doutrina. Um 

exemplo dessa iniciativa é o processo chamado Joint Intelligence Preparation of the 

Operational Environment na doutrina norte americana. 

 

4.1.4 Dimensão Capacitação 

 

4.1.4.1 Apresentação dos resultados 

 

Esta dimensão possui os indicadores “capacitação profissional para o trabalho 

interagências” e “nivelamento da doutrina de Inteligência”, ambos medidos pelas 

questões nº 5 (ver Gráfico 13), nº 6 (ver Gráfico 14) e nº 10 (ver Gráfico 5) do 

questionário. 

 

 
Gráfico 13 – Respostas à Questão nº 5 do Questionário Aplicado 
Fonte: o autor 

 

Essa dimensão não foi expressiva quanto aos resultados demonstrados 

através do questionário sobre sua influência na VI. A diversidade na doutrina de 

Inteligência entre os órgãos foi apontada por 5,35% (cinco vírgula trinta e cinco por 

cento) dos colaboradores. Já a capacitação profissional deficitária dos agentes sobre 

o assunto não foi apontada por nenhum deles quando perguntados sobre qual o 

principal fator que contribuiu de forma negativa para a integração entre os órgãos 

que compõem o SISBIN e que participaram das Operações ÁGATA. 
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Gráfico 14 – Respostas à Questão nº 6 do Questionário Aplicado 
Fonte: o autor 

 

Ainda assim, é possível constatar que o intercâmbio entre o Exército 

Brasileiro e outras agências do SISBIN é bastante limitado. Somente 28,57% (vinte e 

oito vírgula cinquenta e sete por cento) dos colaboradores responderam possuir 

algum curso na área de Inteligência conduzido por algum OSP. Com relação a 

cursos conduzidos pela ABIN, o resultado é inferior: 12,5% (doze vírgula cinco). 

 

4.1.4.2 Conclusão parcial 

 

A inexpressão da dimensão “Capacitação” para a VI contrasta com o discreto 

número de colaboradores possuidores de cursos ministrados por outros órgãos. 

Inicialmente, um observador julgaria que o baixo intercâmbio para capacitação 

profissional seria determinante para um ruim desempenho para o grau de integração 

entre os Órgãos que compõem o SISBIN. No entanto, isso não foi constatado 

através do questionário. 

Tal intercâmbio incipiente pode ser consequência do fato de não haver a 

possibilidade de benefícios suficientes comparados aos riscos advindos da falta de 

vínculos de confiança. Sobre isso, KIORSAK (2003, p. 73) explica: 

 

A cooperação no campo da preparação de pessoal pressupõe um 
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elevado nível de confiança entre os parceiros, uma vez que ficam 

desvendados, parcialmente, o quadro de pessoal dos serviços de 

Inteligência e as maneiras e métodos de sua formação profissional. 

 

4.1.5 Dimensão Legal 

 

4.1.5.1 Apresentação dos resultados 

 

Esta dimensão possui o indicador “Legislação regulatória da Atividade de 

Inteligência”, medido pelas questões nº 10 (ver Gráfico 5) e nº 14 (ver Gráfico 15). 

 

 
Gráfico 15 – Respostas à Questão nº 14 do Questionário Aplicado 
Fonte: o autor 

 

Os indicadores aqui discutidos não foram expressivos quanto aos resultados 

demonstrados através do questionário sobre sua influência na VI. A deficiência da 

legislação existente em regular a Atividade de Inteligência foi apontada por apenas 

1,79% (um vírgula setenta e nove por cento) dos colaboradores como sendo o 
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principal fator de contribuição de forma negativa para a integração entre os órgãos 

que compõem o SISBIN e que participaram das operações Ágata. 

Contudo, 92,86% (noventa e dois vírgula oitenta e seis por cento) dos 

colaboradores confirmaram que esse indicador pode contribuir para o 

aprimoramento da legislação que regula as Operações de Inteligência. 

4.1.5.2 Conclusão Parcial 

 

Embora tenha sido constatado na revisão da literatura o fato de que a 

legislação brasileira não regula de forma adequada a Atividade de Inteligência, isso 

não tem interferência significativa para o grau de integração dos órgãos que 

compõem o SISBIN, segundo os resultados do questionário.  

A influência dessa dimensão para o aprimoramento da legislação que regula 

as Operações de Inteligência é, no entanto, patente. A revisão das leis relativas à 

Atividade de Inteligência poderia abarcar dispositivos que forneçam maior respaldo a 

técnicas operacionais e maior proteção aos agentes, por exemplo. 

 

4.1.6 Dimensão Política 

 

4.1.6.1 Apresentação dos resultados 

 

Esta dimensão possui o indicador “Interferência Política”, medido pela 

questão nº 10 (ver Gráfico 5) do questionário. 

A interferência política em algumas agências foi apontada por 8,93% (oito 

vírgula noventa e três por cento) dos colaboradores como sendo o principal fator de 

contribuição de forma negativa para a integração entre os órgãos que compõem o 

SISBIN e que participaram das operações Ágata, sendo o 5º (quinto) fator, entre os 

10 (dez) a serem selecionados, com maior número de respostas. 

 

4.1.6.2 Conclusão Parcial 

 

Esse resultado pode ter origem na percepção da existência da falta de 

comprometimento de algumas agências com os resultados da operação Ágata. A 

justificativa para isso seria semelhante a que PENA-GUZMAN (2012, p.28) levanta 

quando trata dos óbices ligados ao trabalho interagências na fronteira dos EUA com 
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o México: foco em interesses diversos da solução do problema. 

 

4.1.7 Dimensão Global 

 

4.1.7.1 Apresentação dos resultados 

 

Esta dimensão possui o indicador “Grau de Integração”, medido pela questão 

nº 9 do questionário (ver Gráfico 16). 

 

 
Gráfico 16 – Respostas à Questão nº 9 do Questionário Aplicado 
Fonte: o autor 

 

O nível de integração entre os Órgãos que compõem o SISBIN que 

participaram das operações Ágata foi avaliado pelos colaboradores de forma 

negativa. Se for atribuída uma escala de correspondência de valores com a 

classificação feita pelos questionados, na qual 0 (zero) equivale a “Insuficiente”, 2,5 

(dois vírgula cinco) a “Regular”, 5 (cinco) a “Bom”, 7,5 (sete vírgula 5) a “Muito Bom” 

e 10 (dez)  a “Excelente”, a média obtida por esse indicador foi de 4,73 (quatro 

vírgula setenta e três). 

 

4.1.7.2 Conclusão parcial 

 

O grau de integração entre os Órgãos que compõem o SISBIN que 

participaram da operação Ágata foi insuficiente conforme o resultado do questionário 

através dos colaboradores. Tal dado sintetiza a avaliação da VI. 
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Os fatores de maior relevância para esse resultado incipiente são a ausência 

de planejamento conjunto entre os órgãos, a ausência de estruturas e de processos 

permanentes e institucionalizados de integração e a ausência de vínculos de 

confiança entre os órgãos. Os três fatores conjuntamente totalizam 58,93% 

(cinquenta e oito vírgula noventa e três por cento) das opiniões dos colaboradores. 

Conforme discussão anterior abordando os indicadores citados no parágrafo 

acima, possíveis meios para a melhoria relativa a essa dimensão seria a 

implementação de processos como o JIPOE, a adoção de procedimentos 

semelhantes aos que o Ministério Público tomou para os GAECO e de estruturas 

como o JIACG. 

 

4.2 VARIÁVEL DEPENDENTE (VD) 

 

Emprego dos Órgãos de Inteligência figura com VD deste trabalho. Os 

resultados e discussões de suas dimensões e respectivos indicadores seguem 

abaixo, conforme levantamento através dos instrumentos empregados. Foram 

estabelecidas 4 (quatro) dimensões para essa variável: fase da orientação do Ciclo 

de Inteligência; fase de obtenção do Ciclo de Inteligência; legal; e global. 

 

4.2.1 Fase de Orientação 

 

4.2.1.1 Apresentação dos resultados 

 

Esta dimensão possui os indicadores “determinação das Necessidades de 

Inteligência (NI)” e “seleção do meio de obtenção”. O primeiro medido pela questão 

nº 11 (ver Gráfico 17), o segundo medido pela questão nº 18 (ver Gráfico 19), e 

ambos medidos pelas questões nº 13 (ver Gráfico 18), nº 15 (ver Gráfico 6), nº 16 

(ver Gráfico 11) e nº 17 (ver Gráfico 12) do questionário. 

Esta dimensão foi marcada de forma evidente quanto ao seu relacionamento 

com a VD. A imprecisão dos decisores na determinação de suas Necessidades de 

Inteligência (NI) foi apontada por 44,64% (quarenta e quatro vírgula sessenta e 

quatro por cento) dos colaboradores como sendo o principal fator de contribuição 

negativa para a eficiência do emprego dos Órgãos de Inteligência nas Operações 

ÁGATA, sendo o de maior índice de respostas. 
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Já a seleção equivocada do Órgão de Inteligência para alvos cujos dados 

poderiam ser obtidos por outros meios de obtenção, sendo o 5º (quinto) maior 

índice, foi selecionado por 12,5% (doze vírgula cinco por cento) dos colaboradores. 

 

 
Gráfico 17 – Respostas à Questão nº 11 do Questionário Aplicado 
Fonte: o autor 

 

O resultado das respostas à questão nº 11 (ver Gráfico 17) do questionário 

elenca as origens das NI que determinaram os alvos de busca que demandaram o 

emprego dos OI nas operações Ágata. Para 28,57% (vinte e oito vírgula cinquenta e 

sete por cento) dos colaboradores tais NI se originaram através do Comando e das 

Seções do Estado-Maior. Apesar de ser um número expressivo, ele deveria, em 

tese, constituir maioria absoluta se comparado ao índice relacionado às outras 

origens. Esse dado corrobora com a alta relevância da imprecisão dos decisores em 

definir suas NI. 

Outro dado ilustrativo é que as “demandas levantadas por operações e ações 

de busca do próprio OI” e as “demandas levantadas pelo OI junto a outros órgãos”, 

juntas foram selecionadas por 32,14% (trinta e dois vírgula quatorze por cento) dos 

colaboradores. Essa é uma parcela considerável que acredita que o OI trabalha a 

partir das próprias demandas e não a partir das demandas dos decisores. 

Chama a atenção que “as demandas levantadas a partir do compartilhamento 

de informações de outros órgãos” foi a resposta mais selecionada pelos 

colaboradores, 32,14% (trinta e dois vírgula quatorze por cento). Esse resultado 

evidencia a importância da integração interagências para a Atividade de Inteligência 
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na Operação Ágata. 

 

 
Gráfico 18 – Respostas à Questão nº 13 do Questionário Aplicado 
Fonte: o autor 

 

 
Gráfico 19 – Respostas à Questão nº 18 do Questionário Aplicado 
Fonte: o autor 

 

O fraco desempenho obtido pelas opções “dados faltantes do banco de dados 

da Agência de Inteligência”, 5,36% (cinco vírgula trinta e seis por cento) e “dados 

relevantes para a Operação que necessitam ser aprofundados”, 1,79% (um vírgula 

setenta e nove), evidencia a pouca quantidade de NI advindas da análise de 

conhecimentos obtidos e produzidos previamente. 

A questão nº 18 (ver Gráfico 19) está relacionada ao indicador “seleção do 
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Meio de Obtenção”. O seu resultado indica que há subemprego ou emprego 

equivocado do OI nas operações Ágata. Se for atribuída uma escala de 

correspondência de valores com a classificação feita pelos questionados, na qual 0 

(zero) equivale a “Nunca”, 25 (vinte e cinco) a “Poucas vezes”, 50 (cinquenta) a 

“Algumas vezes”, 75 (setenta e cinco) a “Maioria das vezes” e 100 (cem)  a 

“Sempre”, o valor médio obtido relativo a frequência que os dados solicitados nas 

Ordens de Busca, no contexto dessa pesquisa, poderiam ser obtidas por outros 

meios de obtenção diferentes do OI seria 57,14 (cinquenta e sete vírgula quatorze), 

em uma escala entre 0 (zero) e 100 (cem). 

O resultado das respostas às questões nº 15 (ver Gráfico 6), nº 16 (ver 

Gráfico 11) e nº 17 (ver Gráfico 12), já discutidas na seção anterior que tratou da VI, 

comprovam a relação do aprimoramento de estruturas e processos permanentes e 

institucionalizados de integração para o SISBIN, da determinação de objetivos 

comuns e do planejamento conjunto com os indicadores “determinação das 

Necessidades de Inteligência (NI)” e “seleção do Meio de Obtenção”. 

Na questão nº 13 (ver Gráfico 18), houve duas opções de dois colaboradores, 

diversas das disponibilizadas para serem respondidas: 

1. “A Ágata tem se baseado apenas na confirmação de dados já conhecidos”; 

e 

2. “No meu entendimento, para as operações tipo GLO (operação Ágata) 

terem mais eficiência e eficácia seriam necessários, entre outros pontos, os 

seguintes: em primeiro lugar as Grandes Unidades ou Grandes Comandos deveriam 

centralizar mais as ações. Tomando por base a Grande Unidade a que pertenço, as 

ações ficam quase que totalmente descentralizadas entre as Organizações Militares. 

Assim os dados de inteligência, levantados pelo OI, principalmente aqueles 

levantados durante a fase de execução da operação demoram muito a chegar até as 

Unidades e, principalmente, até os elementos que estão no PBCE (as ações podem 

e devem ser descentralizadas, mas o controle deve ser centralizado); As centrais de 

inteligência tem que trabalhar em conjunto e com a presença de um elemento do OI 

no local, subsidiando a tomada de decisão do Comando”. 

 

4.2.1.2 Conclusão parcial 

 

De forma geral “a importância de definir demandas para a atividade de 



120 

Inteligência tem sido subestimada ao longo dos anos, o que levou agências de 

Inteligência a decidir suas próprias necessidades e tarefas” (LARES, 2013, p. 70). 

Tal fato pode ter como consequência prejuízos para o usuário e para o produtor do 

conhecimento. Sem a devida orientação o esforço de busca pode ser direcionado de 

forma dispersa. Nesse sentido, a responsabilidade recai em quem exerce função de 

comando, uma vez que “cabe ao decisor o desafio de escolher como e quando 

poderá fazer uso do produto ou, mais precisamente, do conhecimento que lhe é 

entregue” (OLIVEIRA e NONATO, 2015, p. 45). 

Fica evidente, também, a forte relação entre os indicadores da dimensão 

“Fase de Orientação”, relativa a VD, com os indicadores da dimensão 

“Planejamento”, ligada a VI. 

A percepção dos colaboradores a respeito da imprecisão dos decisores ao 

determinarem suas necessidades de inteligência pode-se justificar na forma indevida 

de observar os aspectos mais relevantes para a operação na fase do planejamento. 

O sucesso da operação Ágata, tendo um contexto de combate a ações ilícitas na 

Faixa de Fronteira, depende muito mais de informações relativas à segurança 

pública. Por isso, cresce de importância a aproximação do planejador militar com 

elementos das polícias e demais órgãos correlatos. 

Isso é visível ao observar que as demandas levantadas a outros órgãos são 

as principais origens das NI que determinaram os alvos de busca para os OI. 

Concorrente a isso, também é observado que, de forma relativamente significativa, o 

OI determina suas próprias demandas, invertendo o funcionamento do Ciclo de 

Inteligência. Adaptações são necessárias. 

O JIACG, na doutrina norte americana, é composto de militares e civis, 

integrantes do governo ou não, e sua estrutura pode ser adaptada de acordo com as 

peculiaridades do seu comando enquadrante. Estruturas como essa facilitariam o 

processo de planejamento conjunto e, consequentemente, o processo de 

determinação das NI de forma coerente com a realidade da operação a ser 

desenvolvida. 

A aproximação e integração com outros órgãos através de um trabalho 

conjunto, como o que ocorre com os GAECO, facilitaria a correta determinação dos 

meios de busca evitando duplicidade do esforço de busca e determinando 

atribuições a cada elemento que compõem a operação de acordo com suas 

possibilidades. 
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4.2.2 Fase de Obtenção 

 

4.2.2.1 Apresentação dos resultados 

 

Esta dimensão possui os indicadores “meios de obtenção de fontes de sinal, 

cibernética e imagens” e “qualificação dos quadros”, ambos medidos pela questão nº 

13 (ver Gráfico 18), e o último somente pela questão nº 4 (ver Gráfico 20) do 

questionário. 

 

 
Gráfico 20 – Respostas à Questão nº 4 do Questionário Aplicado 
Fonte: o autor 

 

O resultado obtido foi de relativa expressividade, principalmente através do 

primeiro indicador citado no parágrafo anterior. A ausência de meios de obtenção de 

fontes de sinal, cibernética e imagens foi a 2ª (segunda) opção mais selecionada 

entre os colaboradores, com 21,43% (vinte e um vírgula quarenta e três por cento) 

das respostas, como sendo o principal fator de contribuição negativa para a 

eficiência do emprego dos Órgãos de Inteligência nas operações Ágata. 

Já o indicador “qualificação dos quadros” não foi tão expressivo quanto a sua 

relação com a VD. Somente 1,79% (um vírgula setenta e nove por cento) dos 

colaboradores tiveram a opinião de que a ausência de quadros mais especializados 

é o principal fator de contribuição negativa para a eficiência do emprego dos Órgãos 

de Inteligência nas operações Ágata. Contudo, o resultado a partir das respostas à 



122 

questão nº 4 (ver Gráfico 20) demonstra uma limitação quanto ao número de 

profissionais especializados em fontes de sinais, de imagens e de cibernética. 

 

4.2.2.2 Conclusão parcial 

 

A percepção por parte dos colaboradores de que a ausência de meios de 

obtenção de fontes de sinal, cibernética e imagens tem grande relevância para a 

eficiência do emprego dos OI nas operações Ágata pode se justificar pela atual 

estágio da tecnologia da informação. Cada vez mais, dados são transmitidos, 

armazenados e protegidos por modernos materiais e sistemas tecnológicos. A posse 

de meios igualmente modernos que possibilitem o acesso a esses dados tem se 

mostrado fundamentais para a Atividade de Inteligência. 

Nesse sentido, o investimento em inteligência cibernética é um imperativo. O 

domínio dessa ferramenta no ambiente atual facilita sobremaneira a obtenção e 

manipulação de informações sensíveis. Sobre isso WENDT (2011, p. 20) ressalta: 

“Da mesma forma que os setores públicos, o setor privado também sofre os efeitos 

essa guerra e da espionagem industrial, cada vez mais realizada através dos meios 

tecnológicos, pois é feita com menor risco e um custo operacional aceitável”. 

 

4.2.3 Legal 

 

4.2.3.1 Apresentação dos resultados 

 

Esta dimensão possui o indicador “legislação de amparo da Atividade de 

Inteligência”, medido pelas questões nº 13 (ver Gráfico 18) e nº 14 (ver Gráfico 15) 

do questionário. 

A deficiência da legislação em respaldar as Operações de Inteligência foi 

apontada por 16,07% (dezesseis por cento) dos colaboradores como sendo o 

principal fator de contribuição negativa para a eficiência do emprego dos Órgãos de 

Inteligência nas Operações Ágata, sendo o 3º fator com maior índice de respostas. 

O resultado da questão nº 14 (ver Gráfico 15), já discutido anteriormente, 

aponta para relação entre “o aprimoramento a legislação existente que regula a 

Atividade de Inteligência no âmbito do SISBIN”, ligada a VI, e “o aprimoramento da 

legislação para regular as Operações de Inteligência”.  
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4.2.3.2 Conclusão parcial 

 

A percepção dos colaboradores acerca dessa dimensão tem explicação no 

receio por parte dos operadores de inteligência por não terem o pleno amparo para a 

realização de suas ações. 

Muito disso é devido à forma como a pauta de inteligência é tratada no 

ambiente político, sem a devida importância que o assunto merece. Aliado a isso, no 

mundo, de forma geral, os Estados tem sido enfraquecidos no seu poder de acesso 

a dados, em detrimento do direito de garantias individuais. Ameaças, aproveitando 

desse enfraquecimento, por não estarem sobre as amarras da lei, têm grandes 

facilidades para a consecução dos seus intentos. Por isso, é necessário um trabalho 

junto à sociedade para que se compreenda a necessidade do funcionamento dessa 

ferramenta estatal que é a Atividade de Inteligência. 

 

4.2.4 Global 

 

4.2.4.1 Apresentação dos resultados 

 

Esta dimensão possui o indicador “eficiência do emprego”, medido pela 

questão nº 12 (ver Gráfico 21) do questionário. Nela, fica evidente que existem 

oportunidades de melhoria no emprego dos OI nas operações Ágata, através do 

índice de 98,21% (noventa e oito vírgula vinte e um por cento) de colaboradores em 

concordância com essa afirmação. 

 
Gráfico 21 – Respostas à Questão nº 12 do Questionário Aplicado 
Fonte: o autor 
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4.2.4.2 Conclusão parcial 

 

Foi consenso que o emprego dos OI nas operações Ágata carece de 

melhorias. Segundo os colaboradores, a razão que mais contribui para esse fato é a 

imprecisão dos decisores na determinação de suas Necessidades de Inteligência, 

com quase metade do total de respostas do questionário. 

Foi constatado, também, conforme discussão relativa à VI, que os fatores de 

maior influência negativa para a integração entre os órgãos que compõem o SISBIN 

e participam da operação Ágata são a ausência de planejamento conjunto entre os 

órgãos, a ausência de estruturas e de processos permanentes e institucionalizados 

de integração e ausência de vínculos de confiança entre os órgãos. Os três fatores 

conjuntamente totalizam 58,93% (cinquenta e oito vírgula noventa e três por cento) 

das opiniões dos colaboradores. 

Segundo os colaboradores ainda, se houvesse mudanças em dois dos fatores 

listados no parágrafo anterior - ausência de planejamento conjunto entre os órgãos 

(89,29%) e a ausência de estruturas e de processos permanentes e 

institucionalizados de integração (94,64%) - haveria reflexos para o processo de 

determinação das NI por parte dos decisores. Tal fato corrobora com a opinião da 

maioria dos questionados, 96,43% (noventa e seis vírgula quarenta e três por cento) 

de que o grau de integração entre os órgãos que compõem o SISBIN e que 

participam das operações Ágata tem influência para o emprego dos OI nessas 

operações, explicando, ainda que de forma limitada, como se dá essa influência. 

Os efeitos nocivos dessa influência podem ser minimizados com o 

Planejamento de Inteligência executado de forma conjunta com a participação de 

todos os órgãos envolvidos na operação, como se tem no exemplo do JIPOE e do 

JIACG na doutrina norte-americana. 

Ainda como meio de minimizar óbices interagências, um exemplo de estrutura 

é o do GAECO nos estados de Santa Catarina e do Paraná. O GAECO é 

essencialmente um grupo interagências. Verifica-se que um ponto em comum na 

atuação do GAECO nos dois estados é a centralização através da coordenação 

estadual e regional. Tal centralização é importante, entre outros motivos, para a 

padronização de procedimentos e para a facilitação da cooperação entre os núcleos 

regionais e demais parcerias. Observa-se que, embora não haja vínculos 

hierárquicos entre as agências que integram o núcleo, se estabelece uma unidade 
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de esforços, garantida pela direção do Ministério Público, tanto a nível estadual 

quanto a nível regional na pessoa dos Promotores de Justiça. 

Apesar da busca por consenso e a compreensão das diferenças 

organizacionais serem importantes para o trabalho interagências, sem o 

estabelecimento formal da definição de papéis e competências não é possível 

convergir esforços. No GAECO a definição do foco de atuação é claramente 

delimitada, impossibilitando esforços divergentes voltados para as funções 

particulares de cada agência. 

Outro ponto em comum é a regionalização. Essa característica garante uma 

ação específica segundo as peculiaridades dos municípios de cada Comarca, cujas 

dimensões são semelhantes às áreas de responsabilidade das Grandes Unidades 

do Comando Militar do Sul. A interação dos profissionais das diferentes agências 

nesse nível aproxima-os da realidade dos problemas do ambiente a que pertencem. 

Cada grupo regional tem a liberdade para se organizar da maneira mais adequada 

segundo o princípio da modularidade previsto para as Operações em Ambiente 

Interagências (BRASIL, 2013, p. 3-4). 

A dedicação exclusiva e permanente aliada ao funcionamento segundo uma 

estrutura de interação de equipe operativa (ATKINSON et al, 2002, p. 20) facilita de 

várias formas o processo interagências. Os vínculos de confiança entre os 

profissionais dos diversos órgãos são fortalecidos. A capacidade de planejamento 

das ações de forma conjunta também é aumentada. 

Outro aspecto é a definição de objetivo único para o grupo. Os profissionais 

são extraídos das suas organizações originais para executarem atividades 

específicas. A limitação do foco de trabalho dos GAECO é algo que garante a 

unidade de esforços em torno de um mesmo fim. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho de pesquisa foi desenvolvido com a intenção de solucionar o 

seguinte problema: em que medida a integração da Atividade de Inteligência dos 

órgãos que compõem o SISBIN poderá contribuir para a eficiência do emprego dos 

Órgãos de Inteligência nas Operações Interagências de combate aos delitos 

transfronteiriços na Região Sul? 

A partir daí, foram levantadas hipóteses que, supostamente, responderiam à 

indagação anterior, de maneira afirmativa (hipótese de trabalho) ou de maneira 

negativa (hipótese nula): 

- H1 - Uma maior integração dos organismos de inteligência que compõem o 

SISBIN, visando à cooperação em todo o Ciclo de Inteligência, no contexto das 

Operações de Apoio a Órgãos Governamentais em ambiente interagências, irá 

proporcionar um emprego mais eficiente dos Órgãos de Inteligência em operações 

de combate aos delitos transfronteiriços. 

- H0 - Uma maior integração dos organismos de inteligência que compõem o 

SISBIN, visando à cooperação em todo o Ciclo de Inteligência, no contexto das 

Operações de Apoio a Órgãos Governamentais em ambiente interagências, não irá 

proporcionar um emprego mais eficiente dos Órgãos de Inteligência em operações 

de combate aos delitos transfronteiriços. 

A bibliografia selecionada correspondeu às expectativas, pois, concretizada a 

revisão da literatura, foi possível selecionar os aspectos relacionados às Operações 

de Apoio à Órgãos Governamentais; analisar a estrutura e o funcionamento do 

SISBIN, a luz do conceito de trabalho interagências, verificando pontos positivos e 

negativos à integração da Atividade de Inteligência; e analisar a Atividade de 

Inteligência desenvolvida nas Operações de Apoio a Órgãos Governamentais em 

ambiente interagências, concluindo sobre os fatores de influência para a eficiência 

do emprego dos Órgãos de Inteligência.  

De posse dessa compreensão, fez-se viável a pesquisa de campo e a 

observação do pesquisador sobre a interação entre os membros da comunidade de 

inteligência durante uma operação na Faixa de Fronteira, especificadamente, a 

operação Ágata. 

A metodologia de trabalho escolhida foi suficiente para a consecução de seus 

propósitos. O objetivo estabelecido de avaliar a influência da Integração dos órgãos 



127 

que compõem o SISBIN no emprego dos Órgãos de Inteligência em uma operação 

em ambiente interagências de combate aos delitos transfronteiriços na Região Sul 

foi alcançado.  

Os resultados obtidos foram coerentes com os esperados, confirmando as 

expectativas de que a integração interagências facilitaria o processo de 

planejamento conjunto e, consequentemente, facilitaria o processo de determinação 

das necessidades de inteligência por parte dos decisores militares à frente das 

operações. Portanto, a pesquisa resolve o problema e amplia sua compreensão, 

trazendo à luz a forma como o nível de integração dos órgãos que compõem o 

SISBIN e que participam da operação Ágata se relaciona com o nível de eficiência 

do emprego dos Órgãos de Inteligência nessa operação. 

A revisão da literatura combinada com a observação do pesquisador e com os 

instrumentos da pesquisa viabilizou o produto final, materializando a contribuição da 

presente pesquisa para o desenvolvimento das ciências militares, que constitui uma 

proposta para a implementação de um grupo de trabalho interagências no nível 

tático com a finalidade de realizar o exame de situação de inteligência para 

operações de proteção integrada na Faixa de Fronteira (APÊNDICE B). 

O desenvolvimento do trabalho interagências tornou-se um imperativo para 

toda atividade estatal devido aos desafios que vem sendo apresentados e que 

suscitam cada vez mais soluções inovadoras e complexas. Com a Atividade de 

Inteligência não é diferente. Episódios como o de 11 de setembro de 2001 

comprovaram a inaptidão de agências para atuarem de forma eficiente de forma 

isolada. Além disso, não há complacência por parte da opinião pública, ou publicada, 

quando erros provenientes da falta de coordenação entre os atores responsáveis 

pela segurança pública ocorrem. Isso gera uma urgência perigosa que pode ter 

como resultado ações superficiais como resposta para essa demanda da sociedade 

e da mídia.  

O SISBIN foi instituído como uma iniciativa que visava integrar a Atividade de 

Inteligência no Brasil, após um período de indefinições sem nenhum órgão central. O 

sucesso dessa iniciativa é questionável. Apesar de garantir autonomia e liberdade 

aos subsistemas, a ABIN, como agência central, não tem capacidade de integração 

nem de centralização. O que existe por parte dos operadores de inteligência é a 

noção de ausência desse órgão central, principalmente no nível tático. 

Além dessa peculiaridade, o SISBIN não está livre dos óbices enfrentados por 
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qualquer trabalho interagências. Problemas relativos ao relacionamento 

interpessoal, ao compartilhamento de informações, ao planejamento e à capacitação 

devem ser solucionados para uma integração interagências satisfatória. Tais óbices 

são potencializados quando os órgãos que compõem o SISBIN são inseridos em 

uma operação das Forças Armada, estando expostos a uma situação mais 

complexa. É o caso da operação Ágata. 

A segurança da Faixa de Fronteira é uma pauta que, por sua complexidade, 

exige um esforço interagências, especialmente no que tange à Atividade de 

Inteligência. Analisando esse aspecto, o que se constata é que a carência de 

planejamento conjunto, de estruturas e processos permanentes e institucionalizados 

de integração e de vínculos de confiança inviabiliza a colaboração interagências 

para a produção de conhecimento para o correto direcionamento da operação. A 

iniciativa do governo ao substituir do PEF pelo PPIF atesta tal deficiência. 

Essa integração deficitária na Atividade de Inteligência nas operações Ágata 

tem reflexos diretos para o emprego dos Órgãos de Inteligência das Grandes 

Unidades e dos Grandes Comandos Operativos do Exército Brasileiro.  

Características do SISBIN e da operação em si acarretam em deficiências 

para o planejamento militar. Em uma operação de segurança integrada na Faixa de 

Fronteira, elementos normalmente não considerados em uma operação clássica são 

os mais preponderantes. É o caso dos aspectos relacionados à segurança pública. 

Esse entrave seria minimizado com um planejamento conjunto com a participação 

de todos envolvidos na operação, fato que não ocorre nas operações Ágata. O 

resultado disso seria a definição de objetivos únicos, obtendo unidade de esforços, a 

determinação de responsabilidades, menor duplicidade de esforços e - o que mais 

interessante para esse trabalho - uma melhor definição das necessidades de 

inteligência. 

O compartilhamento de informações e a participação de membros dos OSP e 

de órgãos ligados ao combate a ilícitos na Faixa de Fronteira permitiria ao 

planejador observar aspectos negligenciados até então. Além disso, as incertezas 

seriam reduzidas a partir da integração dos diversos bancos de dados. Dessa forma, 

as Ordens de Busca delegadas aos OI seriam mais específicas, focadas na 

obtenção de dados sensíveis negados e protegidos. A atuação do OI seria, em 

consequência, mais eficiente por empregar seus ativos em ações compatíveis com 

suas capacidades e por produzir conhecimentos de fato relevantes para as tomadas 
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de decisão. 

A deficiência do SISBIN para integrar as diversas agências responsáveis pela 

Atividade de Inteligência não pode limitar as iniciativas do Exército Brasileiro para 

melhorar os processos interagências em operações como a Ágata. A instituição, por 

sua capilaridade, tem plenas condições de assumir a liderança para essa integração, 

inclusive no nível tático. Como exemplo de boas práticas, a organização dos 

GAECO nos estados de Santa Catarina e do Paraná superaram vários dos óbices 

elencados nesse trabalho. Outras práticas, relativas ao planejamento conjunto, que 

podem ser adaptadas à doutrina militar terrestre são os conceitos do Grupo de 

Coordenação Interagências Conjunto (“Joint Interagency Coordenation Group - 

JIACG), e do processo de Preparação de Inteligência Conjunta do Ambiente 

Operacional (“Joint Intelligence Preparation of the Operational Environment – 

JIPOE). 

 

5.1 SUGESTÕES 

 

Com a finalidade de melhorar os processos relacionados às atividades das 

Operações de Apoio a Órgãos Governamentais, sugere-se prosseguir nos estudos 

relacionados ao trabalho interagências. Sugere-se também: 

a) Aprofundar os estudos acerca da problemática que envolve o 

desenvolvimento de vínculos de confiança entre agências e entre agentes de 

diferentes órgãos nos trabalhos interagências; 

b) Analisar a viabilidade de ampliar o intercâmbio para capacitação 

profissional entre o Exército Brasileiro e outros órgãos de inteligência pertencentes 

ao SISBIN;  

c) Aprofundar os estudos sobre possíveis adaptações do PITCIC para 

operações de Proteção Integrada na Faixa de Fronteira; e 

d) Aprofundar os estudos acerca da dotação dos OI de meios de obtenção de 

fontes de imagens, sinais e cibernética. 

 

5.2 RECOMENDAÇÕES 

 

Recomenda-se que as Grandes Unidades e os Grandes Comandos 

Operativos estabeleçam mais vínculos institucionais, de caráter sistemático, com 
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elementos da comunidade de inteligência em suas áreas de responsabilidade, com a 

finalidade de adquirir mais consciência situacional para subsidiar as ações de 

segurança integrada na Faixa de Fronteira. 

Recomenda-se também que o Manual de Campanha EB70-MC-10.307 

PLANEJAMENTO E EMPREGO DA INTELIGÊNCIA MILITAR seja acrescido dos 

conteúdos abaixo no seu item 10.5: 

10.5.9 Nas operações cuja forma de apoio seja a Proteção Integrada para a 

Realização de Ações na Faixa de Fronteira, a execução do PITCIC deve contar com 

o máximo de informações oriundas de OSP e de agências ligadas à prevenção, 

controle e repressão de ilícitos transnacionais. Tais informações podem se constituir 

em conhecimentos produzidos ou ferramentas gráficas, como geoarquivos, 

utilizadas por aquelas agências. 

10.5.10 Para isso, os comandantes, em todos os níveis, devem incentivar o 

estabelecimento de grupos de trabalho interagências, ou aproveitar estruturas 

interagências já instituídas para a disponibilização de um meio de interação 

permanente entre os órgãos que atuarão conjuntamente com a Força Terrestre em 

operações futuras. 

10.5.11 Tais grupos podem ter constituição variável de acordo com as 

características da área de responsabilidade de Proteção Integrada, com os órgãos 

atuantes em cada região e com as ameaças relativas aos ilícitos transfronteiriços. 

10.5.12 Os comandantes deverão incentivar a participação do grupo 

interagências na execução do PITCIC, de modo a enriquecer o processo, possibilitar 

o intercâmbio de informações e dar oportunidade a outras agências de se 

familiarizarem e integrarem o processo de planejamento do Exército Brasileiro. 

 

5.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho buscou confrontar o grau de integração interagências das 

instituições que compõem o SISBIN na Operação Ágata com o emprego dos Órgãos 

de Inteligência. 

Como conclusão, tem-se que o grau de integração interagências das 

instituições que compõem o SISBIN na Operação Ágata não se encontra de forma 

satisfatória, e que isso traz consequências negativas para o emprego dos Órgãos de 
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Inteligência.  

Tais consequências podem ser minimizadas através de medidas tomadas, no 

nível tático, para facilitar o planejamento conjunto envolvendo as agências 

participantes da operação Ágata. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 

 

TEMA: O EMPREGO DOS ÓRGÃOS DE INTELIGÊNCIA EM OPERAÇÕES EM 

AMBIENTE INTERAGÊNCIAS NA FAIXA DE FRONTEIRA 

 

REFERÊNCIA 

Prezado senhor colaborador e especialista, a presente pesquisa tem por 

objetivo subsidiar a Dissertação de Mestrado do Cap Cav SPENCER, aluno do 

Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) da Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais (EsAO). 

 

INFORMAÇÕES 

Senhor colaborador, com o intuito de facilitar o entendimento dos objetivos do 

presente trabalho de pesquisa, bem como de auxiliá-lo nas respostas dos itens, 

passarei em breves linhas algumas informações acerca do tema em questão.  

Somada a outros fatores, a carência de políticas centrais de desenvolvimento 

e fiscalização fez com que as fronteiras brasileiras se tornassem férteis à 

proliferação de crimes transnacionais. Face a impossibilidade da solução desta 

problemática pelos Órgãos de Segurança Pública, as Forças Armadas têm atuado 

frequentemente em operações que demandam a colaboração interagências para 

cumprirem seus intentos. 

Essa demanda torna-se mais urgente na Atividade de Inteligência, cuja 

interdependência de conhecimentos próprios de cada agência é patente nas 

situações em que os decisores necessitam ter suas incertezas minimizadas. Embora 

haja tal urgência, os desafios para uma eficiente integração na comunidade de 

inteligência são inúmeros e complexos. 

Nesse contexto, o Sistema de Inteligência do Exército (SIEx) dispõe de 

Órgãos de Inteligência como meios especializados de obtenção de dados 

protegidos. É fundamental que, seguindo os princípios que norteiam as Operações 

de Inteligência, a forma de emprego desse meio de obtenção seja aprimorada 

constantemente. 

Do exposto, o mencionado trabalho visa fornecer subsídios que possibilitem 

resposta(s) ao seguinte problema: “Em que medida a integração da Atividade de 
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Inteligência dos órgãos que compõem o SISBIN poderá contribuir para a eficiência 

do emprego dos Órgãos de Inteligência nas Operações Interagências de combate 

aos delitos transfronteiriços na Região Sul”? 

 

QUESTIONÁRIO  

Após as perguntas objetivas, será facultado um espaço para informações 

adicionais e sugestões sobre o questionamento, a ser preenchido a critério do 

pesquisado. 

 

1. O Senhor já serviu ou está servindo em algum Órgão de Inteligência (OI)? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

2. Em quantos Órgãos de Inteligência (OI) o Senhor já exerceu a Atividade de 

Inteligência? 

(  ) 1 

(  ) 2 

(  ) 3 

(  ) 4 

(  ) 5 

(  ) Mais que 5 

 

3. Por quanto tempo o Senhor já exerceu a Atividade de Inteligência em um OI? 

(  ) Menos de 1 ano 

(  ) De 1 a menos de 2 anos  

(  ) De 2 a menos de 3 anos 

(  ) De 3 a menos de 4 anos 

(  ) De 4 a menos de 5 anos 

(  ) De 5 a menos de 6 anos 

(  ) 6 anos ou mais 
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4. Assinale quais cursos conduzidos pelo Exército Brasileiro na área de Inteligência 

o senhor possui: 

(  ) Curso Avançado de Inteligência para Oficiais 

(  ) Curso Intermediário de Inteligência para Oficiais 

(  ) Curso Básico de Inteligência para Oficiais 

(  ) Curso de Inteligência de Imagens para Oficiais 

(  ) Curso Avançado de Inteligência para Subtenentes e Sargentos 

(  ) Curso Básico de Inteligência para Sargentos 

(  ) Curso de Inteligência de Imagens para Sargentos 

 

5. O Senhor possui algum curso ou estágio na área de Inteligência conduzido por 

Órgãos de Segurança Pública (OSP)? 

(  ) Sim 

(  ) Não  

 

6. O Senhor possui algum curso ou estágio na área de Inteligência conduzido pela 

Agência  Brasileira de Inteligência (ABIN)?  

(  ) Sim 

(  ) Não  

  

7. Estando servindo em Órgãos de Inteligência, o Senhor participou de quantas 

operações ÁGATA?  

(  ) 0 

(  ) 1 

(  ) 2  

(  ) 3  

(  ) Mais de 3 
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8. O Senhor concorda que o grau de integração entre os Órgãos que compõem o 

SISBIN e que participam das Operações ÁGATA tem influência para o emprego dos 

OI nessas operações? 

(  ) concordo totalmente 

(  ) concordo 

(  ) não concordo nem discordo 

(  ) discordo 

(  ) discordo totalmente 

 

9. Manual de Campanha EB20-MC-10.201 OPERAÇÕES EM AMBIENTE 

INTERAGÊNCIAS define o princípio da INTEGRAÇÃO como “ação de organizar um 

conjunto de agências em um todo lógico de forma que as relações entre elas 

possam gerar efeitos sinérgicos, alcançados pelo apoio mútuo, independentemente 

dos vetores a serem empregados ou do ator que atua como coordenador das 

ações”. Baseado nisso e nas operações das quais participou, como o Senhor avalia 

o nível de integração entre os órgãos que compõem o SISBIN que participaram das 

operações ÁGATA? 

(  ) Excelente 

(  ) Muito Bom 

(  ) Bom 

(  ) Regular 

(  ) Insuficiente 
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10. Baseado nas operações das quais o Senhor participou, qual o principal fator que 

contribuiu de forma negativa para a integração entre os órgãos que compõem o 

SISBIN  que participaram das operações ÁGATA? 

(  ) Ausência de estruturas e processos permanentes e institucionalizados de 

integração 

(  ) Ausência de objetivos comuns entre os órgãos 

(  ) Ausência de planejamento conjunto dos órgãos 

(  ) Ausência de vínculos de confiança entre os órgãos 

(  ) Baixo nível de hierarquização entre os órgãos 

(  ) Capacitação profissional deficitária dos agentes sobre o assunto 

(  ) Deficiência da legislação existente em regular a Atividade de Inteligência 

(  ) Diferenças entre culturas organizacionais entre os órgãos 

(  ) Diversidade na doutrina de Inteligência entre os órgãos 

(  ) Interferência política em algumas agências 

(  ) Outros. Quais?________________________________________________ 

 

11. Os Alvos de Busca das Operações de Inteligência são determinados a partir de 

Necessidades de Inteligência (NI). Assinale a alternativa que o Senhor julga ser a 

principal origem das NI que determinam alvos de busca que demandam o emprego 

dos Órgãos de Inteligência nas operações ÁGATA: 

(  ) Dados faltantes do banco de dados da Agência de Inteligência 

(  ) Necessidades próprias do Comando e Seções do Estado Maior 

( ) Demandas levantadas a partir do compartilhamento de informações de outros 

Órgãos 

(  ) Demandas levantadas por operações e ações de busca do próprio OI 

(  ) Demandas levantadas pelo OI junto a outros Órgãos 

(  ) Outros. Quais?________________________________________________ 
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12. Baseado nas operações das quais participou, o Senhor concorda que existem 

oportunidades de melhoria no emprego dos OI nas operações ÁGATA: 

(  ) concordo totalmente 

(  ) concordo 

(  ) não concordo nem discordo 

(  ) discordo 

(  ) discordo totalmente 

  

 13. Baseado nas operações das quais o Senhor participou, qual o principal fator de 

contribuição negativa para a eficiência do emprego dos Órgãos de Inteligência nas 

operações ÁGATA? 

(  ) Ausência de meios de obtenção de fontes de sinal, cibernética e imagens 

(  ) Ausência de quadros mais especializados 

(  ) Deficiência da legislação existente em respaldar as Operações de Inteligência 

(  ) Imprecisão dos decisores na determinação de suas Necessidades de Inteligência 

(NI) 

(  ) Seleção equivocada do Órgão de Inteligência para alvos cujos dados poderiam 

ser obtidos por outros meios de busca 

(  ) Outros. Quais?________________________________________________ 

 

14. O Senhor concorda que o aprimoramento da legislação existente que regula a 

Atividade de Inteligência no âmbito do SISBIN pode contribuir para o aprimoramento 

da legislação que regula as Operações de Inteligência? 

(  ) concordo totalmente 

(  ) concordo 

(  ) não concordo nem discordo 

(  ) discordo 

(  ) discordo totalmente 
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15. O Senhor concorda que o aprimoramento de estruturas e processos 

permanentes e institucionalizados de integração para o SISBIN pode contribuir para 

o aprimoramento no processo de determinação das Necessidades de Inteligência e 

para a correta seleção dos meios de obtenção nas operações Ágata? 

(  ) concordo totalmente 

(  ) concordo 

(  ) não concordo nem discordo 

(  ) discordo 

(  ) discordo totalmente 

 

16. O Senhor concorda que a determinação de objetivos comuns entre os órgãos do 

SISBIN pode contribuir para o aprimoramento no processo de determinação das 

Necessidades de Inteligência e para a correta seleção dos meios de obtenção nas 

operações Ágata? 

(  ) concordo totalmente 

(  ) concordo 

(  ) não concordo nem discordo 

(  ) discordo 

(  ) discordo totalmente 

 

17. O Senhor concorda que o planejamento conjunto entre os Órgãos do SISBIN 

pode contribuir para o aprimoramento no processo de determinação das 

Necessidades de Inteligência e para a correta seleção dos meios de obtenção nas 

operações Ágata? 

(  ) concordo totalmente 

(  ) concordo 

(  ) não concordo nem discordo 

(  ) discordo 

(  ) discordo totalmente 
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18. Com que frequência os dados solicitados nas Ordens de Busca emitidas nas 

fases de planejamento e execução das operações ÁGATA poderiam ser obtidos por 

outros meios de obtenção diferentes do OI? 

(  ) Sempre 

(  ) Maioria das vezes 

(  ) Algumas vezes 

(  ) Poucas vezes 

(  ) Nunca 

 

O Decreto Nº 7.496, de 8 de junho de 2011, estabelece que o Plano Estratégico de 

Fronteiras (PEF) seja implementado através dos Gabinetes de Gestão Integrada de 

Fronteira (GGIF) e do Centro de Operações Conjuntas (COC). A Operação ÁGATA, 

de responsabilidade do Ministério da Defesa, e a Operação Sentinela, de 

responsabilidade do Ministério da Justiça, são conduzidas sob a égide do PEF. A 

partir disso: 

 

19. Baseado nas informações fornecidas, existe a atuação por parte do GGIF, seja 

no nível municipal ou estadual, na área de responsabilidade do OI em que o Senhor 

serve? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Desconheço 

 

20. Caso a resposta anterior seja positiva, como o Senhor avalia a influência da 

atuação do GGIF para a integração dos diversos órgãos que participam da operação 

ÁGATA, quanto à Atividade de Inteligência? 

 (  ) Excelente 

(  ) Muito Bom  

(  ) Bom  

(  ) Regular  

(  ) Insuficiente 

 

21. Ainda levando em conta o Decreto Nº 7.496, de 8 de junho de 2011, que 

estabelece o Plano Estratégico de Fronteiras (PEF), existe a atuação por parte do 
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COC na área de responsabilidade do OI em que o Senhor serve? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Desconheço 

 

22. Caso a resposta anterior seja positiva, como o Senhor avalia a influência da 

atuação do COC para a integração dos diversos Órgãos que participam da 

Operação ÁGATA, quanto à Atividade de Inteligência? 

(  ) Excelente 

(  ) Muito Bom  

(  ) Bom  

(  ) Regular  

(  ) Insuficiente 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS E SUGESTÕES 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - PROPOSTA DE GRUPO DE TRABALHO INTERAGÊNCIAS PARA 

O EXAME DE SITUAÇÃO DE INTELIGÊNCIA EM OPERAÇÕES 

DE SEGURANÇA INTEGRADA NA FAIXA DE FRONTEIRA 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 O Exame de Situação é um processo sistemático de planejamento 

detalhado de emprego dos elementos da F Ter que visa a dar uma sequência lógica 

e ordenada aos diversos fatores que envolvem o processo decisório nas Operações 

no Amplo Espectro. O Exame de Situação de Inteligência é parte desse processo. 

 

1.2 Da mesma forma que no nível estratégico e operacional, no nível tático a 

execução da Atividade de Inteligência, conta com a participação de representantes 

dos órgãos de inteligência das forças singulares e, eventualmente, de outras 

agências estatais para a elaboração do Exame de Situação de Inteligência e do 

Anexo de Inteligência. Ao final desse processo, são relacionadas as Necessidades 

de Inteligência e elaborados Planos de Obtenção de Conhecimentos. 

 

1.3 As operações de Apoio a Órgãos Governamentais, cuja forma de apoio é 

a Proteção Integrada com a tarefa de realizar ações na Faixa de Fronteira estão 

inseridas em um ambiente interagências. Sem a integração de todos os órgãos que 

participam da operação em um planejamento de inteligência conjunto, há o risco de 

que os produtos da Atividade de Inteligência sejam imprecisos e incompletos. 

 

1.4 Consequentemente torna-se importante estabelecer procedimentos para a 

condução do Exame de Situação de Inteligência no nível tático integrando outras 

agências nesse processo. 

 

1.5 A integração interagências estabelecida através de vínculos formais evita 

que ela esteja sujeita somente ao relacionamento interpessoal dos indivíduos de 

cada órgão. 
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2. FINALIDADES 

 

2.1 O grupo de trabalho interagências para o Exame de Situação de 

Inteligência nas operações de Proteção Integrada na Faixa de Fronteira, 

estabelecidos nas Grandes Unidades e nos Grandes Comandos Operativos tem as 

seguintes finalidades: 

a. Facilitar a interação interagências entre os integrantes da comunidade de 

inteligência no nível tático; 

b. Estabelecer uma estrutura permanente e institucionalizada de interação 

interagências; 

c. Possibilitar o planejamento de inteligência executado de forma conjunta; 

d. Aperfeiçoar os laços de confiança entre os profissionais de inteligência dos 

órgãos participantes da operação; 

e. Familiarizar integrantes de outras agências com o processo de 

planejamento de inteligência do Exército Brasileiro; e 

f. Facilitar o compartilhamento de informações. 

 

3. GENERALIDADES 

 

3.1 Uma “permanente” ligação entre forças militares e agências é uma fonte 

valiosa de informações que permitem antecipar-se quanto aos diversos aspectos 

que envolvem a prevenção de ameaças, o gerenciamento de crise ou a solução de 

conflitos. 

 

3.2 Assim sendo, o Exame de Situação de Inteligência para operações de 

Proteção Integrada na Faixa de Fronteira que envolvam órgãos externos à Força 

Terrestre não deve ser iniciado tardiamente. 

 

3.3 Cada Grande Unidade e Grande Comando Operativo deve buscar 

constituir grupos de trabalho com a participação das demais agências, atendendo ao 

princípio da modularidade, respeitando as peculiaridades de cada ambiente 

operacional. 

 

3.4 Caso exista alguma estrutura interagências já instituída, essa pode ser 
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aproveitada. 

 

4. ORGANIZAÇÃO 

 

4.1 A responsabilidade pela coordenação do grupo de trabalho e pela garantia 

de unidade de esforços nos trabalhos deve ser do E-2. 

 

4.2 Os S-2 das Unidades devem auxiliar o E-2 na condução dos trabalhos. 

Devem, ainda, ser responsáveis por gerenciar os colaboradores das agências 

participantes da operação dos municípios sob a responsabilidade de sua OM. 

 

4.3 Devem ser estabelecidas reuniões do grupo de trabalho com frequência 

mínima mensal, de modo a garantir o caráter permanente e sistemático dos 

trabalhos. 

 

4.4 O máximo esforço deve ser realizado para que as reuniões ocorram de 

forma presencial, de modo a facilitar a interação e fortalecer os vínculos de 

confiança entre os representantes de cada órgão. 

 

5. ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO 

 

5.1 A estrutura do Grupo de Trabalho deve ser variável e atender às 

peculiaridades da área de responsabilidade de cada Grande Unidade e de cada 

Grande Comando Operativo. Convém, no entanto, que ela seja contemplada com 

representantes de todos os municípios da área de proteção integrada. A Figura 20 

representa graficamente uma possível estrutura para o referido grupo. 

 

5.2 Preferencialmente, o grupo deve ser integrado por profissionais ligados à 

Atividade de Inteligência. 

 

5.3 Os órgãos a participarem do grupo de trabalho devem estabelecer um 

vínculo de compromisso mútuo com o escalão da Força Terrestre considerado 

através de protocolos que garantam a disponibilidade do pessoal a ser cedido, de 

modo a não comprometer a continuidade dos trabalhos. 
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Figura 1 – Estrutura do Grupo de Trabalho Interagências para o Exame de Situação 

de Inteligência em Operações de Segurança Integrada na Faixa de 

Fronteira 

Fonte: o autor 

 

5.4 Deve haver o máximo esforço para que ocorra o mínimo de rotatividade 

entre os representantes dos órgãos a compor os grupos. As Grandes Unidades e os 

Grandes Comandos Operativos devem realizar as ingerências para que isso ocorra. 

 

6. EXECUÇÃO DO EXAME DE SITUAÇÃO DE INTELIGÊNCIA 

 

6.1 O Exame de Situação de Inteligência caracterizado pelo PITCIC deve ser 

conduzido preliminarmente pelo E-2 e pela célula de inteligência atentando 

principalmente para a fase de AVALIAÇÃO DAS AMEAÇAS (3ª Fase). 

 

6.2 De forma diversa das demais operações básicas, nesse tipo de Operação 

de Apoio a Órgãos Governamentais não se está diante de um oponente conhecido 

com organização e doutrina iguais ou semelhantes a uma Força Armada. 

 

6.3 As ameaças nesse tipo de operação são de difícil identificação. Podem se 

constituir em organizações criminosas, em agentes perturbadores da ordem pública, 
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ou simplesmente serem caracterizadas por uma prática ilegal efetuada 

sistematicamente por um grupo ou por grupos de pessoas.  

 

6.4 A IDENTIFICAÇÃO DOS EFEITOS AMBIENTAIS SOBRE AS 

OPERAÇÕES (2ª Fase) deve ser conduzida com o foco de analisar como influências 

externas atuam sobre a ameaça. Isso porque normalmente não é possível atuar 

diretamente contra ela propriamente dita. No entanto é possível atuar no ambiente 

influenciando-a. 

 

6.5 A DETERMINAÇÃO DAS POSSÍVEIS LINHAS DE AÇÃO DAS AMEAÇAS 

(4ª Fase) deve ser orientada para estimar as reações dessas a partir das ações 

desencadeadas nas operações.  

 

6.6 Convêm que esse processo seja executado separadamente para cada 

tipo de ameaça. 

 

6.8 Durante a reunião do grupo de trabalho, o E-2 deve expor o estudo 

preliminar realizado. Ao final de cada fase do processo, deve ser oportunizado a 

cada integrante do grupo acrescentar, retificar ou ratificar os dados apresentados. 

 

6.9 O esforço de busca para atender às Necessidades de Inteligência, a ser 

coordenado pelo E-2, levantadas através desse processo deve ser compartilhado 

entre os meios de obtenção do escalão considerado e dos demais órgãos.   
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ANEXO A – RELEASE OPERAÇÃO ÁGATA DO MINISTÉRIO DA DEFESA 

 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS 

CHEFIA DE OPERAÇÕES CONJUNTAS 

SUBCHEFIA DE OPERAÇÕES 

 

OPERAÇÕES ÁGATA 

 

1. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OPERAÇÃO 

Operação Conjunta das Forças Armadas Brasileiras, em coordenação com órgãos 

federais, estaduais e municipais, na Faixa de Fronteira, para combater delitos transfronteiriços 

e ambientais.  

 

2. ASPECTOS GERAIS 

O Ministério da Defesa (MD), no Programa de Proteção Integrada de Fronteiras 

(PPIF), realiza as Ações no Contexto ÁGATA com o objetivo de reduzir a incidência dos 

crimes transfronteiriços e ambientais e as ações do crime organizado, além de intensificar a 

presença do Estado brasileiro na Faixa de Fronteira e incrementar o apoio à população local. 

Trata-se de uma operação das Forças Armadas brasileiras, podendo ser conjunta ou não, com 

o apoio de Órgãos e Agências federais, estaduais e municipais. 

Nessa nova concepção, participam do Comitê-Executivo o Gabinete de Segurança 

Institucional da Presidência da República, a Agência Brasileira de Inteligência, o Estado-

Maior Conjunto das Forças Armadas, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, o 

Departamento de Polícia Federal, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria 

Nacional de Segurança Pública e a Secretaria-Geral do Ministério das Relações Exteriores 

(MRE). 

Com a efetiva participação do MRE e como medida de confiança mútua e 

transparência, o Brasil notifica e convida os países vizinhos para participarem das operações 

como observadores. 

Em função da busca de maior efetividade, algumas premissas passaram a ser adotadas, 
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tais como a valorização do princípio da surpresa, o aumento do número de operações, a 

redução do período de cada operação, a maior seletividade dos Órgãos/Agências, o 

incremento de meios e recursos com maior tecnologia agregada, a busca de maior sinergia 

com o MRE, a participação de países/FA estrangeiras, a intensificação das operações de 

inteligência, o aproveitamento e coordenação das operações das Forças Singulares. 

A atuação das Forças Armadas, por meio de ações preventivas e repressivas, no 

combate a delitos transfronteiriços e ambientais na Faixa de Fronteira, em situação de 

normalidade, está legalmente amparada no Art. 16-A da Lei Complementar nº 97, de 09 Jun 

99. 

As Forças Armadas e demais Agências governamentais empregam, em toda a Faixa de 

Fronteira, militares e civis, diversas viaturas, embarcações, navios, helicópteros, aviões e 

Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP), coordenando e/ou apoiando diversas ações, como 

as seguintes: patrulhamento e inspeção naval na calha dos rios; bloqueio e controle de 

estradas, rios, rodovias e vias urbanas; patrulhamento terrestre ostensivo, juntamente com 

órgãos de segurança pública; reconhecimento especializado de fronteira; revista de pessoas, 

embarcações, aeronaves e instalações; fiscalização de produtos controlados; operações de 

busca e apreensão; reconhecimento, transporte aéreo e interceptação de aeronaves suspeitas; 

apoio à repressão de crimes ambientais; apoio à repressão ao tráfico de pessoas (II Plano 

Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas) e ao combate à violência sexual (Plano de 

Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes), de interesse da Secretaria de 

Direitos Humanos.  
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3. OPERAÇÕES REALIZADAS 

a.  Operações ÁGATA 2011 

Em 2011, foram realizadas as Operações ÁGATA 1, 2 e 3 nas seguintes condições: 

 

b. Operações ÁGATA 2012 

Em 2012, foram realizadas as Operações ÁGATA 4, 5 e 6 nas seguintes condições: 

 
 

  



158 

c. Operação ÁGATA 2013 (ÁGATA 7) 

Em 2013, foi realizada a maior operação da série ÁGATA, até então, englobando 

simultaneamente as regiões Norte, Centro-oeste e Sul, nas seguintes condições: 

 
 

d. Operação ÁGATA 2014 (ÁGATA 8) 

Em 2014, do mesmo modo que em 2013, foi realizada uma operação de grande 

envergadura, mas desta vez englobando 04 (quatro) C Mil A: Norte, Amazônia, Centro-oeste 

e Sul. A Operação ÁGATA 8 transcorreu nas seguintes condições: 
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e. Operações ÁGATA 2015 

Em 2015, foram realizadas as Operações ÁGATA 9 e 10, nas seguintes condições: 

 
 

f. Operações ÁGATA 2016 

Em 2016, foi realizada a Operação ÁGATA 11, nas seguintes condições: 

 

 

4. RESULTADOS TANGÍVEIS 

g. Efetivos Empregados 

Os efetivos empregados nas operações, desde 2011, foram os que seguem abaixo. 
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Por ano de realização da operação: 

 

Por operação: 

 

 
ÁGATA 

1 
ÁGATA 

2 
ÁGATA 

3 
ÁGATA 

4 
ÁGATA 

5 
ÁGATA 

6 
ÁGATA 

7 
ÁGATA 

8 
ÁGATA 

9 
ÁGATA 

10 
ÁGATA 

11 

CCOp/A 
Op 

36 61 191 40 117 91 266 216 73 145 288 

MB 518 592 543 3.311 575 3.619 6.450 5.604 1.013 1.315 3.221 

EB 1.878 6.905 5.232 3.829 8.649 2.847 15.103 17.769 4.407 6.890 15.206 

FAB 442 453 802 1.011 1.070 5.571 10.030 8.645 4.294 1.790 4.471 

Agências 170 694 378 303 634 210 1.439 1068 441 1.146 1.042 

TOTAL 3.044 8.705 7.146 8.494 11.045 12.338 33.288 33.302 10.228 11.286 24.228 

 

  

 

ÁGATA 
1/2/3 

(2011) 

ÁGATA 
4/5/6 

(2012) 

ÁGATA 7 
(2013) 

ÁGATA 8 
(2014) 

ÁGATA 
9/10 

(2015) 

ÁGATA 11 
(2016) 

CCOp/A Op 288 248 266 216 218 288 

MB 1.653 7.505 6.450 5.604 2.328 3.221 

EB 14.015 15.325 15.103 17.769 11.297 15.206 

FAB 1.697 7.652 10.030 8.645 6.084 4.471 

Agências 1.242 1.147 1.439 1068 1.587 1.042 

TOTAL 18.895 31.877 33.288 33.302 21.514 24.228 
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Indicativos operacionais: 

 

ATIVIDADE UN 
Operações ÁGATA 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Veículos inspecionados Qnt 119.436 200.199 278.596 133.061 66.292 124.457 922.041 

Aeronaves inspecionadas Qnt 150 72 0 31 77 75 405 

Embarcações apreendidas Qnt 49 449 274 207 195 156 1.330 

Embarcações vistoriadas 
e/ou notificadas 

Qnt 3.589 2.092 19.760 8.238 7.627 8.180 49.486 

Armas apreendidas Qnt 58 48 93 30 60 168 457 

Contrabando ou 
descaminho 

R$ 236.600 6.295 125.318 1.932.651 742.744 704.120 3.747.728 

Munição apreendida Qnt 
Dados não 
tabulados 

Dados não 
tabulados 

2617 1.261 813 22.865 27.556 

Explosivo apreendido Kg 8.150 11.742 1.855 200 0 2.750 24.697 

Drogas apreendidas kg 2.358 9.443 19.573 36.727 3.930 11.325 83.356 

Pessoas revistadas Qnt 11.499 5.420 17.165 22.242 14.147 15.539 86.012 

Pessoas detidas Qnt 32 43 53 40 88 71 327 

 

 Dados de ACISO: 

 

Operação/ 
Atendimentos 

ÁGATA 
1/2/3 

(2011) 

ÁGATA 
4/5/6 

(2012) 

ÁGATA 7 
(2013) 

ÁGATA 8 
(2014) 

ÁGATA 
9/10 

(2015) 

ÁGATA 
11 

(2016) 

PROCEDIMENTOS 33.078 35.639 222.128 22.507 24.263 34.076 

ODONTOLÓGICOS 8.247 10.057 36.926 17.241 6.423 6.082 

MÉDICOS 6.693 22.789 28.216 13.247 9.483 9.278 

ENTREGA DE 
MEDICAMENTOS 

102.046 93.195 23.762 241.448 40.837 81.211 

 


