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RESUMO
O presente trabalho pesquisa a tomada de decisão de alocação orçamentária no
âmbito do Ministério da Defesa, a fim de descrever o referido processo decisório, no
recorte dos gastos com Operações de Paz da ONU, da tomada de decisão política até
sua implementação orçamentária. Com o intuito de alcançar este objetivo, é
empregada, precipuamente, a metodologia exploratória, pela preliminar revisão
bibliográfica e documental, a fim de confirmar a originalidade da pesquisa e permitir
uma melhor compreensão teórica da pesquisa de campo. Na segunda fase da
pesquisa, o trabalho de campo centra-se no Ministério da Defesa do Brasil e
pressupõe a descrição desse processo em termos de fatores de racionalidade e
políticos, não apenas identificando-os, mas também descrevendo como interferem na
alocação orçamentária de recursos para Operações de Paz da ONU. O Brasil no
século XXI tem apresentado uma maior participação das Forças Armadas junto à ONU,
tendendo a se consolidar como uma política pública, uma vez que, a partir de 2005, o
país passou a contar com uma unidade do Exército especializada em formar pessoal
para as Missões de Paz – o Centro de Instrução de Operações de Paz, que, em 2010,
foi transformado em Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil. A importância
do projeto se deve ao fato de que contribui para a compreensão de como se processa,
pelo Poder Militar, o planejamento e a execução da Gestão Orçamentária de Defesa,
em face das decisões do Poder Político no âmbito da alocação do Orçamento de
Defesa para Operações de Paz das Nações Unidas.

Palavras-chave: Processo Decisório; Orçamento de Defesa, Ministério da Defesa;
Brasil; Operações de Paz.

ABSTRACT
The present work investigates the decision of budgetary allocation within the Ministry
of Defense, in order to describe the aforementioned decision-making process, in the
cut of expenditures with UN Peacekeeping Operations, from the political decisionmaking to its budget implementation. In order to reach this objective, the exploratory
methodology is employed, by the preliminary bibliographical and documentary revision,
in order to confirm the originality of the research and to allow a better theoretical
understanding of the field research. In the second phase of the research, the fieldwork
focuses on the Brazilian Ministry of Defense and presupposes the description of this
process in terms of rationality and political factors, not only identifying them but also
describing how they interfere in the budget allocation of resources for UN
Peacekeeping Operations. In the 21st century, the Brazilian State has presented a
greater participation of the Armed Forces to the UN, tending to consolidate itself as a
public policy, since, from 2005, the country went on to have an Army unit specialized
in training personnel for the Peace Missions - the Peace Operations Instruction Center,
which, in 2010 was transformed into a Joint Peace Operations Center of Brazil. The
importance of the project is due to the fact that it contributes to the understanding of
how the Military Power handles the planning and execution of the Budgetary
Management of Defense, in face of the decisions of the Political Power in the scope of
the allocation of Defense Budget for Peacekeeping the UN Peacekeeping Operations.

Keywords: Decision-making process; Defense Budget, Ministry of Defense; Brazil;
Peacekeeping Operations.

RESUMEN
El presente trabajo investiga la toma de decisión de asignación presupuestaria en el
ámbito del Ministerio de Defensa, a fin de describir el referido proceso decisorio, en el
recorte de los gastos con Operaciones de Paz de la ONU, desde la toma de decisión
política hasta su implementación presupuestaria. Con el fin de alcanzar este objetivo,
se emplea la metodología exploratoria, mediante la revisión bibliográfica y documental
preliminar, para confirmar la originalidad de la investigación y permitir una mejor
comprensión teórica de la investigación de campo. En la segunda fase de la
investigación, el trabajo de campo se centra en el Ministerio de Defensa de Brasil y
presupone la descripción de dicho proceso en términos de factores de racionalidad y
políticos, no solo identificándolos, sino también describiendo cómo interfieren en la
asignación presupuestaria de recursos para Operaciones de Paz de la ONU. En el
siglo XXI, el Estado brasileño ha presentado una mayor participación de las Fuerzas
Armadas ante la ONU, tendiendo a consolidarse como una política pública, ya que, a
partir de 2005, el país pasó a contar con una unidad del Ejército especializada en
formar personal para las Misiones de Paz - el Centro de Instrucción de Operaciones
de Paz, que, en 2010, fue transformado en Centro Conjunto de Operaciones de Paz
de Brasil. La importancia del proyecto se debe al hecho de que contribuye a la
comprensión de cómo se procesa por el Poder Militar la planificación y la ejecución de
la Gestión Presupuestaria de la Defensa frente a las decisiones del Poder Político en
el ámbito de la asignación del Presupuesto de Defensa para las Operaciones de Paz
de las Naciones Unidas.
Palabras clave: Proceso decisorio; Presupuesto de Defensa; Ministerio de Defensa;
Brasil; Operaciones de Paz.
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1 INTRODUÇÃO

O Orçamento de Defesa é tema que possui relevância para os Estados, pois
é questão de sobrevivência nacional, tendo implicações para a estabilidade nacional,
regional e global (BÖHMELT; BOVE, 2014). Em que pese o envolvimento de altos
custos, tais gastos não podem ser interrompidos, por seus efeitos nas Relações
Exteriores (ALMEIDA, 2001 e 2015) e por ser fator de dissuasão (ALBALATE et al,
2012; HARTLEY; SANDLER, 1995).
Pensando em Estudos da Paz e da Guerra e Gestão de Defesa, pode-se
afirmar que o estudo dos Gastos Militares tem seu embrião situado no século XVIII,
no ano de 1776, quando Adam Smith publica o seu livro Riqueza das Nações (1996),
afirmando que uma das três atribuições do soberano era a defesa do país, ao lado da
administração da justiça e da manutenção de serviços públicos, como bem ressaltam
Matos, Fingolo e Schneider (2017). Após isso, outros pensadores desenvolvem o
assunto, como Immanuel Kant (1795), conectando a governança de instituições
democráticas aos incentivos para a promoção da paz. Entretanto, foi Angell (1910) o
primeiro autor a reconhecer a guerra como um fenômeno econômico, defendendo que
seus custos e benefícios são partilháveis com todos os cidadãos de um Estado
(McGUIRE, 1995), inaugurando-se uma visão econômica clássica dos Gastos
Militares, aplicada à política internacional (HUGHES, 2011).
Em específico, o Orçamento, tradicionalmente considerado um instrumento
de planejamento dos gastos (STOURM, 1917), atualmente tem sido foco de pesquisas
em diferentes ângulos e visões (POSSATI JÚNIOR, 2012). Pesquisadores têm
estudado o Orçamento a fim de analisar diversos efeitos, como os causados por:
diferentes tipos de liderança, sistemas de informação na tomada de decisão,
restrições ambientais, escassez de recursos e outros (PFEFFER; MOORE, 1980). No
entanto, a produção acadêmica na área de Defesa ainda é baixa (BARZELAY;
CAMPBELL, 2003; SOUZA; CUNHA, 2016), principalmente no idioma português, ao
ponto de Brustolin (2014, p. 39) afirmar que assuntos relacionados com Economia de
Defesa são pouco discutidos no Brasil.
Considerando o atual contexto de crises políticas e econômicas internas, os
reflexos das crises externas, e a incapacidade estrutural de resposta à competitividade
do mercado globalizado, percebe-se que frequentes restrições orçamentárias têm sido
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impostas às Forças Armadas (PACHECO, 1996). Assim, a decisão do quanto destinar
ao Ministério da Defesa (MD) no processo de elaboração do orçamento da União e os
contingenciamentos ao longo do exercício financeiro, podem gerar impactos negativos
e fragilizar a Defesa Nacional (SOUZA JÚNIOR e FREIRE, 2009). Compreender a
relação entre o emprego das Forças Armadas (FA), incluindo suas Operações de Paz,
e a definição do Orçamento de Defesa, torna-se fator relevante para os decisores nos
níveis político e estratégico, sendo este processo decisório uma capacidade que o
Estado deve possuir para combater em conflitos armados e participar de missões sob
a égide de organismos internacionais. Neste sentido, Souza e Cunha (2016) vinculam
o Orçamento de Defesa ao processo de implementação do planejamento estratégico
na administração pública militar e o coloca como uma capacidade a ser buscada
diante da escassez de recursos e do maior controle social, sendo exigido que os
gastos públicos ocorram com eficiência, eficácia e transparência.
A questão da tomada de decisão, embora seja assunto recente no estudo das
organizações, tem sido motivo de variados debates nas diversas áreas das ciências
humanas e sociais (BIN; CASTOR, 2007). Compondo o rol de interesses dos debates,
consta a identificação dos fatores que atuam e interferem no processo e nas escolhas
dos indivíduos e dos grupos que participam do processo. Entre estes fatores
estudados incluem-se os relacionados com a razão instrumental e as atividades
políticas (DEAN; SHARFMAN, 1996; MINTZBERG, 1985).
Pelo acima exposto, a presente pesquisa centra-se no tema: a tomada de
decisão de alocação orçamentária. Fixando a extensão da pesquisa, deve-se
distinguir o sujeito do objeto, onde “o sujeito é a realidade a respeito da qual se deseja
saber alguma coisa” (SALVADOR, 1973, p. 20) e o objeto é “o que se quer saber ou
o que se quer fazer a respeito do sujeito. É o conteúdo que se focaliza, em torno do
qual gira toda a discussão ou indagação” (p.20). Desta forma, o sujeito da presente
pesquisa é o processo decisório de alocação orçamentária para as Operações
de Paz das Nações Unidas, e o objeto é a descrição dos fatores envolvidos neste
processo decisório no âmbito do Ministério da Defesa do Brasil. Em razão deste
objeto de pesquisa é que se pode compreender a classificação deste trabalho como
pertencente à linha de pesquisa Gestão de Defesa, dentro de um contexto de Ciências
Políticas e Ciências Militares.
A fim de dar maior claridade ao processo de pesquisa, também se opta pela
identificação do fenômeno a se estudar, uma vez que este é real e mais objetivo que
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o tema, ao vincular, segundo alguns, o pesquisador ao estudo de suas características
no tempo e no espaço (RICHARDSON et al, 2012). Assim, empregando essa
concepção, o fenômeno a se estudar é a capacidade estratégica do Ministério de
Defesa brasileiro para implementar a decisão política de enviar tropas para
Operações de Paz das Nações Unidas por meio da tomada de decisão de
alocação orçamentária. Com isso, quer seja pela análise do tema, como pela
perspectiva fenomenológica, percebe-se, claramente a identificação da linha de
pesquisa Gestão de Defesa, ao envolver tomada de decisão e orçamento de Defesa.
Pode-se afirmar que esse fenômeno se encontra no nível estratégico e é
realizado pelo MD com base em documentação oficial do respectivo ministério e do
Exército Brasileiro (EB). No item 5.1.5 do Manual MD42-M-02 – Doutrina de Logística
Militar consta que: “No nível estratégico, a Logística Conjunta é caracterizada pela
capacidade da nação de projetar e sustentar o poder militar, tornando as operações
militares duradouras”. (BRASIL, 2016b, p. 35). Também, o Manual EB20-MC-10.203
– Movimento e Manobra (BRASIL, 2015a, p. 2-1, 2-2), considera uma capacidade
militar a aptidão e a atitude da Força Terrestre ser empregada em qualquer área de
atuação estratégica em nosso território e em qualquer parte do mundo onde seja
necessária,

faseando essa

atuação em geração do poder de

combate,

desdobramento, manobra e reversão. Entretanto, ao distinguir manobra de movimento,
a manobra busca a obtenção de vantagem em face do oponente, enquanto o
movimento requer capacidades nas áreas de mobilidade, transporte, infraestrutura,
controle e apoio logístico. Assim, embora as Operações de Paz não impliquem em
guerra declarada, existem confrontos e essa geração de poder de combate é
necessária, bem como capacidades afetas à mobilidade, transporte e apoio logístico.
Nesse sentido, importante é a contribuição de Hill (2003) que sistematiza
algumas questões ao tratar de análise de política externa. Preliminarmente, o autor
entende por agência a capacidade de um ator, individual ou coletivo, decidir e agir em
qualquer contexto. Partindo do ponto que o Estado é um ator internacional e possuidor
dessa agência, Hill compreende a tomada de decisão como, além de um exercício
técnico, passando a ser um importante argumento político. Assim, explica que o
Estado possui capacidades de implementar suas decisões, pois, embora a existência
de uma capacidade, por si só, não permita a ocorrência da ação, quando essas
capacidades são orientadas pela decisão, é operacionalizada pelos instrumentos
necessários, e proporciona as condições necessárias à execução da ação (p. 136-
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138).
Assim, Hill vincula recursos, capacidades e instrumentos ao processo
decisório político de uso do poder ou da influência. Entre os recursos lista: o tamanho
e posição do território; a fertilidade do solo e qualidade do clima; as riquezas minerais;
o tamanho da população; o grau de desenvolvimento, ao que divide em perícia
(expertise) e industrialização. Como capacidades identifica: armas e tropas; PIB;
indústria e comércio; agricultura e indústria; tecnologia; diplomacia, serviços e
inteligência; e mídia de informação. Entre os instrumentos os classifica em quatro
categorias (uso da força, dissuasão, persuasão e diferença) e assim os enumera:
força militar; diplomacia; sanções econômicas; manipulação; cultura diplomática;
propaganda; e incentivos, sobretudo econômicos. Para a definição de quais
instrumentos de poder e influência um país pode se valer, considera duas grandes
estratégias: a primeira, a estratégia coercitiva, relacionada a habilidade de compelir
outra Nação a cumprir a sua vontade, podendo se valer de instrumentos de uso da
força, dissuasão e persuasão; e a segunda, a estratégia persuasiva, relacionada a
habilidade de influenciar as decisões de outra Nação a seu favor, englobando as
quatro categorias. Cada uma dessas quatro possibilidades (uso da força, dissuasão,
persuasão e diferença) pode combinar uma série de instrumentos para que sejam
operacionalizadas.
Hill também identifica algumas relações possíveis que interessam ao presente
estudo: a primeira ocorre entre a questão econômica de uma Nação (capacidade) e o
poder militar (instrumento), na medida em que o PIB de um país pode servir de base
para a geração de poder militar; a segunda relação se apresenta entre os recursos,
destacando-se a perícia (expertise), as capacidades, com destaque para a questão
econômica (PIB), e os instrumentos. A capacidade é uma forma de operacionalizar os
recursos para a geração de instrumentos, sendo o recurso o nível mais baixo e os
instrumentos, o mais alto (HILL, 2003).
Diante das relações de Hill e dos manuais brasileiros, é possível perceber que
esta capacidade de implementar a decisão política de enviar tropas e sustentar a
decisão é dependente de outra capacidade, a de gerir recursos orçamentários e
financeiros, razão pela qual a Gestão Orçamentária e Financeira é considerada uma
atividade transversal à logística, como consta no Manual EB20-MC-10.204 – Logística
(BRASIL, 2014d, p. 6-1), na Figura 1.
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Figura 1 - Atividades Transversais à Logística

Fonte: Manual EB20-MC-10.204 – Logística (BRASIL, 2014d, p. 6-1)
.
Assim, a proposta de pesquisa é investigar o tema “tomada de decisão de
alocação orçamentária”, a fim de descrever o fenômeno “capacidade estratégica
do Ministério de Defesa brasileiro para implementar a decisão política de enviar
tropas para Operações de Paz das Nações Unidas por meio da tomada de
decisão de alocação orçamentária”.
A seguir é apresentada a proposta da problemática da pesquisa.
1.1 PROBLEMA
O tema pode ser problematizado de diferentes formas, sendo esta decisão o
ponto de partida para se definir o problema da pesquisa (OLIVEIRA, 2001). Findlay
(2006) exemplifica esse processo de problematização empregando os campos do
conhecimento. Pelo exposto, a tomada de decisão de alocação orçamentária (tema)
foi enquadrada em uma problemática de Gestão de Defesa (linha de pesquisa). Assim,
optou-se pela problematização baseada no processo de tomada de decisão de
alocação de recursos orçamentários como capacidade de implementar a
decisão política, permitindo maior especificação e precisão (MARKONI; LAKATOS,
2003).
A formulação do problema a ser pesquisado surge do desconforto e da
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inquietude do autor em torno de duas premissas básicas, a seguir expostas.
1ª Premissa: O Brasil participa de Operações de Paz da Organização das
Nações Unidas (ONU) como forma de demonstrar força e capacidade.
Velásquez (2010, 2013) pesquisou a participação de alguns países sulamericanos em Missões de Paz, a fim de identificar a razão de suas participações,
sem obter resposta para a crescente participação evidenciada. Diante de seus
estudos, propôs um modelo teórico focando nas Relações Civil-Militares. Entre as
respostas possíveis, o autor encontrou: (i) a necessidade de o Estado se afirmar no
cenário internacional; (ii) a procura de uma maior internacionalização das próprias FA
e do Setor Defesa no mundo globalizado; e (iii) como uma forma de suplementar o
Orçamento de Defesa, captando recursos da ONU em prol das FA ou até da renda
dos militares das FA.
Neste mesmo sentido, Lucena (2014) considera que a maior participação do
Brasil em Missões de Paz das Nações Unidas é evidência de busca do país se integrar
ao sistema internacional. Essa premissa funda-se no fato de que fenômenos políticos
internacionais, como são as Missões de Paz, sempre estão ligados à manutenção, ao
aumento ou à demonstração de poder (MORGENTHAU, 2003, p. 103).
Ainda, independentemente da forma como se manifesta o processo decisório
de alocação de recursos orçamentários para Operações de Paz no Brasil, a
participação crescente do país com o envio de tropas é uma evidência desta
capacidade. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o Brasil continuou a
projetar poder no exterior em sua expressão militar. No período de 1957 até 1967,
contribuiu em seis missões das Nações Unidas, enviando 6.512 militares para o
Oriente Médio e, no período de 1989 até 2006, em 17 missões que diversificaram o
emprego em questão de escopo de atuação, totalizando o envio de 10.845 militares
(SEINTENFUS, 2008).
Dessa feita, verifica-se que existem autores que fundamentam a referida
premissa e o envio de tropas é uma evidência desta capacidade, em que pese não
tenha sido encontrada descrição científica acerca desse processo. Com isso, para
efeito deste trabalho, entende-se que o Brasil participa de Operações de Paz da ONU
como forma de demonstrar força e capacidade. A demonstração de força não é objeto
de estudo aqui, pois o emprego de tropas como Força de Paz da ONU encontra-se
fora do escopo da pesquisa. Consequentemente, o desconforto permanece apenas
na questão da capacidade, limitando-se ao processo decisório de alocação de
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recursos orçamentários.
2ª Premissa: O Orçamento de Defesa brasileiro é um instrumento vinculado
a fatores teoricamente distintos – racionais e políticos.
O Orçamento de Defesa brasileiro é um instrumento da administração
burocrática vinculado a uma racionalidade formal, mecanicista e funcionalista. De
igual forma, o Orçamento de Defesa sofre influências políticas, sendo também um
fenômeno social (MORGAN, 1996; BIN e CASTOR, 2007). O Orçamento Brasileiro da
União, e, com isso, também o Orçamento de Defesa, ambos são regidos pela
Constituição Federal de 1988 e pela Lei nº 4.320/1964, havendo a aprovação da Lei
de Diretrizes Orçamentária, para posterior aprovação do Projeto da Lei Orçamentária
e, finalmente, da Lei Orçamentária Anual (LOA). Assim, o Poder Legislativo "exerce
um papel importantíssimo com relação à Defesa Nacional quando da aprovação da
Lei Orçamentária Anual", bem como o "Poder Executivo conta com prerrogativas para
influir no processo orçamentário, que o capacitam a estabelecer e manter suas
prioridades de políticas públicas" (POMPEU, 2014, p. 34).1
Com isso, para efeitos deste trabalho, entende-se que o Orçamento de Defesa
brasileiro é um instrumento vinculado a dois tipos de fatores distintos: um racional e
outro político. Logo, resta a inquietude sobre qual é a proporção e descrição destes
fatores no processo decisório de alocação de recursos orçamentários, para o caso
brasileiro, especificamente para as despesas com Operações de Paz da ONU.
Baseando-se na problematização delineada e nas duas premissas elencadas,
então, define-se o problema a seguir, que será objeto de estudo no caso do Ministério
de Defesa brasileiro, a fim de implementar a decisão política de enviar tropas para
Operações de Paz da ONU.
Definição do Problema:
Como é o processo decisório de alocação orçamentária, em termos de fatores
de racionalidade e políticos, caracterizando-se como capacidade de implementação
de decisão política?
1.2 OBJETIVOS
Desse problema desdobram-se os objetivos de pesquisa a seguir expostos.
1

Para fins de definição técnica de orçamento, considera-se apenas questões orçamentárias, sem se
ater a questões financeiras, evitando com isso, problemas sobre execução de Restos a Pagar
processados e não processados.
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Objetivo Geral:
Descrever o processo decisório de alocação orçamentária, no recorte dos
gastos com Operações de Paz da ONU, no âmbito do Ministério da Defesa brasileiro,
da tomada de decisão política até sua implementação orçamentária.
Objetivos Específicos:
a. Analisar as variações no Orçamento de Defesa nas ações orçamentárias
destinadas às Operações de Paz da ONU, no nível do Ministério da Defesa brasileiro.
b. Avaliar a participação de fatores de racionalidade e políticos no processo
decisório de alocação orçamentária do Ministério da Defesa brasileiro, no recorte dos
gastos públicos com Operações de Paz da ONU.
c. Estudar o modo como atuam fatores de racionalidade no processo decisório
de alocação orçamentária do Ministério da Defesa brasileiro, no recorte dos gastos
públicos com Operações de Paz da ONU.
d. Examinar o modo como atuam fatores políticos no processo decisório de
alocação orçamentária do Ministério da Defesa brasileiro, no recorte dos gastos
públicos com Operações de Paz da ONU.
Cabe destacar que a descrição do modo como atuam fatores de racionalidade
e políticos, nos objetivos específicos de letras “c” e “d”, respectivamente, não visam a
descrição de relações de causa e efeito, mas de influência. Embora existam autores
que empreguem o referido termo, nenhum deles o conceitua claramente (HILL, 2003;
MORGAN, 1996; BIN; CASTOR, 2007; SCHWENK, 1985; LOUSADA; VALENTIN,
2011; HILLS; MAHONEY, 1978; PFEFFER; MOORE, 1980; PFEFFER; SALANCIK,
1974; MONTIBELLER NETO, 1996). Assim, o termo influência, para efeito deste
trabalho, por ser um conceito abstrato e sem uma clara definição, será considerado,
com base na forma como é empregado na literatura, como a ação de um agente ou
algo que interfira no resultado final do processo, exercendo poder, controle ou outra
forma de autoridade sobre seus efeitos, mas sem condicioná-lo, necessariamente, a
essa ação.
Desta feita, para o atingimento dos referidos objetivos deve-se partir do
pressuposto que, embora seja possível existir uma relação de causa e efeito, a
simples identificação da relação de influência será suficiente para o presente trabalho.
Esse entendimento decorre do fato que a complexidade do processo orçamentário
impede a consideração de apenas um fator isolado, bem como a mensuração da
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presença de vários destes fatores dificulta a percepção dos efeitos isolados dos
fatores e, mesmo que analisados de forma agregada, não facilita a tarefa de
compreender a lógica que explica a relação, pelo menos no atual nível de
compreensão acadêmica do processo.
1.3 QUESTÃO NORTEADORA E TESE DEFENDIDA
O problema costuma ser investigado ou por meio de questões norteadoras
(perguntas que permitem maior flexibilidade na forma de responder) ou por hipóteses
(suspeitas do investigador que servem de base para a investigação), dependendo do
tipo da pesquisa a se abordar (BORGES; SILVA, 2011). Pesquisas mais objetivas
costumam empregar hipóteses, enquanto as exploratórias e descritivas se utilizam de
questões (TRIVIÑOS, 1987), razão pela qual afirma-se que “nem todos os tipos de
pesquisa requerem hipóteses” (RICHARDSON et al, 2012, p. 104).
A fim de se alcançar um relativismo metodológico (DEMO, 1985),
abrangendo-se o máximo de explicações plausíveis e, com isso, aprofundar e detalhar
ao máximo o fenômeno sob análise, pela investigação e descrição do mesmo, será
adotada uma questão norteadora. Assim, a seguir constam a questão norteadora, que
orienta o trabalho, e a tese a ser defendida, não que as Ciências Sociais produzam
tese inequívoca, mas que, por deixar de ser mera suspeita, já pode ser considerada
“uma relativa contribuição para à ciência” (Idem, p. 49).
Questão Norteadora:
Como o Ministério de Defesa do Brasil, no contexto da gestão orçamentária
federal, processa a decisão política de enviar tropas para Operações de Paz sob a
égide das Nações Unidas, gerando as capacidades requeridas?
Tese Defendida:
O Ministério da Defesa do Brasil processa a decisão de alocação
orçamentária para Operações de Paz das Nações Unidas com base na observância
de fatores de racionalidade e políticos.
1.4 DELIMITAÇÃO
Este trabalho é delimitado, principalmente, em função do tempo disponível
para a realização da pesquisa e a apresentação de sua conclusão, também
denominado de dimensão administrativa. Com isso, diante da complexidade da
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realidade, intenta-se evitar a vã divagação; ciente da impossibilidade de se esgotar o
fenômeno científico, a pesquisa se atém à parte da realidade, impondo outras
delimitações, a fim de se alcançar os objetivos propostos no tempo predeterminado
(BORGES; SILVA, 2011; DEMO, 1985; GIL, 2002; VERGARA, 2000). Além das
delimitações ao objeto de pesquisa impostas pelo maior número de categorias proxy
possíveis a fim de obter melhores precisão e nível de investigação (MARCONI;
LAKATOS, 2002), o trabalho enfrenta as seguintes delimitações: da área específica
do conhecimento - ou tipo de enfoque; do espaço geográfico de abrangência da
pesquisa - ou circunstâncias de espaço; do período de focalização da pesquisa - ou
circunstâncias de tempo (ANDRADE, 1999; FINDLAY et al, 2006); e pela seleção de
fontes na investigação a se realizar (LAKATOS; MARCONI, 2002).
Iniciando pelo recorte temático, definir a área específica do conhecimento se
torna tarefa um tanto complexa, pois, a interdisciplinaridade 2 é uma característica
típica dos Estudos de Defesa (MEDEIROS, 2015). Apesar de ser um trabalho de
Ciência Militar e Ciência Política, com concentração na área de Defesa Nacional, a
linha de pesquisa Gestão de Defesa envolve especialidade própria, se enquadrando
em “diferentes grandes áreas, áreas e subáreas” do conhecimento (CAPES, 2015).
Essa

compartimentação

categórica

pode

ser

verificada

segundo

diversas

perspectivas, mas, para fins deste trabalho, consideram-se as classificações
reconhecidas pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES) e pelo EB, em virtude do Programa de Pós-Graduação em Ciências
Militares (PPGCM) ser regulado por ambas instituições, enquadrando-se não apenas
na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional (BRASIL, 1996), como na Lei nº 9.786, de 8 de fevereiro de 1999,
que dispõe sobre o Ensino no Exército Brasileiro (BRASIL, 1999a), respectivamente.
Empregando como referência a classificação da CAPES, a natureza
multidisciplinar do trabalho envolve as grandes áreas de Ciências Humanas, na área
de Ciências Políticas, e de Ciências Sociais Aplicadas, na área de Administração. Em
relação às subáreas de Ciências Humanas, a presente pesquisa envolve o estudo: do
Estado e Governo, especificamente na esfera federal; de Instituição Governamental
Específica ao atentar para o Setor Defesa, envolvendo o MD, a Marinha do Brasil (MB),

2

Interdisciplinar é a pesquisa que pode ser realizada com mais de um foco, havendo correlação entre
os diferentes campos das Ciências Sociais envolvidos (RUMMEL apud MARCONI; LAKATOS, 2002, p.
21).
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o Exército Brasileiro (EB) e a Força Aérea Brasileira (FAB); de Políticas Públicas, por
estudar a decisão governamental de se enviar tropas para Operações de Paz; de
Análise do Processo Decisório, em virtude do Orçamento Federal ser o resultado de
uma decisão do poder político da Nação; de Organizações Internacionais, por ter que
compreender aspectos relacionados à ONU; e da Integração Internacional, Conflito,
Guerra e Paz, por envolver a relação entre o Brasil e a ONU na contribuição da paz
mundial. A respeito das subáreas das Ciências Sociais Aplicadas, envolve o estudo:
de Teoria da Decisão, de Administração Pública, de Contabilidade e Finanças
Públicas, de Organizações Públicas, e de Política de Planejamento Governamental,
todas para se compreender a realidade da Gestão de Defesa no Governo brasileiro
(CAPES, 2015).
Figura 2 - Segmentação das subáreas de estudo

Fonte: O autor (2018), com base na classificação de áreas de conhecimento da
CAPES e do EB.
Ainda, considerando as áreas de concentração de estudo das Ciências
Militares, nos termos do artigo 4º da Portaria nº 734, de 19 de agosto de 2010 (BRASIL,
2010), o tema transita pelas áreas de: Ciências Contábeis; Defesa Nacional;
Economia e Finanças; Gestão; Operações Militares; Política; e Relações
Internacionais. Note-se que são classificações paralelas, mas as mesmas razões
apresentadas na classificação da CAPES servem para as empregadas pelo EB, com
exceção das Operações Militares, área não tratada pela CAPES, mas que se explica
pelo fato de as missões de paz da ONU serem operações militares.
De tal modo, não obstante a multidisciplinariedade e peculiaridade do tema, a
pesquisa se concentra em tão alto grau nas Ciências Políticas, quão intensamente
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nas Ciências Militares, pelo número de subáreas por onde transita o estudo, conforme
exposto na Figura 2. Ainda, em virtude de o trabalho ser da Linha de Pesquisa
Gestão de Defesa, da Área de Concentração Defesa Nacional, deve-se atentar que
as Ciências Sociais Aplicadas não constituem essência da pesquisa, mas elemento
de sustentação técnica ao estudo do fenômeno político no caso brasileiro, para que
se obtenha maior profundidade e propriedade na análise a se realizar e os resultados
sejam os mais críveis e fiéis à realidade, sendo uma exigência técnica própria das
Ciências Exatas em apoio às Ciências Sociais (MEDEIROS, 2015).
Também, institucionalmente, o tema está limitado à análise do MD e das FA
a ele subordinadas, sendo cada exercício financeiro um objeto de análise, no qual
pode-se comparar planejado, autorizado e executado (GIL, 2002).
Acerca do recorte geográfico a ser adotado neste trabalho, o próprio título do
trabalho caracteriza essa delimitação no Brasil. Em que pese existam objetivos
específicos a serem analisados em um espectro mais amplo, considerando,
principalmente, a natureza internacional da ONU e, por vezes, outros aspectos mais
gerais, como a evolução de conceitos ocorrida em outras nações, os pontos a serem
focados tendem para o caso Brasil no contexto proposto – o orçamento de defesa e
as operações de paz.
Em relação ao corte cronológico, o trabalho focaliza, grosso modo, no século
XXI. Esta delimitação temporal é resultado da própria abordagem institucional
arremetida anteriormente, em que envolve a análise do MD do Brasil, criado em 10 de
junho de 1999 (BRASIL, 2012a), o que implica em se ater a uma janela temporal que
se inicia no orçamento aprovado para o ano de 2003, em virtude de ser o primeiro ano
do Governo Lula e ter tido tempo para a estruturação do MD. Essa janela empregada
considera anos cheios, iniciando em janeiro e terminando em dezembro, pelo
exercício financeiro no Setor Público brasileiro ser anual e coincidir com o calendário
civil, conforme Art. 34 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 (BRASIL,
1964). Cabe destacar, também, que essa janela se estenderá até o orçamento
aprovado para o ano de 2018, a fim de empregar governos completos (Lula, Dilma e
Temer), sem incluir a execução. Também é relevante destacar que essa janela
permite verificar transições da participação do Brasil em Missões de Paz da ONU, uma
vez que a MINUSTAH se iniciou em 2004 e se finalizou em 2017.
Por fim, o último limite é o corte pelas fontes de pesquisa. Com isso, será
priorizado o uso de fontes primárias para levantamento de dados a serem analisados
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qualitativamente. Citam-se como exemplos: dados extraídos do Sistema Integrado de
Administração Financeira (SIAFI) sobre recursos públicos executados pelo Governo
Federal brasileiro; relatórios estatísticos, descritivos e sintéticos do Ministério de
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG); arquivos oficiais do MD, das FA e da
ONU; entre outros. Ainda, destaca-se que priorizar as fontes primárias não implica no
desprezo das fontes secundárias, mas em se ter um critério que garanta maior
confiabilidade aos resultados a serem obtidos, sendo mais bem abordado no tópico
sobre metodologia (DOXEY; DE RIZ, 2007). A pesquisa em documentos e em fontes
bibliográficas possivelmente não permitiria o reconhecimento de fatores políticos,
sendo um limite, cujo risco de não percepção das questões subjetivas foi mitigado
pelo emprego de entrevistas.
1.5 RELEVÂNCIA
A pesquisa se justifica, em função de duas questões básicas: primeiro,
porque o valor do reembolso pode não suprir os gastos totais das missões, e, no caso
Brasil, por exemplo, estimava-se que, em 2015, os reembolsos da ONU
representavam apenas 40% dos gastos nacionais com o preparo e o envio das tropas,
implicando em um investimento de 60% por parte do Estado brasileiro; e porque o
risco de o Brasil, sendo um país em desenvolvimento, não participar de missões dessa
natureza, diante de sua contemporânea intenção de assentar-se no Conselho de
Segurança na ONU, implicaria na perda de sua projeção política no cenário
internacional, ao se considerar que as operações de paz da ONU são uma das poucas
formas de projeção militar compatível com a Constituição brasileira (COSTA, 2015).
Aliado a isso, deve-se considerar, também, que a pesquisa se justifica por ser
exequível, uma vez que existem informações disponíveis em: sites oficiais do Governo
Federal brasileiro e da ONU, de acesso público; sistemas eletrônicos governamentais
de informações gerenciais, mediante solicitação de acesso. Também, pelo avanço do
Estado da Arte, o que permite extrair o embasamento conceitual teórico, por meio do
trabalho dos autores que já se dedicaram ao estudo dos conceitos necessários à
pesquisa. Diante dessa disponibilidade de informações, torna-se possível, a partir daí
estudar a relação entre as Operações de Paz, Processo Decisório e o Orçamento de
Defesa no contexto brasileiro, situação essa plenamente viável nos quesitos financeiro,
material e temporal (FINDLAY et al, 2006).
Ademais, a pesquisa é importante em virtude da possibilidade de as
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contribuições com pessoal nessas missões ter reflexos financeiros. Em que pese
exista a tese de que as contribuições com pessoal para Operações de Paz das Nações
Unidas não afetam os Gastos Militares, pela existência do reembolso, destinado para
que tal custo não ocorra ou, pelo menos, seja minimizado (AGUILAR, 2011), esse
entendimento não é unânime. Segundo Fontoura (1999), estas missões podem gerar
custos para a Nação e quiçá para o Setor Defesa, prejudicando a execução de suas
metas internas, como a seguir exposto:
No que concerne à parte financeira, vale salientar que, embora o custo de
participação de observadores militares seja absorvido pelo próprio orçamento
das Forças Armadas, o envio de tropas é oneroso, exigindo a aprovação pelo
Congresso Nacional de créditos suplementares. Isso decorre da necessidade
de aquisição de material e da ausência de uma legislação específica sobre a
remuneração de militares que servem em operações de manutenção da paz.
Com efeito, não apenas a redução do orçamento militar nos últimos anos tem
resultado em uma crescente obsolescência dos equipamentos das Forças
Armadas, por falta de reposição ou manutenção. (Ibidem, p. 227)

Posto isso, o projeto contribui para a compreensão do comportamento do
Poder Político e Militar no processo decisório relativo à definição do Orçamento de
Defesa. Segundo Medeiros (2015), são poucas as pesquisas nacionais que combinam
estudos de Defesa com demais áreas do conhecimento, defendendo que a principal
causa deste pequeno número de pesquisas é a própria natureza interdisciplinar da
área. Nesse sentido, explica que a generalidade exigida nos estudos de Defesa
dificulta, por parte dos pesquisadores, que, em sua maioria, são generalistas, no
aprofundamento adequado nas demais áreas, por não deterem a tecnicidade
requerida. Com isso, o presente estudo pretende ampliar o cabedal de conhecimento
teórico sobre Gastos Militares e permitir sua aplicação na área de Gestão de Defesa.
Além disso, tem o potencial de: cooperar para o aperfeiçoamento do processo
decisório em comento; permitir negociações futuras, por parte do MD, tornando-as
mais efetivas nos níveis político e estratégico; e otimizar o planejamento da execução
orçamentário no nível das FA.
Dessa forma, percebe-se que o presente trabalho é relevante não apenas pela
contribuição teórica, mas também por sua importância prática. Assim, além de
objetivar a produção de estudo embasado em procedimentos científicos rigorosos a
respeito de um tema atual e de importância estratégica para o Setor Defesa, tenta
antecipar-se à realidade e permitir melhores planejamentos e decisões.
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1.6 ESTRUTURA DA TESE
A Tese foi dividida em seis capítulos, incluindo a introdução e a conclusão,
como a seguir exposto:
A introdução é o primeiro capítulo, tratando do escopo do trabalho. Nele são
apresentados: o problema da pesquisa; os objetivos, geral e específicos; a questão
norteadora; a delimitação; a relevância do estudo; e a estrutura da tese.
No segundo capítulo encontra-se o Quadro Teórico. Desta forma,
apresentam-se as questões teóricas mais relevantes sobre Políticas Públicas, Gestão
Orçamentária de Defesa e Teorias das Decisões.
No terceiro capítulo – Material é Métodos, é apresentado o desenho da
pesquisa. São apresentadas a abordagem epistemológica adotada; e as questões
metodológicas, expondo o modo de investigação e os quadros de análise, incluindo
as categorias.
No quarto capítulo encontra-se o Estado da Arte. Fruto da Pesquisa
Exploratória, são apresentados os três conceitos mais relevantes para a Tese, tal
como tratado no meio acadêmico: as Operações de Paz das Nações Unidas; a
Tomada de Decisão do Ministério de Defesa; e o Orçamento de Defesa brasileiro.
No quinto capítulo – Resultados e Discussão, tem-se os resultados da
pesquisa de campo, sua descrição e análise dos dados. Dessa forma, são
apresentados e discutidos: o Orçamento de Defesa brasileiro para Operações de Paz
da ONU; e o processo decisório de alocação orçamentária no MD.
Por fim, o sexto capítulo é a conclusão do trabalho, no qual constarão as
considerações finais, contendo: a discussão dos resultados em face do Quadro
Teórico; as contribuições teóricas e metodológicas; as contribuições práticas; e
recomendações para pesquisas futuras.
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2 QUADRO TEÓRICO

Nas Ciências Sociais, a teoria é uma necessidade para que se possa
classificar a pesquisa como científica, pois, sem a qual, se estará coletando dados
sem garantia de haver alguma relação entre eles. Bruyne define teoria como:
…modo de construção de conhecimento científico, é imanente a toda
observação pertinente, é sua condição de possibilidade, condição necessária,
da ruptura com as explicações pré-científicas do social. Assim, o progresso
da pesquisa e o da elaboração teórica não são apenas paralelos, são também
indissociáveis (BRUYNE et al, 1977, p. 101).

Portanto, é o Quadro Teórico que guia a elaboração da pesquisa, a construção
dos conceitos, inspirando, enquadrando e orientando o percurso de toda a
investigação, e, por isso, se relaciona com o desenho do projeto, seu escopo, uma
vez que os quadros de análise devem estar diretamente vinculados aos quadros
teóricos (BRUYNE et al, 1977, p. 35; TERRA, 2014).
Assim, opta-se por, primeiro, compreender a Gestão Orçamentária de Defesa
no contexto das Políticas Públicas, para depois, com foco nas pessoas, se deter nos
teóricos da decisão (CHIAVENATO, 2005), o que permitiu uma adequada
interpretação e explicação dos fatos (BRUYNE et al, 1977) sobre as decisões
orçamentárias no MD. Ambas as teorias possuem relação entre si na medida em que
o estudo das Políticas Públicas também envolve a apreciação do processo decisório
governamental (ZIMERMAN, 2013).
2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO DE DEFESA
Diante da opção pelo estudo do Setor de Defesa e tomando por base o estudo
das políticas públicas, deve-se compreender que Políticas Públicas demandam:
um amplo conhecimento interdisciplinar para compreender a complexa
máquina pública e os processos de planejamento, implementação e avaliação
das políticas públicas, em áreas variadas e em distintos contextos políticos,
econômicos e sociais. (ZIMERMAN, 2013, p. 11)

Políticas Públicas podem ser definidas como a escolha consciente e orientada
para uma determinada finalidade, envolvendo objetivos ou metas a serem atingidas
(SILVA; PEDONE, 1987). A atenção para seu estudo cresceu a partir do século XX
com a busca por explicações: dos motivos que levam os atores políticos a decidirem
por algumas políticas em detrimento de outras, e das ações e omissões
governamentais. Além disso, contribui para a compreensão da sociedade, das causas
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e consequências das decisões políticas, permitindo avaliar se os efeitos desejados
pelas políticas foram ou não atingidos (ZIMERMAN, 2013).
Nesse quadro, deve-se compreender que as políticas públicas podem ser
compreendidas como a manifestação da própria sociedade e do sistema democrático
que lhe garante representatividade; essa demanda é percebida pelo sistema político
que identifica as necessidades e as transforma em políticas públicas; e, por fim, essas
políticas públicas são percebidas pela sociedade. Entretanto, entre o planejado pelo
poder político e os resultados percebidos pela sociedade, normalmente ocorrem
defasagens, que, no Setor Defesa, podem ser causados pela discrepância entre o
previsto nas Políticas e o estabelecido no Orçamento de Defesa (ALMEIDA, 2010;
SOUZA, 2003).
Para Peci (2008), da mesma forma que existe uma dicotomia entre fatos e
valores na Ciência da Administração, existem também um descompasso entre política
e administração, bem como entre formulação e implementação de políticas públicas.
Neste sentido, Bresser Pereira afirma que:
a governança será alcançada e a reforma do Estado será bem sucedida
quando o Estado se tornar mais forte embora menor: (...) (c) mais forte
estrategicamente, dotado de elites políticas capazes de tomar as decisões
políticas e econômicas necessárias; e (d) administrativamente forte, contando
com uma alta burocracia tecnicamente capaz e motivada (BRESSER
PEREIRA, 1998, p. 44)

Essa dicotomia foi incentivada como uma busca a ser empreendida (LYNN
JR, 2001; OVEREEM, 2005), sendo bem delineada por Wilson (1987, p. 20), ao
afirmar que: “Questões administrativas não são questões políticas. Apesar de a
política determinar as diretrizes da administração, ela não deve ser capaz de
manipular suas atividades”. Ao negar a ligação entre questões administrativas e
políticas, Wilson, na verdade, pôde estabelecer suas nuances, ou pelo menos, o ponto
em que se tocam, situação essa combatida no século XX (PECI et al, 2008). Waldo
(1948), contestando a dualidade posta, argumentava que política e administração se
relacionam, sendo, na pratica, o governo um processo contínuo de fases
indistinguíveis. Na década de 1950 a ligação entre política e administração se tornou
consensual, uma vez que as políticas públicas seriam esse elo entre a Política e a
Administração Pública (KETTL, 2000; VIEG, 1959).
Uma política pública normalmente envolve mais que uma decisão, requerendo
inúmeras ações estratégicas para implementar as decisões tomadas. Assim, embora
toda política pública consista em uma decisão política, nem sempre uma decisão
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política poderá se caracterizar como uma política pública, pela falta de ação ou
percepção de resultados, dependendo de como se encara a política pública
(PINHEIRO, 2011).
Nesse contexto, é que se insere a Defesa como uma Política Pública de um
Estado. Ou seja, a Defesa Nacional é um bem público a ser provido pelo Estado em
proveito da sociedade, e isso ocorre por meio de políticas públicas (ALMEIDA, 2010).
Por isso, as Políticas Públicas de Defesa são um campo de conhecimento que busca,
ao mesmo tempo, colocar o governo em ação e/ou analisar essa ação, estando não
apenas afeto ao processo decisório, mas também à alocação de recursos públicos, e
à avaliação de como são empregados (SOUZA, 2003).
As Políticas Públicas em Defesa devem ser encaradas não apenas como
políticas de governo, mas como políticas de Estado, por tratarem da Segurança e da
Defesa Nacional. Nesse contexto, pressupõem acordos entre partidos políticos e
sociedade, bem como entre diplomacia e militares (OLIVEIRA, 2005). Por isso, podese inferir que falar de Políticas Públicas em Defesa envolve, no contexto da Gestão
de Defesa, falar também da relação civil-militar que caracteriza a governança do
Poder Político sobre o Poder Militar (CLAUSEWITZ, c1984).
Entretanto, essa discussão em torno do controle não é suficiente e Bruneau
(2016) propõe um modelo de análise com foco nos gastos públicos, envolvendo, além
do controle do Poder Militar, a mensurarão da eficácia como uma capacidade a ser
exigida pelo Poder Político, na execução das despesas. Desta forma, o autor define
eficácia como "a capacidade de executar políticas e obter os resultados esperados",
a distinguindo de eficiência, que seria a "capacidade de realizar as tarefas e missões
designadas a um custo ótimo." (p. 437).
Sobre a eficácia, Bruneau (2016) propõe três requisitos básicos para que as
FA cumpram suas missões, quer seja de Defesa Externa, Segurança Interna ou
Missões de Paz e Ajuda Humanitária, por exemplo, devendo: (i) existir um plano que
possa ser chamado de doutrina ou estratégia; (ii) haver estruturas e processos para
formular os planos e executá-los; e (iii) ocorrer o comprometimento de recursos,
financeiros e em pessoal para garantir a implementação do planejado.
Outra questão relevante é considerar que o processo decisório de política
pública apresenta dois contextos distintos: o de oportunidade e o de crise. O contexto
de oportunidade trata de situações em que a capacidade de racionalidade e
planejamento da organização é amplamente utilizada, devido ao tempo que se dispõe
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e a possibilidade de clarificação do problema. As conjunturas de crise, em
contrapartida, não apresentam tanta racionalidade, pois existe sobrecarga nas
capacidades da organização e intensas pressões para estabelecer o curso da ação
(MONTEIRO, 2006).
Dessa forma, a Gestão Orçamentária de Defesa torna-se elemento relevante
a ser considerado na formulação e implementação das políticas públicas, estando
totalmente relacionada com o processo decisório governamental.
2.2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DE DEFESA
A conceituação do que é Gestão Orçamentária de Defesa encontra-se
atrelada ao conceito do que são gastos militares, que apresenta problemas a serem
superados (BRZOSKA, 1995a e 1995b). Primeiramente, deve-se compreender o
campo das ciências a que é afeto – o estudo dos Gastos Militares, a fim de saber o
caminho a percorrer. A classificação correta é o campo das Ciências Sociais, em
específico, a disciplina Economia, em virtude de que tanto os conhecimentos de
gastos econômicos, como os relacionados à defesa em casos de guerra possuem uso
social (BOURDIEU, 2003).
O orçamento possui estreita ligação com os gastos, sendo evidente no
conceito de restrição orçamentária. Segundo Vasconcellos e Oliveira (2000) restrição
orçamentária é "a limitação imposta ao consumo pelo poder de compra do
consumidor" (p. 31), ou seja, a limitação para gastar. Assim, o Orçamento de Defesa
será equilibrado quando as receitas forem iguais aos gastos (MANKIW, 2004).
Atualmente, não só militares, mas também políticos, a mídia e o setor
acadêmico citam os Gastos Militares como “uma medida para se aferir o poder militar
de uma nação” (SILVA FILHO; MORAES, 2012, p. 8). Um dos grandes pensadores
responsáveis pela identificação da relação entre a governança de instituições
democráticas a incentivos para a promoção da paz foi Immanuel Kant (1796).
Entretanto, só Angell (1910) foi capaz de reconhecer a guerra como um fenômeno
econômico, embora a considerasse uma grande ilusão, por defender que não gerava
riquezas, relacionando-a mais com as questões morais (ANGELL, 1910; MCGUIRE,
1995; PARADISO, 2002). A partir desses autores, vários outros teóricos passaram a
estudar o uso da força como um fenômeno econômico (DUNNE, 1990; FIANI, 1990),
podendo ser citados como nomes relevantes para a evolução dos paradigmas
econômicos aplicáveis aos Gastos Militares: Adam Smith (1996), David Ricardo
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(1996), Karl Marx (2008) e Keynes (1996, 1970), entre outros.
Empregando a lógica do fluxo circular da economia, é possível, a partir do
conceito de Produto Interno Bruto (PIB) de um país, tentar definir o que é Gasto Militar.
O PIB pode ser compreendido em função da renda ou dos gastos da nação. Assim,
em função dos gastos, o PIB seria o "gasto total com a produção de bens e serviços
na economia" (MANKIW, 2004, p. 13). Dessa feita, os gastos de um país com defesa
é assunto de interesse econômico, podendo "gerar efeitos positivos ou negativos
sobre o crescimento econômico de um país." (ALMEIDA, 2001, p. 25). De tal modo, é
fácil compreender outro problema com relação à definição do termo: a manipulação
dos dados reais, uma vez que os Estados são livres para defini-los, conforme os
próprios interesses e objetivos nacionais, implicando na dificuldade de se realizar
comparações entre países (BRZOSKA, 1995a e 1995b).
Outro aspecto a considerar na definição do que são Gastos Militares é que se
deve possuir certo nível de flexibilidade, uma vez que existem variações de
classificações e de registros contábeis entre os países, existindo conceitos diferentes
de nação para nação (HERRERA apud PULIDO; ESTRELLA, 2013; HEYE, 2015).
Por exemplo, Scheetz (2004) identificou quatro problemas na aplicação da
metodologia de Gastos Militares da Comissão Econômica para a América Latina entre
o Chile e a Argentina: (i) a falta de uma definição básica do que são Gastos Militares,
explicando detalhadamente o que deve ser incluído ou excluído do cálculo; (ii) uma
questão político-econômica específica entre os países resultante da "Lei do Cobre" no
Chile; (iii) a falta de confiabilidade das informações prestadas pelos países em função
da falta de rigor na escrituração contábil; e (iv) a falta de transparência sobre as
informações chaves referentes aos Gastos Militares.
Corroborando com a visão acima, Heye (2015) identifica problemas com as
bases de dados internacionais sobre Gastos de Defesa, citando: (i) a questão de
confiabilidade das bases de dados, por serem informadas pelos próprios Estados e
existirem questões políticas na decisão do que informar; (ii) a questão de
padronização metodológica que dificulta comparação, como critérios contábeis; e (iii)
a questão da falta de transparência sobre as fontes utilizadas para a constituição da
base de dados. Em seu estudo empregou como fonte de dados os fornecidos pelo
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), porque seria o que melhor
permite comparação no tempo e no espaço, sendo uma fonte não estatal com
reputação. Entretanto, como também exposto pelo autor, no caso Brasil, o SIPRI
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apresenta problemas de confiabilidade para alguns períodos pelos fatores acima
expostos.
Dessa feita, este trabalho considera útil ter em mente que os Gastos Militares
possuem dois tipos de conceitos: (i) um amplo (lato sensu) para efeitos teóricos gerais
e (ii) um restrito (strictu sensu) para cada instituição (governamental ou não) que se
propõe a aplicar a teoria à realidade social de um Estado. No contexto não
governamental, incluem-se, por exemplo, organismos supranacionais, como a OTAN
e a ONU, e instituições como o IISS, think-thank britânico, e o SIPRI.
Em relação à conceituação teórica geral, serão analisados conceitos diversos
a fim de identificar pontos gerais comuns. Por exemplo, a metodologia para o cálculo
dos Gastos Militares adotada pelo World Military Expenditures and Arms Transfers
(WMEAT), dos Estados Unidos da América (EUA), apresenta divergências com a
adotada pelo IISS no The Military Balance, entretanto serão buscados os aspectos
semelhantes. Assim, o WMEAT na verdade emprega uma análise de gastos com
armas e não de investimentos estatais totais no Setor Defesa, razão pela qual a
conceituação deixa de ser empregada para efeitos deste trabalho (CHAMBERLIN,
2004). O IISS adota um conceito de que "os gastos militares são definidos como os
desembolsos de caixa de um governo central ou federal para cobrir os custos das
forças armadas nacionais" (IISS, 2003, p. 10).
Explicando a distinção entre as definições empregadas pelo IISS e pelo
WMEAT, o SIPRI apresenta definições para ambos os tipos de gastos:
As despesas militares significam os gastos com os militares em geral,
incluindo os gastos com pessoal (ou seja, os salários e benefícios de tropas
e pessoal civil), operações e manutenção (ou seja, os gastos com
suprimentos em geral, serviços e transportes), equipamentos (por exemplo,
armas, outros equipamentos militares e equipamentos não militares),
construção (por exemplo, de bases militares) e pesquisa e
desenvolvimento. Em geral, os gastos com armas, sistemas de armas e
plataformas e outros equipamentos especificamente militares (incluindo a
investigação e desenvolvimento de tais equipamentos) constituem mais do
que um terço dos gastos militares, e muito menos em países não produtores
de armas.
(STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH
INSTITUTE, 2016)3

Assim, pode-se entender que Gastos Militares, lato sensu, são os
desembolsos financeiros que um Estado realiza para manter as FA nacionais. Em
stricto sensu, cada Estado possui seu próprio conceito de Gastos Militares, uma vez
que as regras contábeis e o detalhamento do tipo de despesas a ser incluída ou não
3

Disponível em: <https://www.sipri.org/databases/milex/frequently-asked-questions#1-definition>;
Acesso realizado em 04 set 16.
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variam de governo para governo, sendo esta a grande dificuldade para se realizar
comparações no nível mundial. Diante dessa problemática de conceituação, verificase que a gestão dos mesmos, no nível orçamentário, torna-se, também, tarefa difícil
e autóctone, pois cada país possui sua própria base principiológica de análise.
Nesse contexto, pode-se partir dos estudos de economia de defesa, cujos
objetos incluem o processo de alocação de recursos públicos no Setor Defesa
(HARLEY e SANDLER, 1995). A fim de compreender a segmentação dos Gastos
Militares, optou-se por estudar a composição do orçamento público, uma vez que
Orçamento de Defesa "é parte integrante do orçamento público" (PORTELA, 2011, p.
28), que deverá equilibrar receitas e despesas (STOURM, 1917).
Historicamente, tem-se o relato de que o primeiro orçamento estatal foi o
imposto ao Príncipe João (João Sem-Terra), na Inglaterra, em 15 de junho de 1215,
sendo a lógica orçamentária vigente até a atualidade, limitando o poder do rei
(CASTRO, 2010). A seguir segue texto do artigo 12 da Magna Carta imposta pelos
barões feudais:
Nenhum tributo ou auxílio será instituído no Reino, senão pelo Conselho
Comum, exceto com o fim de resgatar a pessoa do Rei, sagrar seu
primogênito cavaleiro e casar sua filha mais velha uma vez, e os auxílios para
esse fim deverão ser de valor razoável. (p. 37)

Entretanto, o orçamento público teria surgido como instrumento formalmente
acabado, no mesmo Estado-Nação, apenas em 1822, sendo uma forma eficaz de
controle ao contrastar receitas com despesas. Tradicionalmente, o orçamento tinha a
função de possibilitar ao Parlamento um controle político sobre o Poder Executivo,
pelo qual a sua tecnicidade ficava restrita ao aspecto financeiro, sem se ater ao campo
econômico. Entretanto, com a evolução do Estado e o crescimento das demandas
sociais, o orçamento tradicional não atendia às demandas e se desenvolveu uma nova
forma estrutural que permitisse disciplinar as finanças públicas, tornando-se em um
instrumento da política econômica e social dos governos, sendo um dos principais
componentes do planejamento governamental (MILESKI, 2003).
Giacomoni (2010) traça a evolução conceitual do orçamento público em duas
fases. A primeira, ou tradicional, se estende até o século XIX, e a segunda fase, a do
orçamento moderno, da parte final do século XIX até os dias atuais. Assim, na
atualidade, o orçamento se caracteriza como instrumento de gestão, tendo
importância econômica, integrado ao planejamento, como uma ferramenta de decisão.
Almeida (2001) entende orçamento de defesa no contexto do orçamento
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público e afirma que orçamento é “a concretização da vontade política de um país” e
“abrange as propostas voltadas para a defesa nacional”. Assim, mesmo que existam
algumas adaptações conceituais, “o orçamento da defesa é passível de avaliação a
partir dos princípios orçamentários gerais” (p. 27). Com isso, resta apresentar a Teoria
das Decisões, a fim de compor o quadro teórico do presente trabalho.
2.3 TEORIA DAS DECISÕES
A tomada de decisão é um processo no qual se escolhe apenas uma ou
algumas entre muitas alternativas possíveis para as ações a se realizar (SIMON, 1964;
VELHO, 2010), ou, ainda, um momento de todo um processo (FOLLET, 1965). Assim,
pode ser vista como: um procedimento - o processo decisório, implicando na
importância de se também analisar o ato puramente; ou um ato - a tomada de decisão.
Isso impõe a necessidade de se analisar o contexto e as circunstâncias envolvidas
(PEREIRA; FONSECA, 1997). O estudo, tanto do processo como do ato em si, é
interdisciplinar, sendo objeto de pesquisa por distintas áreas classificadas pelo CNPq
(2017): Ciências Humanas – como a Filosofia (REIS, 2010), a Psicologia (ARAUJO et
al, 2016) e Ciências Políticas (MELO; FUCIDJ, 2016); Ciências Sociais Aplicadas –
como o Direito (MARIN; SILVA, 2013) e a Administração (SANTOS; DACOVSO, 2016);
e até Ciências Exatas – em conjunto com a Matemática Aplicada (CORDEIRO, 2009),
a Probabilidade e a Estatística (IGNÁCIO, 2010).
Cada uma destas distintas áreas e diferentes autores existentes empregam,
também, díspares termos para o fenômeno decisão. Em virtude disso, se opta por um
termo, não o mais tradicional e nem o que melhor se adeque a um conceito específico,
mas o mais genérico possível – Teoria das Decisões ou Decision Theory
(GOLDSCHMIDT, 1969). Hansson (2005) explica que Teoria das Decisões é,
simplesmente, uma teoria sobre decisões, pois o assunto não é unificado, existindo
diferentes formas de teorizar e inúmeras tradições de pesquisas. Dessa forma, diante
das variadas lentes possíveis de se estudar a Teoria das Decisões e o tema
orçamento ser de Gestão de Defesa, define-se o Quadro Teórico na tradição de
Ciências de Gestão.
Em relação à sua gênese como estudo em Ciências de Gestão, a Teoria das
Decisões nasceu por volta das décadas de 1940 e 1950, como uma evolução do
conceito exclusivamente racional e mecanicista, da visão burocrática da Economia
Clássica, no Carnegie Institute of Technology, com Herbert Simon (CHIAVENATO,
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2005). No livro O Comportamento Administrativo, Simon (1964), ao dar as bases de
sua Teoria Comportamentalista, defendeu que as organizações são um sistema de
decisões e concebeu uma racionalidade limitada na tomada de decisão, pela qual as
decisões deixam de buscar a maximização de resultados do modelo burocrático e
passam a buscar resultados satisfatórios, considerando uma heurística de inovações
imediatas para corrigir as decisões diante do inesperado, a fim de atingir as metas.
Também considerou que as organizações, por serem formadas por pessoas racionais,
retiram tal faculdade dos indivíduos e tendem a impor um processo próprio de três
fases: (i) prospecção – onde se analisa o problema ou a situação que exige solução;
(ii) concepção – onde são concebidas e desenvolvidas as alternativas de solução; e
(iii) decisão – onde as alternativas são julgadas e é realizada a escolha da melhor
opção.
Em um segundo momento, Gore e Silander (1959) compilaram as obras
existentes em prol de um consenso. Concluíram, à época, que o estudo da tomada de
decisão era um corpo de literatura incompleto que envolvia mais do que a
racionalidade, pois não existia, ainda, um conceito central ou organizador.
Propuseram uma organização da literatura, dividindo-a em duas vertentes: a
comportamental (behaviorista), mais inovadora; e a racional, mais tradicional.
Inovando, a vertente comportamental se ocupava de pontos como a função da
ideologia e do poder, entendendo que as decisões tinham relação direta com todas as
pessoas na organização e não apenas com os chefes, pois todos influenciavam a
tomada de decisão (CHIAVENATO, 2005). Historicamente, a literatura sobre o tema
também pode ser dividida em fases evolutivas: (i) preocupação com a racionalidade;
(ii) críticas e ampliações da tradição racional; (iii) criação de alternativas totalmente
articuladas ao racional; e (iv) uma visão de múltiplas perspectivas, para se obter uma
análise perspicaz (ANDERSEN; ANDERSEN, 1977). À medida que essas visões
surgiram, foram várias as tentativas de integrá-las.
Finalmente, Allison e Zelikow (1999), articularam uma abordagem de
perspectiva múltipla para o estudo da tomada de decisões. Ao analisarem as decisões
tomadas pelos governos dos EUA e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas
durante a crise dos mísseis de 1962, em Cuba, adotaram três diferentes perspectivas:
a racional; a organizacional; e a política. Propuseram a ideia de que diferentes
analistas produziriam decisões bastante distintas, sendo a Teoria das Decisões
multidimensional, pela necessidade de se compreender de forma mais completa as
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muitas e complexas dimensões que se entrelaçam no processo decisório
(ANDERSEN; ANDERSEN, 1977).
Embora outras posições tenham surgido com os anos, foi mantida,
basicamente, a complexidade do tema e sua multidisciplinaridade, estando a solução
sempre vinculada a um viés de análise racional e outro político. Assim, os modelos
organizacional e racional de Allison se fundiram, por tratarem muitas vezes dos
mesmos fatores (BIN; CASTOR, 2007), e, com grande frequência, as estruturas
burocráticas das organizações serem percebidas como instrumentos portadores de
racionalidade (MORGAN, 2002). Essa percepção ocorreu com base em conceitos
como a organização burocrática de Weber (1982) e a racionalidade formal de Kalberg
(1980), nos quais a organização seria expressão da ação racional (SELZNICK, 1967)
Mais recentemente, destaca-se o estudo feito por Miller (1986), que identificou
quatro correntes principais de estudo da Teoria das Decisões: coerência, solução de
problemas, caos e política. De todos os autores identificados, apenas um transitou
entre as quatro correntes de estudo: o autor contemporâneo Mintzberg, especialista
em estratégia nas organizações. No referido modelo, concebido ao longo de quatro
décadas (MINTZBERG, 1973; 1976; 1985; 1989; 1995; et al, 2006), existem decisões:
estruturadas ou de rotina; e não estruturadas ou não rotineiras. A virtude do modelo
consiste em estruturar decisões não estruturadas e aceitar a existência de diferentes
estímulos: oportunidade, problema e crise. Nele, embora o processo decisório busque
um ideal racional, deve, também, gerir uma incerteza inerente, requerendo, na tomada
de decisão estratégica, que as organizações, de forma coerente e sistemática,
solucionem problemas diante de variáveis não controláveis, como o caos e a política.
O faseamento da tomada de decisão pode ser compreendido com o foco na
solução de problemas4, implicando na existência de dois estágios: (i) a identificação
do problema; e (ii) a tomada de decisão propriamente dita, solucionando o problema
(DAFT, 2002, p. 372). Entretanto, considerando outras definições existentes para
decisão, o primeiro estágio não precisa ser necessariamente para resolver um
problema, podendo ser, simplesmente, para escolher entre duas ou mais alternativas
ou cursos de ação (WAGNER III; HOLLENBECK, 1999, p. 585; ROBBINS, 2002, p.

4

“Tomada de decisão organizacional é formalmente definida como o processo de identificação e
solução de problemas”.
5
“Decisão é o processo pelo qual as informações percebidas são utilizadas para avaliar e escolher
entre vários cursos de ação”
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1276; SIMON, 19647). A lógica da decisão para solucionar problemas tem sido mais
proeminente, pela escassez de recursos financeiros e o ônus crescente desses
recursos (GOMES et al, 2002), em questões ligadas ao estudo de Orçamento de
Defesa.
Eisenhardt (1999), tratando de estratégia como tomada de decisão estratégica,
entende que, para que as tomadas de decisão sejam eficazes, existem algumas
estratégias a serem consideradas pelos gestores. A primeira estratégia é construir
intuição coletiva na liderança da organização para que esta seja capaz de antever
precisamente ameaças e oportunidades. A segunda é o estímulo ao conflito rápido
para melhorar a qualidade do pensamento estratégico sem sacrifício de tempo. A
terceira estratégia é a manutenção de um ritmo disciplinado que contribua para uma
conclusão precisa. Por último, a quarta é o enfraquecimento do comportamento
político prejudicial, ou seja, apenas aquele que crie conflitos improdutivos e faça
perder tempo. Com isso, confirma-se o exposto por Miller (1986), que verificou a
existência, entre as correntes de estudo, de uma que se ocupa da política, ou seja,
para que a decisão seja eficaz deve haver um equilíbrio, não necessariamente,
quantitativo, mas principalmente qualitativo, entre fatores racionais e políticos.
Contudo, o processo decisório não finaliza com a tomada de decisão, cabendo
seu monitoramento e controle. Esse acompanhamento visa analisar os resultados,
tanto positivos como negativos, obtidos para confrontá-los com os resultados
esperados (STONER; FREEMAN, 1992; LOUSADA; VALENTIN, 2011).
Dessa forma, para efeito da montagem do Quadro Teórico da presente
pesquisa, opta-se por uma perspectiva contemporânea da tradição de Ciências de
Gestão, aceitando como pressupostos teóricos gerais que:
- a decisão é um fato passível de explicação sob diferentes perspectivas, uma
vez que os problemas são complexos;
- o pensamento para tomar decisões deve ser sistêmico, assim como são as
organizações, um sistema de decisões;
- a tomada de decisão, embora seja um ato, deve ser compreendida no
contexto do processo no qual se insere;
- o processo decisório em uma organização, embora seja planejado e faseado
de forma racional, sua execução, de fato, deve ser compreendia segundo uma
6
7

“Decisão é a escolha feita entre duas ou mais alternativas”.
“Decisão é escolher entre algumas alternativas de cursos de ação”
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racionalidade limitada, pois existem outros fatores não racionais envolvidos no
processo, influindo em seu resultado;
- o processo decisório pode existir no contexto de uma solução de problemas
ou simplesmente para escolha entre alternativas;
- o processo decisório pode envolver maiores ou menores riscos, dependendo
do nível de conhecimento que se tem sobre os critérios de seleção e o ambiente;
- as decisões podem ser programadas ou não, dependendo do prévio
conhecimento dos critérios a serem empregados para a seleção e das opções
disponíveis; e
- para que a tomada de decisão seja eficaz, deve haver um equilíbrio
qualitativo entre fatores racionais e políticos, pois, por exemplo, o conflito pode
melhorar a qualidade do pensamento estratégico.
Diante destas premissas gerais, cabe, ainda, destacar que a análise, para
efeito deste trabalho será realizada segundo duas perspectivas específicas: a dos
fatores de racionalidade e a dos fatores políticos que influenciam o processo decisório.
Esta opção é reforçada pelo fato de que outros autores (DEAN e SHARFMAN, 1996;
EISENHARDT; ZBARACKI, 1992) também têm restringido suas formulações sobre
processos decisórios, até mesmo de orçamento (BIN; CASTOR, 2007; HILLS;
MAHONEY, 1978; PFEFFER; SALANCIK, 1974; PFEFFER; MOORE, 1980) à
perspectiva racional e à política.
Soma-se a isso o fato de que, em se falando de Teoria da Guerra, essa
segmentação também se torna válida. Nesse ponto faz-se referência à Clausewitz,
que considerava a guerra uma expressão da política e criticava os estudos sobre
guerra serem, à época, totalmente quantitativos. Ou seja, para ele, a guerra envolvia
não apenas elementos quantitativos (racionais), mas também elementos qualitativos
(políticos e sociais) (CLAUSEWITZ, c1984; MATOS, 2015).
Assim, verifica-se que o Processo Decisório envolve fatores de racionalidade
e políticos, quer seja administrativamente, considerando o campo das Ciências
Sociais Aplicadas, quer seja em questões de defesa, considerando o campo das
Ciências Sociais, em específico das Ciências Militares. A seguir serão tratados esses
dois tipos de fatores.
2.3.1 Fatores de Racionalidade no Processo Decisório
A primeira forma de se abordar a tomada de decisão e seu processo foi a do

45

modelo racional (BARREIROS et al, 2007). Monteiro (2006) faz uma retrospectiva do
pensamento racionalista, alcançando a Grécia antiga, e identifica, em Platão, a busca
do aprendizado transcendente do homem, e, em Aristóteles, a adoção de formas
diferentes de racionalidade para tentar explicar a inteligibilidade do mundo sensível.
Sua evolução em Ciências Políticas perpassa autores como Angell, Max Weber, Adam
Smith e Stuart Mill (HILL, 2003).
Angel (1910) previa, no início do século XX, a racionalidade nas instituições e
isso não era novidade, pois deu continuidade a uma tradição do internacionalismo
racionalista e liberal do século XIX, oriunda de Stuart Mill e Hobbes, por exemplo
(PARADISO, 2002). O ganho de Angell foi ampliar a racionalidade e demonstrar que
as decisões do Estado eram influenciadas também por fatores políticos. Assim, a
racionalidade clássica (ARON, c1982), sob o ponto de vista econômico, busca isolar
o conjunto econômico e acentuar a racionalidade dos comportamentos. Por isso,
pode-se afirmar que “um rigoroso modelo do conceito de ação racional tem sido
desenvolvido pelas teorias econômicas” (BIN; CASTOR, 2007, p. 39).
Herbert Simon foi o primeiro a distinguir a racionalidade procedimental da
substantiva, presentes nos autores clássicos de forma implícita. Assim, a
racionalidade procedimental estaria relacionada com a rotina padronizada e a
substantiva, com a lógica ética do certo e do errado (HILL, 2003). Contudo, foi com
Max Weber (2004) que a valorização da racionalidade na análise organizacional foi
considerada a marca significativa da teoria sobre burocracia, permitindo a distinção
da racionalidade material e subjetiva, da lógica e factual (VIEIRA, 2007). Algumas das
vantagens técnicas da visão weberiana e de sua Teoria Burocrática são: precisão,
clareza, constância, rapidez, redução de custos, dentre outras (WEBER, 1982). Com
base na racionalidade instrumental de Weber, as organizações, à semelhança dos
seres humanos, trabalham como máquinas (CROZIER, 1981).
Com isso, a racionalização pressupõe uma simplificação para que as escolhas
de emprego dos limitados recursos sejam otimizadas diante de uma multiplicidade de
usos possíveis, reduzindo as circunstâncias existentes às mais essenciais e com mais
impacto sobre os resultados (SIMON, 1964). Por isso, dependendo do foco que se
adota, as racionalidades de dois atores distintos podem ser conflitantes (ARON,
c1982). Salomon (1991), por exemplo, identifica a oposição entre a racionalidade
econômica e a racionalidade estratégica. A primeira considera que a guerra desvia
recursos raros que poderiam ser destinados a atividades econômicas e sociais, em
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conflito com a racionalidade estratégica, que considera a destinação destes recursos
para a guerra como uma forma de garantir a segurança das riquezas da nação,
gerando, inclusive, ganhos com inovação e tecnologia para toda a sociedade.
A teoria weberiana de organização burocrática e de uma visão da
multiplicidade do processo de racionalização foi reconstruída por Kalberg (1980), a fim
de alcançar um nível puro de análise da racionalidade. Com isso, o referido autor
identificou quatro tipos de racionalidade. A racionalidade prática baseia-se em
interesses individuais, particulares. A racionalidade teórica busca compreender a
realidade com base em conceitos abstratos. A racionalidade substantiva é fundada
em valores fortes o bastante para alterarem o curso das ações. A racionalidade formal
considera a racionalidade explicitada em regras, leis e regulamentos, sendo esta a
que melhor se adequa ao conceito de organização burocrática de Weber, pois as
organizações deveriam ser geridas de forma mecanicista a fim de obter um
funcionamento eficaz (MORGAN, 2002). Essa concepção pressupõe que a
racionalidade das decisões individuais tende para que as decisões coletivas também
sejam racionais (MILLER et al, 1986).
A Teoria Clássica da Administração analisa as organizações como detentoras
de capacidade de maximizar utilidades (BIN; CASTOR, 2007), com base em decisões
racionais que são tomadas em função de informações que as pessoas,
individualmente, não são capazes de produzir ou absorver, mas as organizações sim
(SIMON, 1964), ou seja, supõe-se que o ambiente é de certeza absoluta. Entretanto,
essa capacidade organizacional de tomar decisões racionais não é perfeita por três
razões básicas: a primeira razão é que as informações são imperfeitas e incompletas
sobre todas as variáveis e consequências da situação para a qual se necessita tomar
uma decisão; a segunda, é que a previsibilidade, por mais que seja possível realizar,
não produz os mesmos efeitos emocionais que a sua ocorrência sem antecipação; e
a última razão é a impossibilidade, por limitações físicas e biológicas, de se considerar
todas as possíveis alternativas a se escolher. Dessa forma, diante de situações de
risco ou incertezas pela parca quantidade ou qualidade das informações, o decisor
baseia-se em técnicas estocásticas e por seu juízo de consequência-utilidade, dentro
de um conjunto pré-estabelecido de preferências que tendem a soluções, pelo menos,
satisfatórias (MARCH; SIMON, 1981).
Assim, diante dessas limitações, surgiu o conceito de racionalidade limitada,
diferenciando o homem econômico (racionalidade plena), do homem administrativo
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(racionalidade limitada), considerando que o segundo se contenta com resultados
razoavelmente satisfatórios (SIMON, 1964; LUCIANO, 2000). Os limites existem não
apenas para o ser humano, mas também para as organizações, implicando na
impossibilidade de plena maximização de utilidade organizacional, fazendo com que
a Teoria das Decisões passasse a buscar resultados satisfatórios e não mais ótimos,
por considerar estes impossíveis (MARCH; SIMON, 1981; SIMON, 1964).
Também chamada de Modelo Carnegie, a racionalidade limitada, (MARCH e
SIMON, 1981) nasceu como uma crítica à abordagem racional tradicional, que
apresentava dificuldades e inconsistências. Ou seja, diante da racionalidade absoluta
não considerar dimensões comportamentais, políticas e sociais, restringindo a eficácia
da teoria clássica racional, a racionalidade limitada reduz a tomada de decisão
racional a uma aceitação do razoável, onde as alternativas são selecionadas com
base em critérios de um sistema de valores pré-definidos (BECKER et al, 1997;
BARREIROS, 2007; LUCIANO, 2000).
Dean e Sharfman (1993), como uma evolução da racionalidade limitada,
apresentaram a racionalidade requerida, definindo qual o limite de esforço que
compensa a tomada de decisão adequada. Esses esforço e investimento são focados
na acumulação e análise de dados, lembrando que os dados devem ser relevantes o
suficiente para contribuir com a tomada de decisão.
Diante da revisão teórica apresentada e da necessidade de operacionalização
da presente pesquisa, na construção das categorias e dos fatores a serem
pesquisados em campo, seleciona-se, como fatores de racionalidade:
- lógica instrumental: a ação baseia-se na projeção de valor das
consequências, onde a matemática ou a estatística servem como instrumentos para
se realizar um cálculo de utilidade e de probabilidade;
- maximização de utilidade: a ação visa a maximização dos resultados e a
redução de custos;
- impessoalidade: a ação é pautada pela busca de resultados institucionais
e não por interesses pessoais ou corporativistas;
- escolha racional: a escolha pressupõe o prévio conhecimento dos objetivos
e suas consequências, a fim de obter a máxima efetividade;
- racionalidade limitada: diante da impossibilidade do pleno conhecimento
de todas as informações e variáveis necessárias à decisão ótima, a tomada de decisão
contenta-se com resultados satisfatórios;
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- racionalidade requerida: diante da impossibilidade de uma racionalidade
plena e, afim de maximizar uma racionalidade limitada, define-se um limite de esforço
e investimento relevantes o suficiente para contribuir compensatoriamente para um
resultado que se deseja maximizar;
- institucionalização de procedimentos: a existência de estruturas, normas,
regras ou processos, padronizando a tomada de decisão e a restrição a
comportamentos não racionais indica a institucionalização da racionalidade;
- adaptação e aprendizagem organizacional: situações não programadas
geram alteração em estruturas e processo decisório, desde que alinhada com a
estratégia organizacional; e
- previsibilidade: a tomada de decisão exige o pleno conhecimento e a
máxima antecipação possível das consequências que se seguirão após a seleção feita,
razão pela qual a ação atual é o resultado da previsão realizada e será fonte da
previsão futura.
2.3.2 Fatores Políticos no Processo Decisório
Os fatores políticos são mais afetos ao processo decisório em organizações
por ser útil para a identificação de jogos de poder (BARREIROS, 2007; MORGAN,
2002). Segundo Daft (1999), a partir da Teoria de Racionalidade Limitada de Simon,
focada em aspectos cognitivos dos indivíduos, três autores – Richard Cyert, March e
Simon, desenvolveram um outro modelo, o Coalizacional, focado nas relações sociais
sobre grupos de indivíduos (BARREIROS, 2007; EISENHARDT; ZBARACKI, 1992).
Essa abordagem, segundo Daft (1999), prevê, além dos pressupostos da
Racionalidade Limitada, que as decisões organizacionais são frequentemente
tomadas por diversos atores, com visões e preferências conflitantes. Ou seja, uma
organização não possui, a priori, objetivos claros, e são, na verdade, os indivíduos ou
grupos detentores de poder na organização que conduzem as estratégias particulares
a partir de uma situação própria (LOUSADA; VALENTIN, 2011).
Nesse modelo, a alta gerência define os objetivos da organização, contudo,
para que sejam implementados, existem decisões a serem negociadas em pelo
menos dois níveis: o primeiro, ocorre no topo da organização, ou seja, no nível mais
elevado; e o outro, nos níveis de gestão mais baixos. Para os autores, a decisão
organizacional, que aprova o produto das propostas apresentadas pelos vários
departamentos, requer a análise de alguns critérios: um financeiro, confrontando
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disponibilidades com necessidades, até porque o próprio nível de informações
desejado custa recursos para que as decisões sejam mais racionais; e outro, de
aperfeiçoamento e aprendizagem organizacional, alterando o processo organizacional
(CYERT; MARCH, 1992; AHUJA, 2007).
Com isso, Barreiros (2007) identifica duas razões para que as decisões
organizacionais sejam tomadas com base em negociações e coalizões: (i)
ambiguidade das metas organizacionais entre departamentos; e (ii) limitação cognitiva
dos envolvidos. Com outro enfoque, Braga (1987) adiciona mais três razões para o
comportamento político no processo decisório das organizações: (iii) a deficiência ou
vulnerabilidade no planejamento; (iv) a multiplicidade de objetivos; e (v) a limitação de
recursos por escassez.
Percebe-se que a concepção política considera também o conflito de poder e
influência, bem como a existência de interesses individuais dentro das organizações
(LOUSADA; VALETIN, 2011). Assim, a ação coletiva é vista como um meio de poder,
permitindo que os indivíduos realizem seus valores individuais (ARROW, 1974), o que
faz crescer de vulto a influência dos fatores políticos no processo decisório, na mesma
medida em que as incertezas se apresentam, gerando cada vez mais associações em
torno de oportunidades (MORGAN, 2002). Dessa forma, politicamente, a organização
não é vista como um empreendimento racional que visa um objetivo comum, mas
como uma rede de pessoas independentes e com interesses divergentes, o que faz
com que os esforços dos decisores sejam direcionados para a acomodação de
recursos e não para a solução dos problemas (HATCH, 1997).
Cabe destacar que a multiplicidade de objetivos e a escassez de recursos são
fenômenos que potencializam a necessidade de se ajustar os critérios racionais desde
as fases iniciais, bem como a tomada de outras decisões contingenciais durante a
implementação das decisões iniciais. Existem pesquisas (HILLS; MAHONEY, 1978;
PFEFFER; MOORE, 1980; PFEFFER; SALANCIK, 1974) nas quais se defende que
tais fenômenos contribuem para a maior probabilidade de influência dos fatores
políticos, especificamente do conflito de poder, nas decisões de alocação
orçamentária,

pelas

necessidades

departamentais

concorrerem

dentro

da

organização em busca dos limitados recursos.
Outra causa para os conflitos nas organizações é a diversidade na forma de
se ver os problemas e desafios a serem enfrentados. A divisão do trabalho, a
pluralidade de formações e especialidades, e a segmentação de tarefas por diferentes
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departamentos e setores aumenta a probabilidade de as organizações possuírem
diferentes pontos de vistas sobre uma mesma situação (PFEFFER, 1992). Essas
perspectivas e abordagens que as organizações comportam tendem a criar conflitos
entre os atores envolvidos nos processos decisórios, quer seja em relação aos
objetivos quer seja até sobre o modo como alcançá-los (EISENHARDT; ZBARACKI,
1992), fazendo frutificar a dimensão política da organização (KATZ; KAHN, 1987).
Diante dessa concorrência pela definição dos objetivos e até pela maior parcela de
recursos para seu departamento, o processo de negociação torna-se necessário para
que as diferentes preferências sejam reconciliadas (NUTT, 2002).
Outra forma de influenciar os processos decisórios organizacionais é pelo
poder, com a ressalva que este tipo de influência pode ser minimizado pela
interdependência interna e normativa entre departamentos (PFEFFER; SALANCIK,
1974). Esse fator possui considerável relevância por ocasião da obtenção de recursos
e pode influenciar de forma sutil na definição de critérios para favorecer ou não uma
determinada posição ou departamento (BRAGA, 1987; PFEFFER; SALANCIK, 1974).
Os atores interessados em influenciar as decisões buscam interferir nas estruturas de
poder da organização, empregando as seguintes tática de natureza política: (i)
formação de coalizões motivadas por interesses comuns; (ii) cooptação velada do
decisor; (iii) uso estratégico da informação pela posse de informações privilegiadas ou
manipulação e controle de canais de informações críticas; e (iv) uso de especialistas
externos para legitimar uma posição (EISENHARDT; BOURGEOIS III, 1988;
EISENHARDT; ZBARACKI, 1992). Esse uso do poder por atores envolvidos no
processo decisório pode ser orientado por objetivos particulares, tanto de pessoas
quanto de grupos. Essa influência muitas vezes é de difícil percepção por situar-se
dentro de certos limites que os torna aparentemente alinhados aos objetivos
organizacionais. Uma das áreas onde isso ocorre é no processo decisório de alocação
orçamentária, sendo caracterizado como uma forma sutil de ganhar sem infringir as
regras do jogo (MORGAN, 2002).
Outro aspecto a ser considerado são as questões políticas externas que
podem influenciar o processo decisório. Existem autores que identificam alguns
fatores políticos a serem respeitados: contexto político; interesses de investidores;
governo (BRAGA, 1987); demandas ambientais; e situações de crise (ALLISON;
ZELIKOW, 1999).
Na descrição do modelo político de análise do processo decisório de Allison e
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Zelikow (1999) a questão da racionalidade é relativizada em virtude de conflitos e
desacordos entre as partes envolvidas. Essas divergências de opinião sobre como
resolver os problemas, como visto anteriormente, decorrem de diversas causas,
podendo ser destacadas: as diferenças entre as pessoas, em questões cognitivas,
ideológicas e profissionais; os distintos interesses departamentais; e a escassez de
recursos. Essas motivações dos mais variados tipos de atores, ora concorrentes, ora
convergentes, e até divergentes, fazem com que o modelo político seja tratado de
forma totalmente diferenciada dos outros dois modelos – racional e organizacional.
Ou seja, o que diferencia o modelo político dos demais é, principalmente, a existência
de vários atores que não agem com total racionalidade, mas competindo em um jogo
político para que os resultados das decisões sejam vantajosos para cada um deles,
segundo seus próprios interesses (MORGAN, 1996). Assim, as decisões
organizacionais se baseiam, não apenas em racionalidade, mesmo que limitada, mas
também em acertos, negociações e coalizões entre os atores envolvidos no processo
(SILVA, 1989), cujas cisões podem levar à substituição de decisões racionais
orientadas por visões objetivas por negociações, barganhas, pressões e relações de
poder direcionadas por metas e interesses subjetivos (DRENTH; KOOPMAN, 1992).
Entre as críticas que se faz a esse modelo encontra-se o fato de que, apesar
de ser mais realista que o modelo racional, deixa de considerar aspectos que também
são inerentes ao decisor e à organização, como: princípios, crenças, identidade,
família, personalidade, cultura, valores e outros (LUCIANO, 2000). Outra questão que
dificulta a análise em separado desse modelo, em relação ao racional, é que existem
autores, como Teodósio, Silva e Rodrigues (2003), que consideram que ambos os
modelos possuem pontos em comum, afirmando que mesmo o processo político
possui em seu bojo a análise técnica, compreendendo a reunião de fatos, discussão
racional de temas, entre outros procedimentos que focam mais no efeito dos objetivos
conflitantes (CHOO, 2003; LOUSADA; VALENTIN, 2011).
Dessa forma, à semelhança de como se definiu os fatores de racionalidade,
seleciona-se, como fatores políticos:
- negociação e persuasão: concorrências entre departamentos da
organização normalmente exigem negociações, barganhas e persuasão por parte dos
líderes envolvidos, a fim de influenciar o processo decisório;
- poder: a capacidade de influenciar é derivada de fatores como autoridade,
controle de recursos, prerrogativas funcionais, controle de informações privilegiadas
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e outros fatores;
-

contingências:

deficiências

ou

vulnerabilidades

no

planejamento

orçamentário, por exemplo, podem exigir a previsão de procedimento e critérios de
tomada decisão de caráter eventual capazes de responder ao risco da decisão original
não ser suficientemente eficaz;
- conflitos: a existência de conflitos pode ser evidenciada principalmente pela
multiplicidade de objetivos e pela escassez de recursos, entretanto, também pode ser
evidenciada em divergências de crença, valores, ideais, objetivos, metas, etc.;
- cooptação: capacidade de persuasão velada ao decisor ou outros atores
para se aumentar o poder de influência no processo decisório;
- coalizão e cooperação: associação entre partes que se baseia na
existência de oportunidades, vantagens ou problemas comuns a serem superados;
- interesses: as decisões racionais podem ser substituídas por decisões
baseadas em interesses pessoais ou de grupos específicos, pondo em risco o
atingimento dos reais objetivos organizacionais; e
- influência externa: as decisões não são orientadas apenas por fatores
internos à organização ou à realidade dos indivíduos que a compõem, podendo sofrer
influências de aspectos externos à organização e ao processo decisório.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

Uma análise holística é adequada à investigação qualitativa em Ciências
Sociais e Humanas (ALMEIDA et al, 2011; BRUYNE et al, 1977; MORAES et al, 2012;
TERRA, 2014). Partindo dos quatro polos de análise de Bruyne, (epistemológico,
teórico, técnico e morfológico), a Figura 3 apresenta a esquematização da aplicação
da metodologia quadripolar para a presente pesquisa. O polo teórico já foi tratado no
capítulo sobre a formulação do quadro teórico da pesquisa, restando para este
capítulo os demais polos, com as seguintes ressalvas: o polo técnico será tratado por
metodologia ou método; e o polo morfológico será denominado também por desenho
da pesquisa.
Figura 3 - Esquema de aplicação da metodologia quadripolar para a pesquisa

Abordagem

- Paradigma da Complexidade no contexto
das Ciências da Gestão
- Teoria dos Sistemas Adaptativos
Complexos

Quadro de
referência

- Políticas Públicas e Gestão
de Defesa
- Gestão Orçamentária de
Defesa
- Teoria das Decisões
- Fatores de
Racionalidade
- Fatores Políticos

PÓLO EPISTEMOLÓGICO

PÓLO TEÓRICO

(exigência de pertinência)

(exigência de conceituação)

PÓLO TÉCNICO

PÓLO MORFOLÓGICO

(exigência de verificação empírica)

(exigência de coerência)

Modo de
investigação

- Pesquisa Exploratória
- Pesquisa de Campo
- Classificação: qualitativa, aplicada e descritiva
- Protocolo da Pesquisa
- Procedimento de Coleta: Fontes Múltiplas
- Procedimento de Tratamento dos Dados:
Análise de Padrão Combinado

Quadro de
análise

- Categorias de Análise
- Delineamento da pesquisa
- Estrutura da Tese

Fonte: o autor (2018), com base em Bruyne, Herman e Schoutheete (1977, p. 36).
3.1 ABORDAGEM EPISTEMOLÓGICA8
Diversas lentes podem ser empregadas pelo pesquisador para decidir quais
os tipos de conhecimento são legítimos e adequados (GRAY, 2012, p. 21), valendo
tal regra também para o estudo das Ciências Militares, inclusive na linha de pesquisa

8

A epistemologia foi incluída na metodologia conforme exigência estabelecida no Anexo C – Modelo
do Pré-Projeto de Pesquisa, para Doutorado, ao Edital de Seleção para o PPGCM em 2016/2017, da
ECEME, ano no qual esse projeto foi submetido.
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Gestão de Defesa. Assim, em virtude de a presente pesquisa tratar da Decisão de
Alocação Orçamentária estatal para Operações de Paz da ONU, perpassando as
Ciências Políticas, as Relações Internacionais e as Ciências de Gestão, torna-se
importante a definição da perspectiva epistemológica. Com isso, espera-se esclarecer
o desenho da pesquisa, sua estrutura geral, incluindo o tipo de evidências que serão
coletadas, bem como os critérios de interpretação (EASTERBY-SMITH et al, 2002).
Mantendo-se fiel à linha de pesquisa de gestão, opta-se pela adoção de uma
visão de mundo própria da Administração, voltando-se para a Teoria das
Organizações, por meio da qual os Estados são compreendidos racionalmente como
passíveis de serem geridos. Embora existam diferenças entre as organizações
estatais e privadas, os pontos em que se assemelham são predominantes, ao ponto
de serem estudas, ambas, pela Teoria das Organizações (CHIAVENATO, 2003).
Desta forma, para a presente pesquisa, inserida no campo das Ciências da Gestão,
adotou-se o Paradigma da Complexidade.
3.1.1 O Paradigma da Complexidade no contexto das Ciências da Gestão
A sistematização do conhecimento administrativo originando as Ciências da
Gestão é datada do século XIX. As transformações advindas com a Revolução
Industrial, no século XVIII, quando as pequenas manufaturas familiares deram lugar
às organizações industriais, exigiram que as práticas administrativas fossem
estudadas e metodizadas. Nos séculos XIX e XX, podem ser identificadas quatro
ondas de evolução da Teoria das Organizações. Na “primeira onda” a ênfase seria
nas ‘tarefas’, destacando a Administração Científica de Taylor, com a sua
compreensão racional do trabalho. A “segunda onda” teria ênfase na ‘estrutura
organizacional’, tendo quatro desdobramentos teóricos: a Teoria Clássica de Fayol; a
Teoria Burocrática de Max Weber; a Teoria Estruturalista, integrando as duas
anteriores; e a Teoria Neoclássica, com o desenvolvimento do processo administrativo.
Na “terceira onda” a ênfase recai nas ‘pessoas’, surgindo as teorias: das Relações
Humanas e Comportamental. A Quarta Onda caracterizou-se pela ênfase no ambiente,
sendo identificadas as teorias: de Sistemas e da Contingência (CHIAVENATO, 2005).
Existe quem defenda a incompatibilidade entre os paradigmas tradicionais das
Ciências de Gestão (SKRTIC, 1990; ALVES-MAZZOTI, 1996), considerando que as
principais distinções consistem em duas linhas de análise: objetividade/subjetividade
e ordem/desordem. Contudo, Chiavenato (2005), ao tratar dos Tempos Modernos,
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comentando as transformações da Era da Informação (Séc XXI), destaca iniciativas
em prol da eficiência e da eficácia, bem como que a complexidade do mundo moderno
faz coexistirem objetividade e subjetividade simultaneamente nas organizações,
assim como ordem e desordem.
Por isso, Bauer (1999) caracteriza as organizações da seguinte forma:
ambiguidade e unidade, conflito e consenso, paradoxo e racional, ordem e desordem,
certezas localizadas e incertezas. A fim de explicar a nova mentalidade a ser exigida
das Ciências da Gestão, o mesmo autor, trata de conceitos como “autopoesis” (autoorganização dos organismos vivos), “order from noise” (teoria das informações), “order
throught fluctuations” (estruturas dissipativas), “sistema adaptativo complexo” e “teoria
do caos”. Isso ocorre, pois a realidade das organizações, a exemplo do que ocorre
com os organismos vivos, é complexa e exige adaptações constantes em prol da
sobrevivência (MORIN, 1980).
Neste sentido, Yonamine (2006) demonstra o Paradigma da Complexidade
como uma das iniciativas de integração de saberes, ao lado das raízes pré-socráticas
da complexidade em Heráclito, do Paradigma Holonômico ou Holoepistemologia, e do
Paradigma Pós-Modernista ou Antiparadigmático. Demo (2002), por exemplo, define
a complexidade pelos seguintes atributos: dinamicidade e imprevisibilidade, nãolinearidade,

reconstrutividade,

dialético

e

evolutivo,

irreversibilidade,

maior

importância da intensidade perante a extensividade, ambiguidade estrutural e
ambivalência processual.
A complexidade é tamanha que as Ciências da Gestão passaram, na
atualidade, a estudar a organização sob pontos de vista totalmente diversos, havendo
várias propostas, como alternativas ao modelo mecanicista tradicional. Morgan (2006)
propõe ver as organizações de acordo com algumas metáforas, não para explicar sua
organização, mas as mudanças que nela ocorrem, que ela gera ou às quais reage.
Assim, o autor propõe ver as organizações como: máquinas, marcando o pensamento
mecanicista; organismos vivos, incorporando a natureza como ambiente no qual a
organização se insere; cérebros, entendendo que as organizações aprendem e se
auto organizam; culturas, assumindo a existência de uma realidade social; sistemas
políticos, entendendo haver nas organizações interesses, conflito e poder “em jogo”;
prisões psíquicas, buscando no pensamento e no inconsciente explicações
comportamentais; fluxo e transformação, aceitando que a mudança faz parte da
existência das organizações; e instrumentos de dominação, vendo as organizações
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multinacionais no contexto do sistema mundial.
Assim, nesse contexto da modernidade, adota-se a complexidade não apenas
como uma teoria (CHIAVENATO, 2003)9, mas como um paradigma da evolução do
pensamento científico, próprio da administração (MORIN, 1996; PRIM et al, 2008;
SERVA et al, 2009, 2010). A complexidade, pressupondo sistemas abertos e de difícil
controle, tem sido utilizada para representar tudo aquilo que se tem dificuldade de
compreender e dominar (CHIAVENATO, 2003; MISOCZKY, 2003).
Esse paradigma teve sua gênese em 1977, com Ilya Prigogine, ganhadora do
Prêmio Nobel de Química, quando aplicou a segunda lei da termodinâmica aos
sistemas complexos, incluindo organismo vivos. Em síntese, Prigogine constatou que
determinados sistemas, quando postos em condições que beirem o caos, passam,
espontaneamente, a se auto organizar e inovar, resultando em sistemas mais
complexos e adaptativos (CHIAVENATO, 2003). A partir dessa descoberta, o
Pensamento da Complexidade fundamentou-se em três teorias: a teoria do caos; a
teoria das estruturas dissipativas ou teoria do não equilíbrio; e a teoria dos sistemas
adaptativos complexos (STACEY, 2000).
Todas as teorias vinculadas ao Paradigma da Complexidade consideram que
a realidade possui segredos ainda não totalmente desvendados pela inteligência
humana (CAMPBELL, 1982). Em específico, as teorias do caos e das estruturas
dissipativas trouxeram grande contribuição para a exploração das fronteiras do
conhecimento dentro de um emaranhado de ciências interdisciplinares, destacandose as relacionadas com a tecnologia das informações (CHIAVENATO, 2003). A Teoria
dos Sistemas Adaptativos Complexos, por sua vez, contribuiu de forma considerável
com a Teoria Geral da Administração por se destinar a descrever os comportamentos
de sistemas nos quais interagem um grande número de agentes com propósitos
diferentes e que, na busca por seus objetivos, são capazes de aprender novos
comportamentos (WALDROP, 1992; STACEY, 1996).
A complexidade traz uma nova conceituação de ciência e da realidade em que
se vive, as organizações abandonam a visão clássica fordista-taylorista, como
máquinas, e passam, dentro de um contexto de pressões externas e oscilações
internas, a ser aceitas como “sistemas complexos, adaptativos e que se auto

9

Chiavenato (2003) em uma perspectiva totalmente diferente da adotada pelas Ciências Sociais, já
exposta, considera a complexidade uma teoria, pois, para ele os paradigmas são: o cartesianonewtoniano, o holístico, o da era industrial e o da era do conhecimento.
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organizam até alcançarem um estado de aparente estabilidade” (CHIAVENATO, 2003,
p. 566). Assim, a “lógica da ciência da complexidade substitui o determinismo pelo
indeterminismo e a certeza pela incerteza” (ibidem, p. 567), buscando não apenas
“reconhecer a incerteza e tentar dialogar com ela” (ibidem, p. 567).
No campo dos estudos científicos, a complexidade pode ser vista como uma
nova visão das ciências (CHIAVENATO, 2005), mas, na verdade, alterou o próprio
sentido do que é ciência, e exemplificando essa afirmação, pode-se expor três pontos
de relevo (BAUER, 1999, p. 233):
1. A complexidade fez com que a ciência abandonasse o determinismo e
aceitasse o indeterminismo e a incerteza, inerentes ao homem e sua organização em
sociedade;
2. A complexidade fez com que a ciência abandonasse a ideia de simplicidade
inerente aos fenômenos da natureza e abraçasse a complexidade inerente ao homem
e sua organização em sociedade; e
3. A complexidade fez com que a ciência abandonasse o ideal de objetividade
como única forma válida de conhecimento, assumindo também a subjetividade, como
marca maior da condição humana.
Assim, essa nova perspectiva da ciência, incorporada pelo Paradigma da
Complexidade, influenciou também a Teoria das Organizações. No campo da Gestão,
essa nova forma de pensar superou uma limitação típica do pensamento clássico, e
passou a considerar a relação das organizações com seu ambiente externo e a interrelação entre as partes da organização (PRIM et al, 2008). Esse pensamento da
complexidade entende a natureza como paradoxal em sua essência e em um estado
de contínua mutação. Como consequência, quando aplicado às organizações, conduz
o pesquisador a ver a organização como fluxo e transformação (MORGAN, 2002).
Por tudo que foi exposto, verifica-se que a Complexidade, como Paradigma
da Epistemologia da Administração e da Teoria das Organizações, se adequa à
presente pesquisa, pelos seguintes fatores (MORIN, 1996; PRIM et al, 2008; SERVA
et al, 2009, 2010; STACEY et al, 2000):
1. Amplia o conhecimento sobre a construção da identidade organizacional,
pela inclusão do ambiente externo à análise da organização e do comportamento
individual e de grupos sociais ao comportamento organizacional;
2. A organização e o ambiente coevoluem simultaneamente e se influenciam
mutuamente, sendo uma perspectiva adequada ao estudo do MD no contexto de suas
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relações com os demais órgãos federais;
3. A natureza da organização é vista como um todo que emerge das
interações dos indivíduos e está em contínua transformação, sendo uma relação
paradoxal, onde o indivíduo forma a organização e é formado por ela;
4. O ambiente, nessa evolução constante, tende sempre a uma maior
complexidade, passando a ter um comportamento paradoxal, dinâmico e imprevisível.
Com isso, a análise do processo decisório, objeto da presente pesquisa, passa a ser
compreendida dentro de um contexto de incertezas e imprevisibilidades; e
5. Essa “desordem” da complexidade, causada por ruídos, eventos
inesperados, crises, conflitos, cortes orçamentários, etc., é uma dimensão inegável
das organizações e sua aceitação também contribui para o conhecimento da mesma,
evitando, com isso, um reducionismo que fuja à realidade, sendo adequada ao
presente estudo, por ser uma pesquisa de natureza aplicada.
3.1.2 Teoria dos Sistemas Adaptativos Complexos
A Teoria dos Sistemas Adaptativos Complexos, sendo uma das teorias
fundamentais do Paradigma da Complexidade, presume a interação de grande
número de agentes com propósitos distintos e imprevisíveis na luta pela sobrevivência,
contribuindo para que esses agentes aprendam novos comportamentos (WALDROP,
1992; STACEY, 1996; PRIM et al, 2008). Esses processos internos de aprendizagem
organizacional seguem padrões racionais e independentes, por cada organização
envolvida em buscar sua própria sobrevivência, estando ligada à Gestão das
Organizações (GIOVANNINI, 2002).
Stacey (1996, p. 19) conceitua a Ciência da Gestão que se ocupa do
Paradigma da Complexidade como:
[...] o estudo de sistemas que são formados por uma grande quantidade de
agentes que interagem entre si para produzir estratégias dissipativas de
sobrevivência para eles próprios, e, portanto, para o sistema como um todo,
ou partes do sistema aos quais eles pertencem. Esse sistema, por sua vez,
interage com outros sistemas, formando um supra-sistema no qual eles são
agentes que co-evoluem.

Depois de Stacey, como referência no estudo do Paradigma da Complexidade,
outro autor relevante para se compreender a Teoria dos Sistemas Adaptativos
Complexos é Kauffman, biólogo teórico que participou do Science Board do Santa Fe
Institute, instituto criado em 1984 com o objetivo de estudar de forma interdisciplinar
as “ciências da complexidade”, defendendo sua validade também nas relações
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ecológicas, psicológicas, culturais e econômicas, por exemplo (FONSECA, 2007).
Para ele, sendo um biólogo, se a teoria da evolução das espécies fosse expandida,
serviria de base para a seleção natural e, também, para a auto-organização
(KAUFFMAN, 1993, p. xiv; 1995, p. 25-26).
Partindo desses estudos, entende-se que as organizações são “sistemas
dinâmicos complexos não-lineares que evoluem” (PONCHIROLLI, 2007, p. 86).
Consequentemente, a dinâmica de resposta à turbulência do ambiente, que o autor
entende como a “aplicação simultânea de diferentes formas de controle, em função
da natureza da mudança” (idem, p. 100), garantindo uma gestão eficaz do processo
estratégico, passa a ser entendida como uma capacidade, sendo um conceito
totalmente pertinente para o presente trabalho, pela própria Questão Norteadora:
Como o Ministério de Defesa do Brasil, no contexto da gestão orçamentária e
financeira federal, processa a decisão política de enviar tropas para Operações de
Paz sob a égide das Nações Unidas, gerando as capacidades requeridas?
Segundo Stacey (2000), existem pelo menos três modelos quanto à natureza
dos agentes que formam os Sistemas Adaptativos Complexos: o primeiro modelo é
formado por agentes homogêneos, cujas regras de interação são idênticas; o segundo
modelo é formado por agentes heterogêneos, no qual cada agente possui as regras
próprias de interação; e o terceiro modelo pressupõe a existência de sistemas
acoplados a outros sistemas, tornando a dinâmica das relações muito mais complexa,
pois os sistemas se influenciam mutuamente, resultando o que denomina “evolução
da coevolução” (KAUFFMAN, 1995; BAK, 1988).
Nesse ponto, cabe destaque que a atual pesquisa, por tratar do processo
decisório de alocação de recursos orçamentários para Operações de Paz das Nações
Unidas, também envolve uma gama considerável de atores com propósitos distintos
e imprevisível, capazes de aprender novos comportamentos. Entre esses atores podese destacar, por exemplo: o MD, cada uma das FA (MB, EB e FAB), o Ministério de
Relações Exteriores, o Poder Legislativo, o MPOG, o país anfitrião da Missão da ONU,
a própria ONU, entre outros. Neste ponto, a presente teoria muito se assemelha com
a Teoria da Interdependência Complexa de Robert Keohane e Joseph Nye, mais
direcionada ao estudo das relações transnacionais entre agentes não-Estados,
consideradas complexas em uma visão de mundo mais que realista, no sentido
paradigmático da palavra. Ou seja, essa interdependência se caracteriza pela
participação de agentes que não são Estados, pela inexistência de hierarquia clara
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entre os assuntos e pelo uso da força não ser efetivo (KEOHANE; NYE, 1972 e 1977).
Em virtude da existência de diversos agentes com interesses concorrentes ou
conflitantes, cada ator pode apresentar estratégias de interação próprias, evoluindo
não apenas as regras, mas o próprio sistema (PRIM et al, 2008). Com isso, verificase que, embora busque-se modelar matematicamente até os modelos do Paradigma
da Complexidade, a Teoria dos Sistemas Adaptativos Complexos difere das demais
teorias (Caos e Estruturas Dissipativas), pois considera imprevisível a identificação
antecipada para qual atrator o modelo convergirá, sendo impossível analisar o todo,
por existirem sistemas acoplados que se influenciam mutuamente e são capazes de
coevoluir simultaneamente, alterando também as suas formas de interação e os
próprios sistemas (STACEY et al, 2000). Ou seja, o sistema não é apenas imprevisível
pela sua própria capacidade de evoluir, mas porque essa evolução é causada pela
coevolução entre as partes – outros sistemas complexos em evolução – e o todo –
ambiente envolvendo todos estes sistemas complexos (PRIM et al, 2008).
Diante destes pontos apresentados, espera-se demonstrar que, dentro do
contexto epistemológico proposto e da especificidade da pesquisa, a Teoria dos
Sistemas Adaptativos Complexos permite analisar essa certa “confusão”, de forma
sistematizada, coerente e, acima de tudo, científica.
3.2 METODOLOGIA
O planejamento da pesquisa consiste em decisões práticas para se selecionar
um tipo particular de constatação dos fatos empíricos, a fim de controlar a coleta dos
dados, analisando pertinência e consistência (ALMEIDA et al, 2011). Assim, esperase tornar dados em informações relevantes para a investigação, possibilitando a
comprovação ou refutação da tese (TERRA, 2014). Desta forma, por meio da criação
de rígidos sistemas metodológicos e de protocolos de pesquisa, espera-se que seja
possível a aferição da pertinência dos sistemas teóricos ao caso sob análise
(BRUYNE et al, 1977).
A seguir são apresentados os procedimentos adotados na Pesquisa
Exploratória, a fim de compor o Estado da Arte, bem como os procedimentos da
Pesquisa de Campo.
3.2.1 Pesquisa Exploratória
Com o fim de estabelecer o estado da arte para a presente pesquisa, foi
realizada uma Pesquisa Exploratória a fim de consolidar uma Revisão de Literatura
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sobre Operações de Paz das Nações Unidas, Tomada de Decisão no Setor de Defesa
e Orçamento de Defesa, com enfoque na realidade brasileira. Assim, sistematizou-se
a presente revisão pela adoção de procedimento de seleção de assuntos de pesquisa,
de bases bibliográficas, de termos de pesquisa, de critérios de relevância e de
avaliação da qualidade das referências, dos métodos para seleção e critérios de
síntese dos resultados (FINK, 2014).
Na execução da Pesquisa Exploratória empregou-se uma combinação dos
protocolos adotados por Souza (2017) e Klüber (2012), com adaptações para a
realidade do presente trabalho. Com isso, o protocolo a seguir exposto foi elaborado
a fim de, ao mesmo tempo em que se executasse uma revisão bibliográfica
sistematizada (bibliometria), também fosse possível qualificar e quantificar a produção
acadêmica.
Protocolo da Pesquisa Exploratória
Considerando que cada Unidade Semântica ou de Significado possui um
núcleo central articulado a partir de significados expressos em categorias que
convergem para ele (KLÜBER, 2012), nesta revisão de literatura adotou-se termos de
pesquisa nos idiomas português e inglês, relacionadas com os núcleos centrais:
Decisão, Orçamento e Operação de Paz. Entretanto, as Unidades de Significado da
presente pesquisa possuem também categorias que para elas convergem, como
Defesa e Brasil, por exemplo. O Quadro 1 expõe essas Unidades de Significado, ou
Unidades Semânticas, seus núcleos e os significados que para eles convergem, no
contexto da presente pesquisa.
Quadro 1 - Unidades Semânticas, núcleo central e significados convergentes
NÚCLEO CENTRAL
SIGNIFICADOS CONVERGENTES
Unidade Semântica: Tomada de Decisão no Setor de Defesa Brasileiro
Defesa
Decisão
Brasil
Unidade Semântica: Orçamento de Defesa Brasileiro
Defesa
Orçamento
Brasil
Unidade Semântica: Operações de Paz das Nações Unidas com participação brasileira
ONU
Operação de Paz
Brasil

Fonte: o autor (2018).
As Bases de Dados utilizadas na revisão de literatura foi a disponível na
Fundação Getúlio Vargas (FGV) e no Portal de Periódicos da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), contabilizando um total de
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497 bases de dados, nacionais e internacionais, conforme lista constante do Apêndice
A.1. A Base de Dados da FGV foi priorizada, em face das demais existentes, em
função de assinar Periódicos relevantes para as áreas de Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas não disponíveis na Capes, como J-Stor, Emerald, Taylor and Francis,
RePec, ProQuest, Oxford e outros. Também foi utilizado o motor de busca do Google
Acadêmico, a fim de avaliar quantitativa e qualitativamente a representatividade dos
termos de busca na internet.
Os termos e os critérios utilizados para examinar as Unidades Semânticas da
presente pesquisa podem ser verificados no Quadro 2, e as combinações das
Unidades Semânticas estão expostas no Quadro 3.
Quadro 2 - Técnica empregada para identificação das obras relevantes
Unidade
Semântica
Decisão
(D)
Orçamento
(O)
Operação
de Paz
(P)

Idioma
Português
Inglês
Português
Inglês
Português
Inglês

Termos da pesquisa
(decisao OR decisorio) AND (militar OR defesa OR seguranca) AND
Brasil
(decision) AND (military OR defense OR security) AND Brazil
(orcamento OR despesas OR gastos) AND (militar OR defesa OR
seguranca) AND Brasil
(budget OR expenses OR spending) AND (military OR defense OR
security) AND Brazil
(operacao OR operacoes OR missao OR paz) AND (nacoes unidas
OR ONU) AND Brasil
(operation OR PKO OR peacekeeping) AND (United Nations OR UN)
AND Brazil
CRITÉRIOS COMUNS DA PESQUISA

Limitadores
Analisado por pares
Tipos de documentos
Revistas acadêmicas
Exibição
Por representatividade

Fonte: o autor (2018).
Quadro 3 - Combinações das Unidades Semânticas
Combinação
D
O
P
D-O
D-P
O-P
D-O-P

Decisão (D)
X

Fonte: o autor (2018).

Unidades Semânticas
Orçamento (O)

Operação de Paz (P)

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
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A pesquisa realizada com os termos selecionados para comporem as
Unidades Semânticas visou coletar apenas os artigos revisados por pares de maior
relevância para cada Unidade Semântica de pesquisa, implicando na coleta dos 100
mais relevantes. Artigos não revisados, relatórios, reportagens, imagens e
audiovisuais não deveriam ser incluídos nas referências bibliográficas, sendo
empregados apenas para avaliar a representatividade das Unidades Semânticas de
pesquisa na internet. Para execução deste trabalho, utilizou-se o processo
automatizado de classificação por relevância de artigos dos portais de pesquisa da
FGV

(http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/discover)

e

da

CAPES

(http://www.periodicos.capes.gov.br/).
A avaliação da qualidade das referências bibliográficas foi realizada com base
nos índices de classificação de periódicos WEBQUALIS e do indicador SCImago
Journal Rank (SJR indicator). Desta forma, cada artigo resultante da pesquisa, para
cada combinação, foi classificado de acordo com as classificações dos periódicos nos
quais foram publicados, conforme consta no Apêndice A1.2. Em virtude da maior
proporção de artigos publicados em revistas com classificação Qualis, que revistas
com SJR, adotou-se o padrão Qualis para fins de comparação. Ainda, o único artigo
sem classificação selecionado sem Qualis oficial teve um Qualis arbitrado para fins,
apenas, de comparação no âmbito do trabalho. Esta classificação foi arbitrada
tomando por base a classificação SJR e Qualis de outros artigos. Além da busca
automatizada, foi previsto um refinamento manual, para que artigos sem aderência ao
tema da pesquisa fossem eliminados, implicando em uma seleção mais acurada.
Para a síntese dos resultados, foram utilizados os seguintes critérios:
quantificação de artigos por Unidade Semântica, razões de exclusão, classificação da
qualidade de artigos, levantamento da distribuição temporal de publicação,
identificação das áreas de estudo, identificação dos países de publicação, busca de
áreas de convergência, lacunas existentes, e levantamento das principais referências
bibliográficas para cada Unidade Semântica.
Em virtude de o resultado da coleta de artigos ter sido muito inferior ao
esperado, foi adotado, ainda, procedimento de ampliação das referências, com o
intuito de, pelo menos, se obter a definição do conceito do núcleo central das Unidades
Semânticas. Para esse fim, foram analisadas, também, as referências empregadas
para a produção dos próprios artigos e palavras-chave dos artigos para a realização
de novas pesquisas, podendo ser buscados, inclusive, artigos que sofreram cortes por
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não aderência ao tema, mas possuidores de conteúdo pertinente à definição do núcleo
central. A sistemática de coleta da revisão de literatura encontra-se exposta no
fluxograma da Figura 4.
Figura 4 - Revisão de Literatura: procedimento exploratório
BD de
Periódicos

Unidades
Semânticas

Critérios e
Combinações

Análise de
aderência

Título

Resumo e
Palavras-chave

Texto

Palavras-chave
usadas para
novas
pesquisas

Referências
citadas

Delineamento
preliminar
Fonte: o autor (2018).
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3.2.2 Pesquisa de Campo
Acerca da Pesquisa de Campo, serão apresentados os elementos mínimos a
serem detalhados: a classificação e o planejamento da pesquisa, englobando o
protocolo, os procedimentos de coleta e de análise dos dados (LENZ, 2011).
3.2.2.1 Classificação e Planejamento da Pesquisa
A abordagem qualitativa apresenta-se como a mais apropriada para o alcance
do escopo do presente trabalho, de natureza tipicamente descritiva (BONOMA, 1985;
EISENHARDT, 1989; MACNEALY, 1997; YIN, 2001; GIL, 2004). Nesse sentido,
procedimentos de natureza descritivo-qualitativa permitem compreender interrelações complexas dos acontecimentos naturais (STAKE, 1995; CRESWELL, 1994).
Essa classificação é considerada útil para descobrir abordagens e práticas
empreendidas por tomadores de decisão em organizações (NUTT, 2000), tornandose recomendada para o presente trabalho. A pesquisa qualitativa abarca diversas
formas de exames, colaborando para a compreensão e explicação do fenômeno sob
análise com a mínima distância do ambiente natural. Assim, a pesquisa qualitativa
pressupõe que o fenômeno social é construído em sociedade, ou seja, por sujeitos
em interações com suas realidades. (MERRIAM, 1998; 2002). No panorama da
pesquisa qualitativa não se busca frequência e simetrias, mas o entendimento de que
os atores envolvidos no fenômeno devem ser compreendidos por suas ações, seus
sentidos e razões (GODOI; BALSINI, 2010; MAANEN, 1979).
A análise qualitativa (GOODE; HATT, 1969) é o modo de investigação mais
adequado ao trabalho, uma vez que o fenômeno estudado é amplo e complexo, além
do conhecimento existente ser insuficiente para suportar proposições de questões
causais (BONOMA, 1985). Também, em virtude de se buscar a identificação de
fatores políticos que influenciem no processo decisório de alocação orçamentária, é
de se supor que uma pesquisa documental e bibliográfica não seria suficiente para
verificar fatores intangíveis e que muitas vezes se opõem à racionalidade do processo,
expressa naturalmente na legislação. Logo, a Pesquisa de Campo apresentou-se
necessária porque a realidade apresentada demonstra que os métodos bibliográfico
e documental não são suficientes para se atingir os objetivos propostos, sendo
empregado de forma simultânea e complementar (BRUYNE et al, 1977; MIGUEL,
2005, 2007; YIN, 2001).
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Ainda, a natureza da presente pesquisa investiga o fenômeno “processo
decisório de alocação de recursos orçamentário no MD para Operações de Paz”, a
fim de descrevê-lo, sendo classificável, portanto, como aplicada (SILVEIRA;
CÓRDOVA, 2009), embora tal classificação seja questionável (GIL, 2002), por ser
possível que uma pesquisa aplicada contribua com questões de ciência pura, e viceversa. Nesse sentido, além de teórica, seria classificável, também, como aplicada, por
tratar de um fenômeno contemporâneo em um contexto real, e que visa contribuir para
solução de problema específico e local (PRODANOV; FREITAS, 2013): a otimização
do Orçamento de Defesa brasileiro.
Como a fronteira entre o fenômeno e o contexto do ambiente político e da
racionalidade imposta pela legislação federal não são muito claros, apresentando
inúmeras variáveis possíveis de interesse diante das poucas fontes de dados
existentes, o método descritivo se adequa como metodologia qualitativa a se
empregar (YIN, 2001; GOLDENBERG, 2004).
Assim, a Pesquisa de Campo torna-se necessária, pela natureza da pesquisa
ser qualitativa, aplicada e descritiva, e porque os métodos bibliográfico e documental
não seriam suficientes para atingir os objetivos propostos (MIGUEL, 2005, 2007; YIN,
2001; DENZIN; LINCOLN, 2001). Dessa forma, a pesquisa é também de cunho
histórico e exploratória (HALINEN; TÖRNROOS, 2005), verificando a construção do
processo decisório de alocação orçamentária para Operações de Paz no Ministério
de Defesa brasileiro, pois foi criado por meio da Lei Complementar n° 97, de 9 de
junho de 1999, substituindo os antigos Ministério da Marinha, Ministério do Exército e
Ministério da Aeronáutica, que foram transformados em Comandos do MD. O presente
estudo é projeto holístico por examinar a natureza global (BENBASAT et al, 1987;
EISENHARDT, 1989; YIN, 2001) do processo decisório de alocação orçamentária do
MD brasileiro para Operações de Paz da ONU. A vantagem de empregar um projeto
holístico consiste no fato de que o fenômeno exige a compreensão de sua interação
com outros atores e com comportamentos que podem fugir à racionalidade. Em
contrapartida, uma desvantagem do tipo empregado é que o projeto pode se alterar
durante a realização do estudo, devendo se ter atenção para possíveis modificações
de comportamento ou limitá-lo no tempo, para fins de conclusão do projeto no prazo
determinado.
A fim de que a Pesquisa de Campo seja indelevelmente científica, e possa
cumprir suas finalidades – capturar o esquema de referência e a definição da situação,
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examinar detalhadamente o processo organizacional, esclarecer os fatores
particulares ao caso (políticos e de racionalidade) que podem levar a um maior
entendimento do fenômeno (BRESSAN, 2000), e avaliar descritivamente o contexto
da vida real (YIN, 2001), recomenda-se o uso de um protocolo. Com isso, espera-se
que o protocolo forneça uma metodologia que englobe, não apenas o instrumento de
coleta de dados, mas também as regras e os procedimentos a serem seguidos ao se
utilizar o referido instrumento (GUERRA, 2010; YIN, 2001).
3.2.2.2 Protocolo da Pesquisa de Campo
Diversos autores consideram o uso do Protocolo como elemento necessário
ao planejamento de uma pesquisa (BENBASAT et al, 1987; CAMPOMAR, 1991;
DUBÉ; PARÉ, 2003; VOSS et al, 2002; YIN, 2001). O protocolo é mais que um
instrumento e destina-se a aumentar a confiabilidade da pesquisa, pela orientação
metodológica que proporciona (DUBÉ; PARÉ, 2003; YIN, 2001).
Yin (2001) enumera as seguintes seções como partes do protocolo: (i) visão
geral do projeto; (ii) procedimentos de campo; (iii) questões a serem respondidas; e
(iv) guia para o relatório da pesquisa. Como a visão geral do projeto já foi apresentada
ao se definir a Questão Norteadora, os Objetivos, Geral e Específicos, da Pesquisa e
o Problema, desse ponto em diante, serão apresentadas as informações que
caracterizam a etapa de campo da pesquisa (YIN, 2001).
Para a definição do protocolo, a pesquisa adota como base o esquema
formulado por Quivy e Campenhoudt (1998), para as Ciências Sociais. Os autores
estruturam o procedimento de investigação em sete etapas: 1) a pergunta de partida,
já realizada por meio da Questão Norteadora; 2) a exploração, concretizada por meio
da Pesquisa Exploratória na fase da Revisão de Literatura; 3) a problemática, na qual
definiu-se o Problema de Pesquisa de natureza descritiva (“Como...?”), como exposto
no tópico próprio; 4) a construção do modelo de análise, já construído na definição da
Teoria da Decisão e dos fatores de racionalidade e política; 5) a observação ou coleta
de dados; 6) a análise das informações ou tratamento dos dados; e 7) as conclusões.
Embora a etapa 4 já esteja desenvolvida preliminarmente no tópico que trata
do Quadro Teórico, deve-se compreender que, para fins de execução do trabalho de
campo, deve-se compor uma teoria inicial para orientar os trabalhos a serem
empreendidos. Essa teoria precisa ser formulada antes do início da coleta de dados,
pois contribuirá para: a garantia das questões e das proposições; da seleção das
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unidades de análise; a ligação dos dados às proposições; e o fornecimento dos
critérios para a análise dos dados (YIN, 2001).
Na medida em que o investigador procede como exposto e desenvolve a
pesquisa, este terá um roteiro objetivo e habilitado para orientá-lo durante todo o
processo. Com essa direção, poderá definir os dados a serem coletados e as
estratégias de análise, possibilitando fazer contribuições e/ou generalizações
(GUERRA, 2010; YIN, 2001).
Teoria que norteia o Protocolo:
O Processo Decisório de alocação orçamentária para Operações de Paz da
ONU, no MD do Brasil, ocorre em três momentos distintos:
1º momento: planejamento da proposta orçamentária pelo MD, ao consolidar
as propostas das FA;
2º momento: distribuição do Orçamento aprovado, com cortes, para as FA, a
fim de atender as necessidades das Operações de Paz da ONU; e
3º momento: adequação das necessidades das Operações de Paz da ONU
diante de contingenciamentos orçamentários, durante o ano.
Note-se que, embora Yin e os autores Quivy e Campenhoudt dividam o
Protocolo da Pesquisa em fases distintas, as três últimas etapas, de ambos, ainda não
foram apresentadas neste trabalho e são muito semelhantes nas finalidades, razão
pela qual serão delineadas a partir deste ponto como o próprio Protocolo.
Protocolo da Pesquisa:
1) Procedimentos:
a) Agendamento inicial da visita de campo.
b) Escolha das pessoas que serão entrevistadas e outras fontes de
informações:
- Registros em arquivos no MD e MPOG;
- Documentos oficiais do MD e MPOG;
- Observação direta da conjuntura política e econômica do Setor Defesa;
- Militares e Civis que trabalham no MD com Orçamento de Defesa ou
Operações de Paz da ONU, para execução de Entrevistas Semiestruturadas Diretas
ou Indiretas; e
- Autoridades sobre o Objeto da Pesquisa em Seminários, Simpósios e
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Palestras sobre o tema.
2) Questões:
- Tomando o objeto da pesquisa, seus objetivos e o problema formulado,
como proposições, a fim de evitar a coleta indiscriminada de dados e a manutenção
do foco da entrevista (BRESSAN, 2000), realizar a coleta em Múltiplas Fontes e por
meio de Entrevistas Semiestruturadas Diretas ou Indiretas, questionando:
a) Quais os procedimentos decisórios que envolvem a alocação
orçamentária no âmbito do MD, para Operações de Paz da ONU?
b) Quais são os principais atores envolvidos nesse processo decisório?
c) Quais as principais influências nos recursos para Operações de Paz?
d) Existem interesses concorrentes ou divergentes com os recursos para
Operações de Paz da ONU?
e) Sobre o Processo Decisório e a análise de Política Externa. Existem
diversos fatores para realizar esse assessoramento e tomada de decisão: cognitivos,
de racionalidade, políticos, burocráticos, etc. pergunto como é o modelo para essa
análise e se existe uma preocupação no campo orçamentário para que a decisão
política seja adequadamente implementada.
3) Plano de Análise e Relatório da Pesquisa de Campo
a) Análise de Padrão Combinado
b) Análise de Qualidade: Validade e Fidedignidade
3.2.2.3 Procedimentos de Coleta de Dados
A abordagem proposta é complexa em relação aos procedimentos de coleta
de dados, recomendando o uso da análise documental, da observação e da
informação de atores (DOXSEY; DE RIZ, 2007). Dessa forma, a técnica de coleta de
dados (DUBÉ; PARÉ, 2003) definida para o projeto de pesquisa pressupõe o uso de
múltiplas fontes de evidência (BONOMA, 1985; BENBASAT et al, 1987;
EISENHARDT, 1989; MACNEALY, 1997; YIN, 1999; DUBÉ; PARÉ, 2003).
A pesquisa documental priorizou as fontes de primeira mão, ou seja, consultas
a documentos oficiais do governo brasileiro e sítios eletrônicos oficiais. As fontes de
uma organização a serem empregadas nesse tipo de pesquisa são as políticas e os
resultados da organização (YIN, 2001), logo, foram analisados os documentos oficiais
do Ministério de Defesa e os resultados Orçamentários e Financeiros do governo
brasileiro. Com relação ao emprego dos Sistemas SIAFI e Tesouro Gerencial, foram
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empregados filtros a fim de, primeiro, identificar as Ações Orçamentárias relacionadas
com as Operações de Paz, para, em seguida, descrever os Gastos Militares, nas
diversas fases do processo de planejamento orçamentário (PLOA, Dotação Inicial e
Dotação Final ou Atual, conforme o sistema) e do processo de execução orçamentária
(Empenho, Liquidação e Pagamento).
A observação e a coleta de informação de atores foram procedidas,
preferencialmente, por meio de entrevista in loco, empregando entrevistas
semiestruturadas (GERHARDT et al., 2009). Na impossibilidade da entrevista pessoal
direta, a entrevista indireta foi uma alternativa, empregando-se telefone e e-mail, em
virtude da importância do objeto de pesquisa, e das posições estratégicas
desempenhadas pelos experts a serem entrevistados.
A pesquisa partiu do princípio que se deve ampliar o número de fontes de
evidências, reuni-las formalmente e encadeá-las (YIN, 2001; ALVARENGA NETO et
al, 2006). Nesse sentido, considerou-se a possibilidade de as informações se
originarem de “documentos, registros em arquivos, entrevistas, observação direta,
observação participante e artefatos físicos” (YIN, 2001, p. 105). A fim de aumentar a
qualidade dos resultados, definiu-se que o pesquisador, a partir dessa multiplicidade
de fontes, deveria buscar a convergência entre elas, executando diferentes
procedimentos metodológicos, com rigor, senso crítico e confrontando as evidências
com as questões feitas (Ibidem, p. 105).
As fontes primárias e de primeira mão foram priorizadas na coleta de dados
oficiais do MD e do MPOG, sendo, também, realizadas entrevistas com atores
relevantes, ouvidas palestras com especialistas e autoridades, e avaliados os
documentos de segunda mão, a fim de realizar a triangulação, comparando e
contrastando as informações (YIN, 2001). Essa maior amplitude buscada implica
também em classificar a pesquisa como bibliográfica, pela coleta de fontes
secundárias (GIL, 2002; GERHARDT et al., 2009; FONSECA, 2012).
Acerca de entrevista semiestruturada, cabe destacar que, por ser um
instrumento que permite a coleta de informações objetivas e subjetivas, permitiu ao
pesquisador captar a subjetividade embutida em valores, aptidões e opiniões
(MINAYO, 2004). Com isso, esse instrumento forneceu flexibilidade ao entrevistador,
possibilitando intervenções ao longo do seu desenvolvimento (BLEGER, 1993).
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3.2.2.4 Procedimentos de Tratamento dos Dados
A análise de evidências nesse tipo de pesquisa apresenta certa dificuldade,
sendo um dos passos menos desenvolvido pelos autores e pesquisadores. Entretanto,
é a base sobre a qual a pesquisa se realizada, relacionando-se as informações obtidas
com as proposições estabelecidas na elaboração do Projeto de Pesquisa - o objeto
da pesquisa e seus objetivos, geral e específicos (BRESSAN, 2000). Com relação aos
critérios para interpretação dos dados, as análises e inferências foram realizadas
empregando analogias para responder questões previamente formuladas do tipo
porquê e como (CAMPOMAR, 1991), sendo o presente caso, especificamente, um
“como”, por tratar-se de uma pesquisa descritiva.
Com relação ao tratamento das informações relacionadas com o Orçamento
de Defesa, fruto das consultas nos sistemas governamentais, foi utilizada a deflação,
com

base

em

metodologia

de

base

fixa

adotada

pelo

IPEA-Data

(http://www.ipeadata.gov.br). Assim, foi utilizado o IPCA como deflator na análise das
séries históricas, por ser um dos deflatores implícitos do PIB, a fim de reduzir os efeitos
da inflação. Também foi utilizada a base fixa de 2010, em função de sua posição
central na série, reduzindo com isso variações nos extremos que se distanciem do
ano base.
A fórmula empregada para cálculo dos deflacionamentos foi: VPt = [ (Vt - Vtn) / Vt-n ] * 100; onde: VPt = variação percentual no período t; Vt = valor da série no
período t ; e Vt-n = valor da série no período t-n.
Definiu-se o Padrão Combinado ou Modelos Lógicos, como o modelo de
análise adotado no presente trabalho. A Análise de Padrão Combinado assenta
técnicas de adequação ao padrão e de análise de séries temporais. Se possível,
verificando se os padrões empíricos coincidem com os padrões teóricos previstos, não
apenas o definido no Quadro Teórico, mas também o previsto na Teoria que norteia o
Protocolo. Esse padrão combinado envolve, também, a verificação simultânea da
elaboração de explicações, pela construção de explanação, e da análise de séries
temporais. Assim, visa-se elaborar uma acurada relação entre os fatos do caso,
considerando alternativas, a fim de tecer conclusões lógica e factualmente
congruentes; e, na análise de séries temporais, tem por objetivo verificar padrões de
comportamento ao longo do tempo e identificar variações, a fim de buscar
interferências e influências no processo (YIN, 1989, 2001).
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Dentro da análise dos dados, incluiu-se, especificamente, os critérios
validade e fidedignidade, com o objetivo final de se produzir conclusões analíticas
convincentes e eliminar interpretações alternativas com pouca credibilidade (YIN,
2001). Dessa forma, definiu-se, desde o início do projeto, os critérios de validade, a
seguir expostos e aplicados ao presente estudo (SYKES, 1990): (i) Validade Teórica:
os métodos de coleta de dados teriam validade teórica se os procedimentos
estivessem justificados em termos de teorias de Ciências da Gestão, situação essa já
evidenciada nos itens anteriores; (ii) Validade de Construto: diz respeito à
operacionalização correta dos conceitos a serem estudados e flui de algum construto
teórico, fato este já evidenciado na construção das Unidades Semânticas ao longo da
Pesquisa Exploratória na Revisão de Literatura; (iii) Validade Interna: refere-se ao
estabelecimento lógico do relato descritivo do processo decisório de alocação
orçamentária, identificando relações e influências, sob a estratégia de eliminar a
ambiguidade e a contradição nos dados e de estabelecer fortes conexões entre os
dados; (iv) Validade Externa: situa a pesquisa dentro de um domínio para o qual as
descobertas podem ser generalizadas e estabelece critérios que permitem a
replicação da pesquisa, fato este possível por meio da metodologia rigorosa na
Pesquisa Exploratória e do Protocolo do Trabalho de Campo; (v) Validade
Instrumental ou de Critério: estriba-se na validade cominada aos procedimentos
utilizados na pesquisa. Em virtude de nenhum procedimento ou método gozar de uma
validade a priori, considerou-se a necessidade de se comparar ou compatibilizar os
resultados obtidos por meios distintos, e, para tanto, usou-se o método da
triangulação para se fazer esta análise; (vi) Validade Consultiva: trata da
possibilidade de se consultar os participantes da pesquisa (entrevistadores,
observadores, respondentes, entrevistados, etc) para verificar a precisão, completude
e relevância, entre outros fatores necessários, dos dados obtidos.
3.2.3 Limitações do Método
O rigor metodológico é necessário para a produção do conhecimento científico,
a fim de evitar preconceitos sobre a validade dos resultados da pesquisa (CÉSAR,
2009). Assim, as entrevistas diretas foram preferidas às indiretas, por reduzirem a
intermediação entre a verdadeira realidade e a compreensão tida pelo pesquisador.
Embora tenham sido preferidas, ocorreram entrevistas, mesmo que complementares,
realizadas indiretamente, sendo isto uma limitação, mesmo que pequena, por não ter
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ocorrido terceirização da atividade.
Da mesma forma, a utilização de alguns artigos e livros ocasionaram
desvantagens se comparado com a utilização de documentos e relatórios oficiais, por
trazerem, além de uma possível desatualização do processo, desvios de
interpretações de outros autores e pesquisadores. Embora essas fontes secundárias
tenham sido utilizadas, o foram na pesquisa exploratória apenas, servindo de base
para a pesquisa de campo. Outra limitação considerada é que o fenômeno estudado
se situa em um momento histórico que pode ser único e, devido a sua complexidade,
poderia variar durante a pesquisa, dificultando a identificação de padrões de
frequência e de rupturas.
3.3 DESENHO DA PESQUISA: OS QUADROS DE ANÁLISE
O desenho da pesquisa não se ocupa de questões teóricas, mas da
configuração (arquitetura) do projeto de pesquisa. Dessa forma, só tem sentido dentro
de um contexto, e, para tanto, considera o Quadro Teórico da Pesquisa a fim de
construir o Quadro de Análise da Pesquisa. A literatura existente entende que, para
se definir as regras de construção do objeto científico, existem quatro quadros de
análise possíveis: a tipologia, o tipo-ideal, o sistema e os modelos estruturais
(BRUYNE et al., 1977). A fim de se garantir que a configuração proposta compreenda
corretamente as relações envolvidas no fenômeno, a seleção dos quadros de análise
deve ser feita de forma arrazoada, considerando os quadros possíveis (ALMEIDA,
2011).
Prosseguindo a definição do desenho, serão apresentados apenas os
seguintes quadros: tipo-ideal, sistêmico e estrutural. Assim, o quadro do tipo-ideal
constitui procedimentos arbitrados pelo pesquisador, a fim de classificar o fenômeno
em categorias, sem a ideia de recensear todas as suas determinações, exaurindo-o.
Já o quadro de análise sistêmica reconhece, na problemática da pesquisa, a
predominância do todo sobre as partes, fazendo com que o objeto seja abordado de
forma coerente e globalizante, sendo considerado dentro de uma rede de relações.
No quadro de análise de modelos estruturais, como o nome sugere, propõe-se uma
estrutura para a metodologia (BRUYNE et al., 1977, p. 180-189). Doravante, nesta
pesquisa, a sistematização é empregada para compreender o faseamento da mesma
e o modelo estrutural para a apresentação dos resultados da pesquisa.
Acerca do tipo-ideal, cabe apenas destacar os dois motivos identificados para
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a não consideração desse quadro: primeiro, que o processo decisório de alocação
orçamentária do MD no Brasil é único e está em processo de construção, em virtude
da recente criação do MD; e, segundo, pois se entende que os processos existentes
em outros países, embora possam funcionar de forma adequada, não são,
necessariamente, ideais para a realidade brasileira. Com isso, o quadro de análise de
tipo-ideal para se comparar com a realidade evidenciada no Brasil não foi empregado,
por não ter sido encontrado um ideal teórico ou até real comparável de forma eficiente.
3.3.1 Categorias de Análise
As categorias de análise são as variáveis dos estudos qualitativos, podendo
ser definidas como “características observáveis de algo”, sendo descritas ou
explicadas (TRIVIÑOS, 1987, p. 107, 133-136). Por isso, há quem defenda que
pesquisas qualitativas não empregam variáveis, mas sim categorias de análise,
definindo-as como:
[…] um conceito que abrange elementos com características comuns ou que
se relacionam entre si e são empregadas para estabelecer classificações. A
intenção ao se estabelecer categorias é a de agrupar elementos, ideias e
expressões em torno de conceitos capazes de sintetizar a análise
meticulosa.... (ALVARENGA NETO et al, 2006, p. 71)

No Quadro 4, constam as categorias que suportam a pesquisa qualitativa que
se propõe realizar, incluindo: proxy, indicadores e a forma de medição.
Quadro 4 - Definição operacional das categorias
Categoria
Proxy
Indicadores10

Forma de
medição

Lógica instrumental
Maximização de utilidade
Racionalidade Identificação
nas

de fatores de

Organizações

racionalidade

Impessoalidade
Escolha racional
Racionalidade limitada

Nível de
identificação

Racionalidade requerida
Institucionalização de
procedimentos

10

Adotou-se o conceito amplo de indicadores de gestão, do Modelo de Excelência Gerencial,
empregado pela Fundação Nacional de Qualidade (FNQ), conforme sua publicação técnica sobre
Sistema de Indicadores (2014), também adotada pela Escola Nacional de Administração Pública
(ENAP), conforme Material Didático do Curso de Elaboração de Indicadores de Desempenho
Institucional (2017).
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Categoria

Proxy

Indicadores10

Forma de
medição

Adaptação e aprendizagem
organizacional
Previsibilidade
Negociação e persuasão
Poder
Política nas
Organizações

Identificação
de fatores
políticos

Contingências
Conflito
Cooptação
Coalizão e cooperação
Interesses
Influência externa

Processo
decisório de
alocação
orçamentária

Conjunto de

Fatores de racionalidade

ações e
fatores que
compõem o
processo

Fatores políticos

Descrição de
ações e fatores

Ações organizacionais

Fonte: o autor (2018)
Neste trabalho, essas categorias são observadas, descritas e explicadas, ou
com a ressalva que, embora os fatores sejam identificados, não se busca qualificar a
influência como favorável ou não, explicando se contribui para a geração de
competência. Assim, buscou-se descrever os fatores no processo decisório, se
identificados, partindo-se da premissa que a geração de capacidade ocorre, com, sem
e apesar da evidenciação do fator, não sendo objeto da pesquisa a medida de
contribuição do fator.
Em virtude de as categorias serem constituídas por conceitos (TRIVIÑOS,
1987, p. 108), como já dito, as definições das categorias de análise desta pesquisa
derivam do Quadro Teórico, por ser o contexto em que se insere a pesquisa. Com
base nesse mesmo referencial, essas categorias são operacionalizadas por meio de
indicadores, dando-lhes um sentido prático, a fim de buscar uma maior facilitação na
observação.
As entrevistas semiestruturadas realizadas foram procedidas pelo próprio
pesquisador, sem terceirização, buscando-se extrair dos peritos suas percepções
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acerca de cada um dos fatores, embora, sem citá-los diretamente, o que poderia
implicar na tentativa de “mascararem resultados”. Nem todos os entrevistados
dominavam todas as partes do processo decisório, o que impossibilitou a realização
de análises estatísticas sobre suas respostas. Com base nas descrições de cada
indicador e nas informações obtidas pelos entrevistados, foi possível não apenas
identificar a ocorrência ou não de cada um dos fatores, mas também descrever como
eles se manifestam no processo.
3.3.2 Delineamento Sistêmico
O presente trabalho científico foi planejado sistemicamente. Dessa forma, o
desenho da presente pesquisa envolve a sua execução em quatro etapas
consecutivas, conforme esquematizado na Figura 5.
A primeira etapa trata da Definição da Metodologia, na qual o Projeto de
Pesquisa foi planejado, com base na Metodologia Quadripolar de Bruyne, definindo:
no Polo Epistemológico, a abordagem; no Polo Teórico, o quadro de referência; no
Polo Técnico, o modo de investigação; e, no Polo Morfológico, os quadros de análise.
Com isso, definiu-se o Quadro Teórico, a Epistemologia, o Método e o Desenho da
Pesquisa.
A segunda etapa se ocupa da Execução da Revisão de Literatura, momento
este no qual se executa uma Pesquisa Exploratória, a fim de estabelecer o Estado da
Arte. Os procedimentos a serem adimplidos nesta etapa podem, sucintamente, ser
citados: a seleção automatizada de artigos relevantes em bases de dados
selecionadas; a seleção manual de artigos que se adequam à pesquisa; a ampliação
de artigos pela seleção de outras referências relevantes; o exame das referências
coletadas; e, enfim, a definição do Estado da Arte.
A terceira etapa trata da Execução da Pesquisa de Campo, na qual é aplicado
um modo de investigação holístico e descritivo, a fim de gerar resultados de qualidade,
válidos e fidedignos. Entre os procedimentos, citam-se: a seleção das fontes de dados,
incluindo os entrevistados; a aplicação do Protocolo da Pesquisa; e a aplicação das
técnicas de coleta e tratamento dos dados.
Na quarta e última etapa é confeccionado o Relatório Final, no qual se
responde a Questão Norteadora e confirma ou refuta a Tese, pela confrontação dos
resultados obtidos com o metodologicamente planejado. Neste ponto são:
confrontados os resultados obtidos com o Quadro Teórico; descrito e analisado
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criticamente o fenômeno estudado; e redigido o Relatório da Pesquisa.
Figura 5 - Delineamento Sistêmico da Pesquisa

Epistemologia

Quadro
Teór
Teórico

Metodologia

Desenho

ETAPA 1
Definição da
Metodologia

Planejamento
da Pesquisa
definindo:
abordagem;
quadro de
referência;
modo de
investigação; e
quadros de
análise

Seleção automatizada
ada de artigos relevantes

ETAPA 2

Seleção manual de artigos
gos que se adequam à pesquisa

Execução da
Revisão de
Literatura

Seleção de outrass referências
referê
relevantes

Exame das Referências
eferênci Coletadas

Execução de
Pesquisa
Exploratória, a
fim de identificar
o Estado da Arte

Definição do Estad
Estado da Arte

Seleção das Fontes dos Dados

ETAPA 3
Execução da
Pesquisa de
Campo

Aplicação
o do P
Protocolo

Coleta de Dados
dos de Fontes
F
Múltiplas

Investigação e
geração de
resultados
válidos e
fidedignos

Tratamento e Análise dos Dados

ETAPA 4
Confecção
do Relatório
Final
Fonte: o autor (2018).

Confronto dos resultados
ltados com o Polo Teórico
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resultados
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3.4 RESULTADOS DA COLETA DE DADOS
A seguir são expostos os resultados da aplicação dos protocolos adotados na
Pesquisa Bibliográfica, de natureza exploratória (Bibliometria), a fim de compor o
Estado da Arte sobre o objeto da pesquisa, bem como da Pesquisa de Campo, por
meio das entrevistas e da pesquisa aos sistemas gerenciais do Governo Federal.
3.4.1 Bibliometria
O Quadro 5 apresenta um resumo sintético dos resultados obtidos com a
pesquisa bibliométrica realizada.

D
O
P
D-O
D-P
O-P
D-O-P

6.830
161.000
15.700
2.330
588
15.400
255

1.320.000
727.000
591.000
468.000
285.000
202.000
136.000

554
317
145
14
7
2
0

12
19
10
-

1
2
5
-

616
328
479
45
3
2
1

53
10
29
1
1
-

2
7
-

Nr de Artigos
selecionados

Total

Nr de Artigos
selecionados

Nr de Artigos
identificados com
análise de pares

Nr de Artigos
identificados sem
análise de pares

FGV- CAPES
Inglês

Nr de Artigos
selecionados

Nr de Artigos
identificados com
análise de pares

Português

Nr de Artigos
identificados sem
análise de pares

Nr de Artigos
resultados em

Google Acadêmico
Português
Inglês

Nr de Artigos
resultados em

COMBINAÇÃO DE
ASSUNTOS

Quadro 5 - Resultado quantitativo da pesquisa realizada

3
2
12
-

Fonte: o autor (2018), conforme pesquisa realizada em 28 jul. 2017, no Google
Acadêmico
(https://scholar.google.com.br/),
Base
de
dados
da
FGV
(http://sistema.bibliotecas-rj.fgv.br/) e portal de
periódicos da CAPES
(http://www.periodicos.capes.gov.br/).
O Quadro 5 contém a quantidade de artigos resultantes da pesquisa por
combinações entre as Unidades Semânticas e discrimina os seguintes dados: total de
artigos, artigos revisados por pares, artigos selecionados por aderência ao tema e
resultados no Google Acadêmico, sem refinamento de busca, para fins de
comparação. O critério de seleção ou exclusão de artigos se deu exclusivamente pela
aderência ou não ao tema, não sendo possível realizar cortes por níveis de qualidade
baixos, uma vez que o número de artigos encontrados com o refinamento foi muito
inferior ao esperado.
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COMBINAÇÃO

Quadro 6 - Artigos selecionados, por combinação de Unidades Semânticas e
classificação
Português
A1

A2

B1

B2

D

1

O

2

P

1

2

B3

Inglês
B4

2

B5

C

A1

A2

1

1

3¹

1

B1

B2

B3

B4

B5

C

3

D-O
D-P
O-P
D-O-P

Fonte: o autor (2018).
Observações:
¹- O periódico de publicação, Globalizations, do artigo de Sánchez Nieto (2012) não
possui classificação Qualis, tendo sido feita análise comparativa de seu índice SJR,
que é 0,858, com o dos demais periódicos que apresentaram ambas as classificações.
Assim, em que pese a International Peacekeeping seja Qualis A2, com SJR 1,063, em
virtude da Revista Brasileira de Política Internacional ser Qualis A1, com SJR 0,223,
consideravelmente inferior ao índice da Globalizations, adotou-se como A1, para
efeito deste trabalho, aumentando de 2 para 3 o número de artigos na classificação
A1.
No Quadro 6 pode ser verificado o espectro de qualidade dos artigos
selecionados, com base no padrão Qualis, variando de A1 até B3. Assim, com base
nos dados do quadro, foram gerados os Gráficos 1 e 2, permitindo uma melhor
visualização dos resultados, ao apresentarem um comparativo entre a produção em
português e inglês, respectivamente.
Gráfico 1 - Classificação Qualis dos artigos em português

Fonte: o autor (2018).
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Gráfico 2 - Classificação Qualis dos artigos em inglês

Fonte: o autor (2018).
Nota-se, tanto no Quadro 6 como nos Gráficos 1 e 2, que não foram
encontrados artigos versando sobre alguma combinação em nenhum dos idiomas,
fato este que indica o interesse e ou especialização dos autores em áreas individuais
de cada Unidade Semântica. Ainda, não foi identificado nenhum artigo relevante sobre
a Unidade Semântica Orçamento no idioma inglês.
A distribuição temporal de publicação dos artigos selecionados encontra-se
no Quadro 7 e no Gráfico 3, a seguir expostos.
Quadro 7 - Artigos selecionados por Unidade Semântica, ano de publicação e
classificação
Ano

Decisão
Nr
artigos

Classif.
QUALIS

Orçamento
Valor
Atrib.

2009

Operações de Paz

Nr
artigos

Classif.
QUALIS

Valor
Atrib.

Nr
artigos

Classif.
QUALIS

Valor
Atrib.

1

B2

5

1

B3

4

3

B2,A1,A2

20

2

B2,A2

12

1

A1

8

1

A1

8

1

B3

4

3

B2,B2,B2

15

2010
2011

1

B2

5

2012
2013
2014

1

A2

7

2015
2016

1

A2

1

B2

5

7

Fonte: o autor (2018).
Observações:
Coluna ‘Valor Atrib.” corresponde à soma de valores atribuídos à classificação
QUALIS dos periódicos nos quais os artigos foram publicados, tendo sido seguido o
critério de maior valor para a maior classificação QUALIS, ou seja: A1=8, A2=7, B1=6,
B2=5, B3=4, B4=3, B5=2, e C=1.
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Gráfico 3 - Distribuição Cronológica por Unidade Semântica, quantidade e relevância
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Fonte: o autor (2018).
O Quadro 7 e o Gráfico 3 apontam grande dispersão e reduzida relevância
para as Unidade Semânticas Decisão e Orçamento, sendo possível identificar uma
lacuna na produção acadêmica sobre processo decisório vinculado ao Orçamento de
Defesa brasileiro. Entretanto, esta situação não se repete para a Unidade Semântica
Operações de Paz, havendo dois pontos de grande produção relevante, os anos de
2010 e 2015, o que permite inferir a existência de fontes bibliográficas recentes e o
interesse acadêmico sobre a Unidade Semântica na atualidade.
O Gráfico 4 apresenta a distribuição dos artigos selecionados por Unidades
Semânticas e países de publicação.
Gráfico 4 - Artigos selecionados por Unidade Semântica e país de publicação

Fonte: o autor (2018).
Com base no Gráfico 4, verifica-se que o Brasil se destaca na pesquisa,
abarcando o maior número de artigos em todas as três áreas pesquisadas. No exterior,
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o Reino Unido é o único país a estudar decisão no caso de Defesa brasileiro e os
demais países apenas se ocupam da Unidade Semântica Operações de Paz.
Quanto à distribuição dos artigos por Unidade Semântica e área de
conhecimento (assunto), o Quadro 8 e o Gráfico 5, a seguir expostos, permitem
observar a concentração dos artigos selecionados nas áreas de Operações de Paz,
Nações Unidas, Brasil, Política Externa e Relações Internacionais.
Quadro 8 - Artigos selecionados por Unidade Semântica e área do conhecimento

Brasil

Processo Decisório

Jogos prospectivos

Mapa cognitivo

Corrupção

Setor de Defesa e FA

Política e Estratégia

Economia de Defesa

Corrida armamentista

Operações de Paz

Nações Unidas (ONU)

Política externa e RI

Segurança internacional

Segurança nacional

Cooperação internacional

América do Sul

MINUSTAH - Haiti

UNMISET – Timor Leste

Relação civil-militar

Administração Pública

História

Assunto

Decisão

2

3

1

1

1

2

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Orçamento
Operações de
Paz

2

0

0

0

0

2

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

2

0

0

0

12

10

6

4

3

3

2

3

2

3

1

2

Temática
da Pesquisa

Fonte: o autor (2018), tomando por base títulos, palavras-chaves e catalogação da
biblioteca da FGV e CAPES.
Em específico, o Gráfico 5 permite verificar que, embora não existam
publicações relevantes sobre o assunto, o Brasil tem estudado de forma
individualizada ambos os temas no Setor Defesa e nas FA, áreas nas quais aparecem
as três Unidades Semânticas. Isso demonstra que existe espaço, no caso brasileiro,
para o diálogo integrativo entre as três áreas, a fim de preencher a referida lacuna do
conhecimento.
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Gráfico 5 - Incidência de assuntos relacionados com a temática da pesquisa

Fonte: o autor (2018).
Antes de apresentar o resultado da análise do conteúdo dos artigos, destacase, apenas, que os dois únicos artigos considerados relevantes na Unidade Semântica
Orçamento não possuíam referências secundárias citadas, sendo referenciado
apenas legislação federal, o que induz que a metodologia de pesquisa, nesse campo,
caminhe na direção de análise de campo, para verificação do próprio orçamento e a
legislação que lhe é afeta. De igual forma, a Unidade Semântica Decisão também
possui poucos artigos e referências, implicando no necessário trabalho de campo,
tendendo para a técnica de entrevista, a fim de compreender o processo e ser possível
descrevê-lo. Com isso, verifica-se que, pela baixa identificação de autores que
estudam os assuntos para o caso do Setor de Defesa brasileiro, e por não ter sido
encontrado autor que trate de ambas as Unidades Semânticas propostas, justifica-se
a realização de Pesquisa de Campo a fim de descrever o referido caso.
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3.4.2 Entrevistas e Pesquisa a Sistemas
Os resultados da Pesquisa de Campo foram obtidos por uma série de
entrevistas e por meio de pesquisa documental e bibliográfica, in loco e nos sistemas
Tesouro Gerencial, SIAFI e SIOP. As entrevistas, devido à natureza do objeto da
pesquisa, exigiram uma seleção apropriada dos entrevistados, restrita a nove peritos,
em função de serem poucas pessoas que possuem acesso ao referido processo ou
terem-no estudado. O critério empregado foi a participação no processo decisório de
alocação orçamentária no Ministério da Defesa para Operações de Paz da ONU no
período considerado, ou seja, no Ministério da Defesa, no EMCFA, SEORI e o
Ministério de Relações Exteriores, conforme Descrição do Processo Decisório
constante no Anexos A e B do Manual MD34-M-02 (BRASIL, 2013b, p. 55 e 57). Com
isso, cita-se, no Quadro 9, a seguir, cada um dos entrevistados, com função e as
condições da coleta:
Quadro 9 - Relação de Entrevistados
Nome
Função
Fernando José General de Divisão do
Sant'ana
Exército
Brasileiro,
na
Soares e Silva função de 3º Subchefe do
Estado-Maior do Exército
(EME)
Gerson Vargas Coronel da 3ª Subchefia do
EME
Ávila

José Carvalho Coronel da 3ª Subchefia do
Lopes Júnior EME

Nelson
Antônio
Tabajara de
Oliveira

Embaixador, na função de
Diretor do Departamento de
Assuntos de Defesa e
Segurança, do Ministério
das Relações Exteriores
(MRE)

Filipe Nasser

Diplomata, na função de 1°
Secretário da Secretaria de

Condição de Coleta
Painel Estratégico-Militar. Palavras
de recepção à comitiva da ECEME
à 3ª Subchefia do EME, na Viagem
de Estudos Estratégicos - Núcleo
Central, Brasília-DF, 14 ago. 2017
Painel Estratégico-Militar. Palestra
sobre Concepção Estratégica do
Exército, da 3ª Subchefia do EME à
ECEME, na Viagem de Estudos
Estratégicos - Núcleo Central,
Brasília-DF, 14 ago. 2017
Painel Estratégico-Militar. Palestra
sobre Diagnostico Estratégico do
Exército, da 3ª Subchefia do EME à
ECEME, na Viagem de Estudos
Estratégicos - Núcleo Central,
Brasília-DF, 14 ago. 2017.
Painel de Relações Exteriores.
Apresentação do Embaixador do
DDEFS/MRE à ECEME, na
Viagem de Estudos Estratégicos Núcleo Central, Brasília-DF, 15
ago. 2017. Posteriormente ao
painel concedeu uma breve
entrevista sobre o tema da
pesquisa.
Painel de Relações Exteriores.
Apresentação do 1° Secretário da
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Nome

Função
Condição de Coleta
Planejamento Diplomático, Secretaria
de
Planejamento
do MRE
Diplomático /MRE à ECEME, na
Viagem de Estudos Estratégicos Núcleo Central, Brasília-DF, 15
ago. 2017. Posteriormente ao
painel concedeu uma breve
entrevista sobre o tema da
pesquisa.
Augusto Cesar Servidor Público, na função Entrevista pessoal no dia 16 de
de
Carvalho de Gerente Orçamentário, agosto de 2017, no ECMFA, das 12
Fonseca
do
Departamento
de horas até as 14 horas. Ocorreram
Planejamento Orçamentário contatos posteriores por telefone.
e Financeiro (DEORF), da
Secretaria de Orçamento e
Organização Institucional
(SEORI), do Ministério da
Defesa.
Fernando
Coronel
do
Exército Entrevista pessoal no dia 16 de
César
Brasileiro, desempenhando agosto de 2017, no ECMFA, das 14
Hernandes
a função de Gerente da horas até as 15 horas. Ocorreram
Subchefia de Operações de contatos posteriores por telefone.
Paz (SC-4), do Estado-Maior
Conjunto
das
Forças
Armadas (EMCFA)
Anderson
Tenente-Coronel do Exército Contatos telefônicos e por e-mail
Bezerra
Brasileiro, da Subchefia de ao longo do ano de 2018.
Freitas
Operações de Paz (SC-4),
do Estado-Maior Conjunto
das
Forças
Armadas
(EMCFA)
Rafael Farias Major do Exército Brasileiro, Entrevista em 2017 e contatos
ex-instrutor do CCOPAB, do telefônicos em 2018.
Estágio de Logística e
Reembolso do CCOPAB
Fonte: o autor (2018).
Ainda, destaca-se o papel fundamental da pesquisa documental e
bibliográfica, com destaque para a primeira. Tanto as entrevistas realizadas no
Ministério da Defesa, no Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, no EstadoMaior do Exército, e no Ministério de Relações Exteriores, em Brasília-DF, no ano de
2017, como a coleta documental e os contatos a serem estreitados posteriormente
para obtenção de dados por e-mail e telefone, podem ser verificados nas Fotos
constantes do Apêndice H.
De igual forma, quando se fala em pesquisa documental, deve-se ter em
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mente a utilização de sistemas informatizados governamentais: Sistema Integrado de
Planejamento e Orçamento – SIOP, do Ministério de Planejamento, Desenvolvimento
e Gestão; Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI, da Secretaria do
Tesouro Nacional; e Sistema Tesouro Gerencial, também da Secretaria do Tesouro
Gerencial.
O SIOP, como consta no portal do governo federal: “é um sistema estruturante
do governo brasileiro que suporta os processos de Planejamento e Orçamento”
(www.siop.planejamento.gov.br). O SIAFI, desenvolvido pela STN em conjunto com o
SERPRO, foi implantado em 1987, permitindo agilizar o processo decisório pela
capacidade de integrar os sistemas de programação financeira, de execução
orçamentária e de controle interno do Poder Executivo, fornecendo informações
gerenciais confiáveis e precisas para todos os níveis da Administração, como consta
no portal do SIAFI (www.tesouro.fazenda,gov.br). Contudo, a partir de 2015, essas
informações exigiam um maior controle dos gestores públicos, fazendo com que a
STN adotasse um outro sistema capaz de manipular os dados do SIAFI de forma mais
eficiente apenas para consultas, migrando os dados de exercícios anteriores, inclusive,
para o Tesouro Gerencial (FOGAÇA; OLIVEIRA, 2015; NOBLAT; BARCELOS;
SOUZA, 2013).
Em virtude deste pesquisador possuir um passado de gestão recente em
órgãos do Sistema de Controle Interno do Exército, sendo usuário de ambos os
sistemas, foi solicitado, formalmente, à 1ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do
Exército (1ª ICFEx), no Rio de Janeiro, senhas de acesso, que foram fornecidas.
Dessa forma, os dados utilizados nesta pesquisa são provenientes de pesquisa de
campo, empregando os referidos sistemas informatizados.
Nas consultas aos sistemas foram empregados os seguintes critérios como
filtros: anos de 2000 até 2018, por Ação de Governo da Unidade Orçamentária MD,
com métrica do tipo Saldo Atual dos seguintes Itens de Informação: Dotação Inicial,
Dotação Suplementar, Dotação Especial, Dotação Extraordinária, Dotação Atualizada,
Dotação Cancelada e Remanejada; PLOA; Empenhado; Liquidado; e Pago.
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4 ESTADO DA ARTE11

A seguir são apresentados os resultados compilados obtidos na Pesquisa
Exploratória, por Unidade Semântica.
4.1 O BRASIL E AS OPERAÇÕES DE PAZ DAS NAÇÕES UNIDAS
Preliminarmente, deve-se destacar que, conforme exposto no Protocolo da
Pesquisa Exploratória, esta seção visa estabelecer o Estado da Arte da Unidade
Semântica: Operações de Paz das Nações Unidas com participação brasileira. Assim,
a seguir são apresentados os resultados da pesquisa (AGUILAR, 2011, 2015;
BEIRÃO, 2010; BRACEY, 2011; CARVALHO et al, 2015; CAVALCANTE, 2010; FETT,
2014; KENKEL, 2013; ROCHA, 2009; SÁNCHEZ NIETO, 2012; UZIEL; VARGAS,
2015; VELÁSQUEZ, 2010), tendo-se evidenciado que a produção acadêmica sobre o
assunto é até considerável, contudo possui poucas obras com certa relevância.
Apesar dos artigos analisados não tratarem, especificamente, sobre o processo
decisório e sobre o Orçamento de Defesa do Brasil, alguns dos autores identificados
trataram de forma tangencial sobre essas temáticas ao comentarem sobre as razões
para um país contribuir para Operações de Paz da ONU e a questão do Orçamento
da ONU para Missões de Paz.
Dessa forma, a seguir segue limitada análise dos referidos artigos e de outras
obras, a partir de pesquisas subjacentes, empregando termos utilizados e autores
citados nas referências previamente identificadas.
4.1.1 Evolução das Operações de Paz das Nações Unidas
A Organização das Nações Unidas (ONU) surgiu com o fim da Segunda
Guerra Mundial, como uma evolução da malsucedida Liga das Nações e da
necessidade de se restabelecer a ordem mundial (FONTOURA, 1999). A ONU possui
três finalidades básicas: resolver litígios, pela manutenção da paz interestados;
mobilizar a comunidade internacional para responder a uma agressão coletiva; e
promover o respeito aos direitos humanos. Quando ocorre alguma violação do direito
de proteção dos indivíduos e um Estado, detentor da responsabilidade por essa

11

O Estado da Arte consistiu em pesquisa bibliométrica de 2017, atualizada manualmente ao longo de
2018. Contudo, não contemplou artigos mais recentes, por ser uma área que não possui tantas
publicações.
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garantia de direito, se torna incapaz de fazê-lo, surge a possibilidade de as Nações
Unidas intervirem, utilizando-se, para tanto, das Operações de Paz como instrumento
(FETT, 2014). Kissinger (2014) explica, em nota ao fim do livro “Nova Ordem Mundial”,
que a ONU é superior à Liga das Nações por oferecer mecanismos úteis para as
Operações de Paz, desempenhando funções importantes em fóruns de encontros
diplomáticos e como anfitriã de iniciativas humanitárias, dentre outras ações.
Essa superioridade da ONU sobre a Liga das Nações baseia-se no fato de
que a Carta das Nações Unidas, assinada em 1945, tendo sido redigida pelos
"vencedores" da Segunda Guerra Mundial, incluiu na agenda das nações os conceitos
de manutenção da paz e de segurança internacional. Em se tratando desses
instrumentos mais eficazes, destaca-se que, apesar das missões de observadores da
ONU terem iniciado em 1947, com a Comissão Especial das Nações Unidas para os
Balcãs (UNSCOB), que operou na Grécia de 1947 a 1951, só em 1956 foi que a
primeira Operação de Manutenção da Paz foi instituída, com a criação da I Força de
Emergência das Nações Unidas, com base na Resolução "Unidos para a Paz"
(FONTOURA, 1999; AGUILAR, 2011).
Embora as Operações de Paz não sejam explicitadas na Carta das Nações
Unidas (UN, 2009), quando autorizadas, são amparadas no artigo 42 e nos capítulos
VI, VII e VIII do referido tratado. Além disso, baseiam-se também em documentos
posteriores, como “Uma Agenda para a Paz” e seu “Suplemento”, apresentados pelo
então Secretário-Geral das Nações Unidas (SGNU), Boutros Boutros-Ghali, em 1992
e 1995, respectivamente, que constituíram marcos conceituais para o tratamento das
Operações de Paz (AGUILAR, 2011).
Art. 42. Todos os Membros das Nações Unidas, a fim de contribuir para a
manutenção da paz e da segurança internacionais, se comprometem a
proporcionar ao Conselho de Segurança, a seu pedido e de conformidade
com o acordo ou acordos especiais, forças armadas, assistência e facilidades,
inclusive direitos de passagem, necessários à manutenção da paz e da
segurança internacionais (UN, 2009).

Especificamente, quando as Operações de Paz são de imposição da paz,
prevendo o uso da força, elas costumam ser amparadas pela combinação de mais do
que um dispositivo. Assim, emprega-se o artigo 2, em seu número 4, que impede o
uso da força contra qualquer Estado, combinado com o artigo 51, ambos da Carta da
ONU, que regula o direito de legítima defesa individual ou coletiva no caso de um
ataque contra um membro das Nações Unidas (UN, 2009). Com isso, entende-se que,
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mesmo sem ser admissível o uso da força, sua ação será legítima em caso de legítima
defesa. Esse entendimento encontra acolhida também no Direito Internacional,
especificamente, em um ramo denominado Direito Internacional dos Conflitos
Armados (DICA), também conhecido como Direito Internacional Humanitário (DIH) e
jus in bellum. Com base nesse ramo, entende-se que o direito ao uso da força só
ocorre em três hipóteses muito específicas: (i) em caso de legítima defesa individual
ou coletiva; (ii) como decorrente da luta dos povos contra a dominação colonial, a
ocupação militar estrangeira ou regimes racistas12; e (iii) em operações militares da
paz sob mandato ou autorizadas (ICRC, 2013; DEYRA, 2001; PALMA, 2009;
FERRARO, 2012).
Nessa senda, em que, nas Operações de Paz da ONU, poderá ser legítimo o
uso da força, é que se torna relevante considerar as distintas naturezas dessas
operações, indo da simples manutenção de uma paz já alcançada, até a imposição
da paz pelo uso da força. Essa dualidade de amparos demonstra que as Operações
de Paz são um instrumento único e dinâmico da ONU, ao que Bracey (2011), inclusive,
denomina como “capítulo seis e meio” da Carta das Nações Unidas, por negociar a
paz e/ou impô-la, conforme o caso, desde que seja para auxiliar países afetados por
conflitos a criarem condições para uma paz duradoura. Segundo o Departamento de
Operações de Paz da ONU (DPKO) as "operações de paz" referem-se, de forma mais
ampla, a um conjunto maior de atividades desenvolvidas pela organização para
proporcionar ou garantir a paz e a segurança internacional. Nesse sentido, engloba
vários tipos de mecanismos: prevenção de conflitos, pacificação, manutenção da paz,
execução da paz e construção da paz (UN, 2008).
A fim de compreender a evolução das Operações de Paz da ONU, deve-se
verificar a tipologia proposta na literatura, que se baseia em alguns documentos da
própria organização: a Carta das Nações Unidas, o Relatório Brahimi, a Doutrina
Capstone e outros. A seguir, será apresentada a referida tipologia, que passou a ser
empregada a partir da queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS),
uma vez que as mudanças advindas com o fim da bipolaridade fizeram a ONU se

12

O Art. 1º, §4º, do Protocolo Adicional I às Convenções de Genebra de 1949, de 8 de junho de 1977,
afirma que o referido protocolo se aplica em algumas situações, inclusive, em: "conflitos armados nos
quais os povos lutam contra a dominação colonial e a ocupação estrangeira e contra os regimes
racistas, no exercício do direito de livre determinação dos povos, consagrado na Carta das Nações
Unidas e na Declaração sobre os Princípios de Direito Internacional referente às Relações de Amizade
e Cooperação entre os Estados, em conformidade com a Carta das Nações Unidas.” (CICV, 2017)
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readequar e sair de sua letargia, iniciando o fenômeno de surgimento das
denominadas “Gerações de Operações de Paz” (BEIRÃO, 2010; BRACEY, 2011).
Simultaneamente, será possível compreender as transformações ocorridas na
natureza original e no propósito das Operações de Paz das Nações Unidas (KENKEL,
2013), e identificar a contribuição dos principais documentos da ONU.
As primeiras Operações de Paz, denominadas tradicionais, ou de primeira
geração, ocorriam em um ambiente de conflitos interestatais, sendo predominantes
no período da Guerra Fria (1948-1988). Essa geração de operações se limitava a
missões de obtenção e manutenção de acordos de cessar fogo, de garantia de tréguas
e armistícios, de apoio a retirada de tropas e acompanhamento de negociações para
assinatura de tratados de paz (AGUILAR, 2011; DOYLE et al, 2006; KENKEL, 2013).
Entre as características das missões tradicionais podem ser listadas:
uso da força limitado à autodefesa, na qual as tropas eram levemente
armadas; o consenso e cooperação das partes em conflito; comando e
controle da ONU; composição multinacional da operação; neutralidade dos
componentes da missão em relação às forças armadas rivais; e a
imparcialidade política da ONU nas suas relações com os Estados envolvidos
no conflito (AGUILAR, 2015a, p. 255-256).

A segunda geração de operações de paz surgiu nas décadas de 1950 e 1980.
Esse tipo de operações agregou às características das operações de primeira geração
as tarefas civis, como: organização de eleições, desarmamento, desmobilização e
reintegração de ex-combatentes, ajuda humanitária, promoção dos direitos humanos,
assistência a refugiados e fortalecimento das capacidades de governo (KENKEL,
2013).
Apesar de terem surgido no final da década de 1940, as Operações de Paz
foram reguladas somente na década de 1990, com os documentos “Agenda para a
Paz” e seu “Suplemento” (AGUILAR, 2015a), nos quais as operações passaram a ser
abordadas, considerando um ambiente mais amplo e complexo (BEIRÃO, 2010). O
documento “Agenda para a Paz” (UN, 1992) foi uma resposta às necessidades da
ONU, no contexto da Guerra Fria, permitindo sua rápida expansão no campo de
segurança internacional, pela maior resolução de conflitos. Assim, passou-se a utilizar,
conceitualmente, quatro categorias de operações de paz que englobam vias de
atuação das operações de segunda geração (DOYLE et al, 2006): (i) Prevenção de
Conflitos, englobando medidas de negociação preventivas (preventive diplomacy) e
até o desdobramento de tropas (preventive deployment); (ii) Promoção da Paz
(peacemaking), que tem por objetivo conduzir partes hostis a um acordo por meio de
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mecanismos pacíficos; (iii) Manutenção da Paz (peacekeeping), implicando,
necessariamente, no desdobramento de tropas da ONU em campo, desde que haja o
consentimento das partes interessadas; e (iv) Construção da Paz (peacebuilding), que
visa o estabelecimento de uma paz duradoura por meio de ações nos mais variados
campos, prevenindo futuros atos de violência (AGUILAR, 2011).
Nos três anos seguintes, com a paz advinda com o fim da Guerra Fria e o
êxito imputado às ações da ONU, houve um incremento substancial na ocorrência de
problemas em Operações de Paz. A incapacidade internacional de manter a paz foi
marcada: pela impotência de se gerir o conflito entre sérvios, bósnios e muçulmanos
na antiga Iugoslávia, inviabilizando a assistência humanitária e a garantia das “áreas
seguras” (United Nations Protection Force - UNPROFOR, de 1992-1995); pela
ineficiência no combate ao genocídio em Ruanda (United Nations Assistance Mission
for Rwanda - UNAMIR, de 1993 - 1996); e por dificuldades de colocar as tropas no
terreno e reverter a crise humanitária na Somália (United Nations Operations in
Somalia - ONUSOM, de 1992-1995).
Com o objetivo de sanar as dificuldades não resolvidas pelo documento
“Agenda para a Paz”, as recomendações já existentes foram adaptadas ao cenário
complexo surgido, sendo redigido o seu “Suplemento” (UN, 1995), no qual introduziuse, também, o conceito de imposição de paz (AGUILAR, 2015a; KENKEL, 2013). A
Imposição da Paz (peace enforcement), que se dá sob a égide do capítulo VII da Carta
das Nações Unidas, envolve o uso de meios coercitivos aprovados pelo Conselho de
Segurança (CSNU), a fim de garantir que a restauração da paz e da segurança seja
efetivada em localidades onde há ameaças e violações à paz (AGUILAR, 2011).
Essas Operações de Imposição da Paz não exigem o consentimento das partes,
constituindo a chamada terceira geração das Operações de Paz (KENKEL, 2013;
DOYLE et al, 2006).
O fim da Guerra Fria foi acompanhado pela maior cooperação entre países
para a manutenção da paz e pelo aumento no número de missões de imposição de
paz, pois não havia mais a concorrência de interesses entre os EUA e a URSS,
empregando vetos sucessivos que limitavam a agenda da paz da ONU (BRACEY,
2011). Essa grande transformação do ambiente, que se apresentou bem mais
complexo e exigindo mandatos mais robustos que combinavam o elevado potencial
de uso da força com tarefas civis mais profundas que as exigidas nas operações de
segunda geração, fez surgir as operações de quarta geração (KENKEL, 2013).
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Beirão (2010) imputa a transformação nas Operações de Paz, na passagem
do século XX para o XXI, a eventos como a decisão dos EUA declararem a Primeira
Guerra do Golfo (1991), para impor a paz com a autorização da ONU, e a Segunda
Guerra do Golfo (2003), cuja mesma justificativa não foi respaldada pela ONU. O autor
explica que, até então, as grandes potências não se engajavam nas Operações de
Paz, sendo a entrada dos EUA um marco que, inclusive, enfrentou a autoridade da
ONU no segundo conflito citado. Também cita o fato de que a Rússia, após o
esfacelamento da URSS, passou também a engajar-se nas Operações de Paz da
ONU, alegando que tal ator merece destaque porque herdou o assento permanente
no CSNU. Dessa forma, Beirão induz que as Operações de Paz, no século XXI,
passaram a ser empregadas como instrumento das potências militares como
resultado da própria impotência da ONU, diante de nações de grande porte político e
econômico, principalmente os EUA.
Também pode-se explicar essas transformações pelo fato de que as novas
recomendações e a inclusão do conceito de imposição de paz não foram suficientes
para a solução de todos os problemas, surgindo, em 2000, o Relatório Brahimi, (UN,
2000), como uma tentativa de resolver alguns dos problemas enfrentados na década
anterior. Dessa forma, os insucessos anteriores, aliados à necessidade de proteger,
requereu a possibilidade do uso da força além da autodefesa, a fim de criar melhores
condições para o estabelecimento das Operações de Paz. Consequentemente, o
documento apresentou uma nova concepção de Operações de Paz, agora
multidimensional e complexa, indicando a necessidade de mandatos mais robustos,
claros e executáveis, com critérios menos rígidos e limitados para o uso da força e
estabelecimento da paz (AGUILAR, 2015b).
A quinta geração, e última tipologia identificada na literatura, se apresentou
aproximadamente após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, nos EUA,
no qual o terrorismo galgou posição como uma, senão a principal, ameaça à
segurança internacional. Diante dessa ameaça, a ONU teve que rever novamente
seus conceitos de Operações de Paz, sendo aprovado o Relatório do Painel de AltoNível pelo SGNU (UN, 2004), apresentando uma natureza mais abrangente e interrelacionada dos desafios que se apresentavam no século XXI. Assim, o terrorismo,
como uma “nova ameaça”13 à segurança internacional, foi encarada coletivamente e
13

Embora o terrorismo seja considerado uma nova ameaça em virtude do vulto e importância que
ganhou na atualidade, conceitualmente essa classificação como “nova” é no mínimo questionável, pois
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incorporando conceitos mais abrangentes de segurança, como segurança humana,
freedom from fear (liberdade do medo), freedom from want (liberdade de querer) e
freedom to live in dignity (liberdade para viver com dignidade), exigindo a participação
mais efetiva dos países (AGUILAR, 2015a; KENKEL, 2013).
De igual modo, novo marco foi criado, a Doutrina Capstone (UN, 2008), sobre
a qual a ONU produziu um manual de princípios e orientações, agregando a elas as
naturezas multidimensional e integrada já tratadas desde 2000, com o Relatório
Brahimi (AGUILAR, 2015b). Em 2009, foi aprovado um outro documento, “Uma Nova
Agenda

de

Parceria”,

trazendo

uma

abordagem

integrada,

ampliando

a

responsabilidade dos atores nacionais para a garantia da paz mundial. Esse
documento apontou como fundamental o apoio dos Estados no provimento de sua
própria segurança pela reforma do setor de segurança; que a estratégia de retirada
de uma das Operações de Paz depende do país hospedeiro alcançar essa capacidade,
podendo ter auxílio da ONU para a obtenção da mesma; e que os componentes militar
e civil da Operações de Paz têm importante papel no processo de transição para
construir a capacidade nas autoridades locais para a proteção de civis e da população
(UN, 2009). Ou seja, os componentes militares e policiais, responsáveis pela
segurança, passaram também a ter que contar com o componente civil para garantir
a transição da situação de conflito para a de pós-conflito, requerendo uma maior
participação dos Estados, quer seja como envolvidos na assistência humanitária, quer
seja como hospedeiros (AGUILAR, 2015a). Essa característica híbrida caracteriza as
Operações de Paz de quinta geração, na qual participam não apenas tropas da ONU,
mas também organizações regionais, assumindo cadeias separadas de comando e
formas distintas de mandato (KENKEL, 2013).
Diante do que foi exposto, percebe-se que as Operações de Paz evoluíram,
bem como a própria ONU, que teve de se reconstruir, emitindo novos entendimentos
para se adaptar continuamente ao mundo em constante mudança. Entre as
transformações mais marcantes cita-se a aceitabilidade do uso da força e a não
exigência de consentimento das partes para as Operações de Paz (UN, 2006;
AGUILAR, 2015b). Essa é uma questão delicada, pois a soberania de um Estado pode

é uma atividade tão antiga quanto a própria guerra. Nesse sentido, a palavra terror surgiu na política
em 1792, com a Revolução Francesa, ficando evidente que não surgiu no século XXI. Verifica-se que
o terrorismo pode apresentar-se com dois significados: como instrumento de libertação nacional, ou
como um instrumento do governo se manter no poder (WELLAUSEN, 2002).

94

ser relativizada diante dos Direitos Universais e Fundamentais do indivíduo, podendo
a comunidade internacional se opor a um Estado soberano e tal atitude ser
considerada legítima (BEIRÃO, 2010).
Nesse contexto contemporâneo, as Operações de Paz da ONU são uma
ferramenta de gestão de conflitos que prioriza a segurança e se insere em um contexto
político, criando um ambiente favorável ao diálogo e usando a diplomacia para o
estabelecimento de acordos, a fim de eliminar as reais causas e condições
responsáveis pelo conflito. Contudo, as negociações nem sempre são suficientes, e
as operações mais recentes têm ocorrido em um ambiente de guerra civil, mudando
as relações entre as partes envolvidas, deixando de visar a execução apenas de
tarefas militares de legítima defesa, mas também de combate, atividades relacionadas
com direitos humanos, proteção de civis, refugiados, desmobilização e reintegração
de combatentes, entre outras (AGUILAR, 2015a).
4.1.2 O compromisso formal brasileiro com a paz mundial
O Brasil iniciou sua participação no âmbito da ONU em 1948, enviando
observadores militares para a UNSCOB. A contribuição com tropas brasileiras ocorreu
apenas em 1957 com o envio de um batalhão de infantaria para o Oriente Médio, na
Primeira Força de Emergência das Nações Unidas - UNEF I (FONTOURA, 1999).
Posteriormente,

enviou:

uma

Companhia

de

Infantaria

Paraquedista

para

Moçambique, em 1994; um Batalhão de Infantaria, uma Companhia de Engenharia,
dois Postos de Saúde Avançados e em torno de 40 militares para compor o EstadoMaior da força militar da ONU, para a Angola, em 1995, na Missão de Verificação das
Nações Unidas em Angola - UNAVEM III. No Timor Leste, em 1999, enviou um
Pelotão de Polícia do Exército e um oficial superior como comandante do contingente
brasileiro. A última missão, no Haiti (MINUSTAH), em 2004, o Brasil enviou um
Batalhão, assumindo, inclusive, o comando do componente militar (AGUILAR, 2011).
Ou seja, essas missões, inicialmente de pequeno vulto, enviando militares como
oficiais de ligação, de Estado Maior e como observadores militares, se mostraram
constantes e crescentes (KENKEL, 2011; MIYAMOTO, 2008), ao ponto de, em 2004,
o Brasil assumir a liderança do componente militar da Missão para a Estabilização no
Haiti e o comando do componente naval da Força Interina das Nações Unidas no
Líbano - UNIFIL, passando a se falar na existência de políticas públicas para missões
de paz (NASSER, 2012).
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O embasamento jurídico para o Brasil participar de Operações de Paz da ONU
são: a Constituição Federal de 1988; e a Política de Defesa Nacional de 2005, na qual
se objetiva defender e contribuir para a manutenção da paz e da segurança
internacionais. Com o advento da Constituição de 1988, o país ratificou sua aceitação
à ordem internacional vigente e à "solução pacífica das controvérsias" (Preâmbulo da
CF/88), bem como a adotar princípios de relações internacionais contra a guerra.
Entre esses princípios, elencados no artigo 4º da CF/88, podem ser citados como os
mais marcantes a "autodeterminação dos povos" (inciso III), a "não-intervenção"
(inciso IV), a "defesa da paz" (inciso VI) e a "solução pacífica dos conflitos" (inciso VII),
havendo outros que também se relacionam em menor intensidade (BRASIL, 1988;
FETT, 2014).
Assim, a projeção internacional do poder nacional brasileiro, na expressão
militar, foi limitada pela postura pacífica adotada. Não sendo o desejo do Estado se
envolver em conflitos armados, o Brasil pautou suas ações externas pela participação
em missões da ONU, correspondendo às expectativas da comunidade internacional,
que deseja não que as Forças Armadas realizem ajuda humanitária, mas que
proporcionem segurança para que Organismos Internacionais e Organizações Não
Governamentais o façam (ROSA et al, 2014). Dessa forma, verifica-se que essa
orientação estratégica constante na Política Nacional de Defesa (PND) determinou
que o país intensificasse sua participação em ações humanitárias e em missões de
paz sob a égide de organismos multilaterais. A Lei Complementar nº 97, de 9 de junho
de 1999, que estabeleceu normas gerais para a organização, preparo e emprego das
FA, definiu ser de responsabilidade do Presidente da República a participação de
tropas em Operações de Paz, em que pese a saída de tropas armadas do país
dependa de autorização do legislativo, nos termos da Lei nº 2.953, de 17 de novembro
de 1956. Ainda, o Decreto nº 3.080 de 10 de junho de 1999, determina como sendo
responsabilidade do MD o planejamento e o acompanhamento das forças de paz.
Destaca-se que, embora não exista impedimento para o Brasil aceitar missões de
imposição da paz no ordenamento jurídico, possui a tendência de ser utilizado em
missões de manutenção da paz (BRACEY, 2011). Contudo, a participação brasileira
na INTERFET (The International Force East Timor ou Força Internacional para o
Timor-Leste) é polêmica sendo caracterizada por alguns como imposição da paz e,
por outros, como manutenção da Paz, ou o chamado “Capítulo VI e meio” (AGUILAR,
2011).
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Outro aspecto a ser considerado no compromisso brasileiro com as
Operações de Paz é a institucionalização dessa responsabilidade com a comunidade
internacional. Em 2001 foi criada a Divisão de Missão de Paz do Comando de
Operações Terrestres (COTER) e o Centro de Preparação e Avaliação para Missões
de Paz do Exército Brasileiro (CEPAEB), com a missão de orientar o preparo dos
militares brasileiros. Em 2005, foi criado pelo Exército o Centro de Instrução de
Operações de Paz (CIOPaz). A Portaria nº 952-MD, de 15 de junho de 2010, alterou
sua denominação para Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB),
vinculando o Centro diretamente ao MD, apesar de permanecer subordinado ao EB,
com a intenção de concentrar a preparação de militares, policiais e civis brasileiros e
de nações amigas para missões de paz e desminagem humanitária.
Nasser (2012), considera que a participação brasileira em Operações de Paz
passou a ter regularidade a partir de 1980 com o envio de tropas para a Angola. Se
houve um padrão, Myamoto (2008) o estudou e, analisando o emprego de tropas
brasileiras além-fronteiras, identifica as Operações de Paz possivelmente como a
única forma do Brasil, por meio de suas FA, projetar poder no cenário internacional
após a Segunda Guerra Mundial, verbis:
Possivelmente não se registram na história brasileira até o final dos anos 80,
outras intervenções militares em Estados junto ou longe das fronteiras
nacionais, exceto atendendo chamados da ONU e da OEA. Inúmeros
conflitos internos podem ser registrados, mas aí se inscrevem nas relações
sociedade civil versus Forças Armadas, e que não apresentam,
necessariamente, reflexos na conduta do país no cenário internacional
(Ibidem, p. 375).

O processo decisório nos países contribuintes com tropas tem requerido uma
maior velocidade de processamento, especialmente dos que fazem parte das forças
de pronto emprego da ONU, e que, por força legal interna, requerem autorização do
Poder Legislativo para enviar FA ao exterior. No caso do Brasil, existe a necessidade
da dupla aprovação no Congresso, primeiro autorizando o envio de tropas
(componente político, caracterizado pela articulação do Executivo com o Legislativo),
seguido da autorização de crédito suplementar para custear a operação (componente
financeiro, caracterizado pela articulação com a área econômica do governo). Em que
pese a existência da burocracia e sua consequente demora, evidencia-se que essa
última aprovação é dominada pela importância política, uma vez que, no caso do
terremoto de 2010 no Haiti, o processo ocorreu em menos de 30 dias, autorizando o
envio de mais que um batalhão para realizar a ajuda humanitária (AGUILAR, 2015b).
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Dessa forma, percebe-se nítido compromisso brasileiro com a ONU e a paz
mundial, sendo as Operações de Paz um instrumento dessa opção. Entretanto,
destaca-se nessa interação entre Brasil e ONU que a legislação vigente nacional está
em consonância com a Política Externa Brasileira nessa área, havendo mecanismos
que permitem a celeridade exigível pela ONU. Nesse ponto, Rocha (2009) considera
que, embora o ordenamento constitucional forneça um adequado arcabouço
institucional e normativo, ainda é muito deficiente na afirmação da autoridade civil no
MD por não existirem processos políticos que produzam a relação civil-militar que se
espera em uma democracia contemporânea. Essa posição é defendida com base em
que, embora o MD tenha sido criado recentemente, a PDN só foi criada em 1996 e
atualizada em 2005, sem haver, até 2018, ainda, uma carreira de especialistas civis
em defesa, sendo os passos muito lentos. Da mesma forma, a END, em 2008, não
prevê reformas institucionais necessárias para concretizar esse processo, como a
subordinação dos Chefes de Estado-Maior das Forças ao Chefe de Estado-Maior
Conjunto e o reconhecimento da necessidade de interlocuções de alto nível entre MD
e Ministério de Relações Exteriores.
4.1.3 Motivações para a contribuição brasileira no século XXI
Segundo Oliveira (2017), três são as motivações para os países enviarem
tropas em missões de paz: o treinamento de suas Forças Armadas; o engajamento
estratégico pela transformação de conhecimento em know-how; e o fortalecimento da
ONU como ator intragovernamental na segurança e defesa globais.
Em busca de explicar a crescente participação de países latino-americanos
em Missões de Paz, Velásquez (2010) estudou a Argentina, o Brasil e o México,
concluindo que a literatura não explicava, à época, a tendência desse
comprometimento crescente. Ampliando seus estudos, o mesmo autor, no livro “The
Myth of the Democratic Peacekeeper: Civil-Military Relations and the United Nations”
(idem, 2013), propôs um modelo teórico a fim de explicar o problema que se propunha
a responder, baseando-se na participação dos países na MINUSTAH (do francês
Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti), e enfocando as Relações
Civil-Militares. Assim, considerando que os componentes domésticos influenciam a
decisão política de os países participarem de Missões de Paz da ONU, identificou três
variáveis: (i) sinalização, pela qual o país indica para a comunidade internacional que
adota políticas progressistas que dão suporte à sua intenção de assumir compromisso
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no nível internacional; (ii) reforma doméstica, envolvendo a transformação de
mentalidade das FA, a sociabilização dos militares internacionalmente e a integração
das políticas de defesa e externa; e (iii) suplementação do Orçamento de Defesa,
podendo implicar na complementação de salário dos militares, na atração de jovens
para o serviço militar e no sustento/suplementação de Gastos Militares para a
aquisição de materiais e equipamentos.
Algumas razões que motivam a decisão política de um país de participar em
Operações de Paz ONU são identificáveis na literatura: (i) Questão de solidariedade;
(ii) Utilização dessas missões como forma de aumentar seu prestígio internacional ou
regional, ampliando seu poder político no sistema internacional pela maior participação
no processo decisório global; (iii) Interesses particulares ou regionais em relação às
organizações ou em um determinado conflito; (iv) Por necessidade de utilizar as
operações para adestramento de tropas nacionais fora do Estado; (vi) A possibilidade
de reaparelhamento das FA e da captação de recursos por meio do reembolso da
ONU; (vii) A possibilidade de as Operações de Paz serem utilizadas como forma de
aumentar a capacidade de compra dos efetivos utilizados, pois, em países nos quais
os vencimentos encontram-se defasados, os vencimentos pagos pela ONU podem ser
maiores que os valores pagos normalmente; e (viii) Em decorrência de cumprimento
de obrigações geradas por tratados, quer seja entre países quer seja até mesmo como
membro da ONU (AGUILAR, 2011, 2015; BRACEY, 2011; CAVALCANTI, 2010;
ROCHA, 2009).
Nesse sentido, verifica-se a existência de dois discursos: um idealista e outro
realista (CAVALCANTI, 2010; FETT, 2014; SANCHEZ NIETO, 2012). Na verdade, as
Operações de Paz da ONU para o Brasil são um processo de “ganha-ganha” no qual
o Brasil aumenta a sua projeção no cenário internacional, contribuindo para a sua
busca de um acento permanente no CSNU, em troca de maior segurança para os
Estados frágeis, como Timor Leste e Haiti, nos quais o Brasil, mais recentemente tem
contribuído. Ou seja, existe tanto o discurso idealista, como o realista, coexistindo em
uma situação paradigmática relacionada com o objetivo de o Brasil se tornar uma
potência regional ou global. (CARVALHO et al, 2015).
Sánchez Nieto (2012) lista cinco motivos para o Brasil participar em
Operações de Paz da ONU: (i) Ocorrência da “síndrome de bom samaritano”, na qual
se apresenta um discurso idealista de contribuir para a paz mundial e a soberania de
países pobres e fragilizados; (ii) Atuação estratégica dirigida por interesses nacionais,
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empregando um discurso realista, como a busca de um acento permanente no CSNU;
(iii) Compensação monetária da ONU, situação essa que o autor afasta com base em
dados de reembolso menores que os gastos do governo, além de comparar os valores
dos reembolsos com o Orçamento de Defesa, demonstrando que o valor é baixo e não
seria uma grande justificativa; (iv) Treinamento em combate real, uma vez que as FA
do Brasil só experimentaram o combate, pela última vez, na Segunda Guerra Mundial,
sendo uma oportunidade boa para ganhar experiencia real, testar doutrina e aprender
com outros países. Esse argumento, embora seja considerado permanente, o autor
não o reputa como crítico, logo não é a principal razão; e (v) Orgulho Nacional, uma
vez que os êxitos da Operações de Paz da ONU são êxitos brasileiros. Com isso, o
autor, afastando a questão financeira e descartando a razão de treinamento como
principal, acaba por concluir que as três outras teorias se relacionam de certa forma
e, por isso, acredita que o conjunto da síndrome do bom samaritano, dos interesses
nacionais e do orgulho nacional é que impõem ao Brasil participar das Operações de
Paz da ONU, se comportando como um ator global.
Sob o ponto de vista financeiro, Beirão (2010) é bem esclarecedor,
concordando com a posição de Sánchez Nieto (2012) para o Brasil. Os encargos
financeiros assumidos por um país, contribuinte de tropa, com o aprestamento,
transporte e apoio a um contingente de uma Operação de Paz são compartilhados
com a ONU. Esse compartilhamento traduz-se no reembolso ou na remuneração
relativa às despesas com pessoal, suprimentos, equipamentos, transportes e serviços.
Existem proporções de desconto sobre as contribuições dos Estados para as
Operações de Paz, que podem ser resgatadas por meio do reembolso, variando para
mais ou para menos, dependendo do porte econômico do país. Ou seja, países com
maior capacidade tem menores deduções de suas contribuições com tropa, enquanto
países com menor capacidade tem maiores deduções de suas contribuições.
Beirão evidencia que, pela tendência das grandes nações não contribuírem
ou o fazerem de forma reduzida com tropas, seus reembolsos se tornam
insignificantes, enquanto países como o Brasil e a Índia, na situação de emergentes,
por contribuírem com tropas, possuem reembolsos consideráveis de suas
contribuições (em torno de 80 a 90 por cento). Essa leitura do autor faz com que o
Brasil seja posto em uma condição de quase se beneficiar financeiramente com as
Operações de Paz, pela redução ao máximo dos custos. Ainda, considera a situação
complexa, pois, caso o reembolso seja de 100%, o custo das Operações de Paz
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retornaria quase que totalmente da contribuição do país para a ONU, sendo revertido
em equipamentos, adestramento das tropas e vencimentos pagos aos militares, o que
justificaria, sob o ponto de vista militar, pela capacidade adquirida, e sob o ponto de
vista social, uma vez que o Brasil repassa integralmente os vencimentos por homem
aos militares participantes. Até 1994 o reembolso era feito apenas pela entrada e saída
de material, sendo revisto continuamente em 5 fases, até o ano de 2000, quando se
definiu os critérios atuais de reembolso: feito com base nos parâmetros estabelecidos
no COE Manual (Manual de Equipamento do Contingente, do inglês Cotingent Owned
Equipment Manual) e dependendo da negociação do Memorando de Entendimento
(MOU), o que faz com que o financiamento das Operações de Paz seja compartilhado
entre a ONU e o país contribuinte, podendo haver o reembolso de parte dos custos
envolvidos sob diversos critérios mais rígidos.
As Resoluções da Assembleia Geral da ONU nº 55/235 e 55/236, nesse
sentido, definem a posição do Brasil como Nível H, entre os 10 níveis de países
contribuintes. Para os anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, as taxas efetivas de
contribuição para Operações de Paz são, respectivamente, 0,5868, 0,7646, 0,7646 e
0,7646. Em comparação com as taxas dos EUA (Nível A) para o mesmo período,
respectivamente, 28,3626, 28,5738, 28,4691 e 28,4344, fica evidente que a leitura do
autor é coerente. Ou seja, o Brasil poderia se beneficiar, contudo, pelo apelo social,
não se concretiza tal assertiva, ficando, financeiramente, praticamente com custos
reduzidos. Em síntese, financeiramente, Cavalcanti (2010), considerada que:
Do ponto de vista militar, a participação em operações de paz é uma
estratégia que apresenta baixos investimentos e altos retornos. Baixos
investimentos porque parte dos gastos são ressarcidos pelas Nações Unidas
e altos retornos porque essa participação possibilita às tropas a atuação em
um teatro real de conflitos, uma vez que os riscos do envolvimento brasileiro
em uma guerra tradicional no curto prazo são remotos (p. 7).

Por isso, considerando as Operações de Paz um investimento de baixo custo
e com alto retorno, assim como Cavalcante (2010), Bracey (2011) explica que o país
recupera grande parte dos custos, que são inferiores ao de uma guerra em grande
escala, enquanto fornece treinamento para as suas FA, possibilitando comparar suas
operações estratégicas com as de outras FA, ganhando experiencia em logística e
inteligência, melhorando sua tecnologia e absorvendo doutrinas.
Ou seja, as motivações brasileiras são um misto de idealismo e realismo, sem
o apelo financeiro que alguns autores tentam impor ao tema. De forma sintética,
Nasser (2012) resume a participação brasileira nas Operações de Paz, a partir de
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1980, envolvendo os contingentes enviados para Angola, Moçambique, Timor-Leste e
Haiti, em duas razões: "um sentido de projeção de poder nas relações internacionais"
e "pelo desejo de prestar solidariedade ativa a sociedades vitimadas por conflitos
armados" (p. 215). Nessa senda, Lafer (2001) explica que a decisão política de
contribuir para esses tipos de missões da ONU possui dois elementos básicos: o
moral, ligado ao compromisso humanitário, e o do pragmatismo político, que se traduz
no desejo de projetar poder na esfera internacional.
Dessa forma, o Brasil apresenta motivações que se inserem em um contexto
de política internacional e social, sendo as Operações de Paz da ONU um instrumento
de política externa empregado pelo Brasil para atingir seus objetivos e corresponder
aos valores da sociedade brasileira diante das mazelas sofridas pela sociedade
internacional.
4.2 A TOMADA DE DECISÃO NO MINISTÉRIO DE DEFESA DO BRASIL
Primeiramente, deve-se destacar que, conforme exposto no Protocolo da
Pesquisa Exploratória, esta seção visa estabelecer o Estado da Arte da Unidade
Semântica: Tomada de Decisão no Setor de Defesa Brasileiro. Dos resultados da
referida pesquisa (CORREA; CAGNIN, 2016; COSTA; BACCARINI, 2014; e SANTOS
et al, 2011), evidenciou-se que a produção acadêmica sobre o assunto é ínfima e
restringe-se apenas ao processo decisório, sem detalhar o mesmo para o caso
brasileiro, e, tampouco, o relaciona com as Operações de Paz e o Orçamento de
Defesa.
Logo, a seguir segue limitada análise dos referidos artigos e de outras obras,
a partir de pesquisas subjacentes, empregando termos utilizados e autores citados
nos textos.
4.2.1 Contexto decisório
O contexto decisório se torna uma necessidade (SANTOS et al, 2011). Para
tanto, deve-se identificar os atores envolvidos, as ações disponíveis e a problemática
de referência (ENSSLIN et al, 2001).
Com o intuito de identificar os atores envolvidos nos processos decisórios do
MD, deve-se compreender um pouco sobre as questões políticas envolvidas. O
processo decisório das Nações, segundo Costa e Bacarini (2014) é altamente
influenciável por organismos internacionais, principalmente se forem países pobres e
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dependentes da comunidade internacional. A fim de operacionalizar as decisões das
grandes potências, a ONU torna-se um agente de influência sobre os demais países,
sendo instrumento de seus maiores doadores, destacando-se os EUA, a França e o
Japão, cujas prioridades são, respectivamente: o Oriente Médio; as antigas colônias
Francesas; e seus aliados na ONU e parceiros econômicos. Nesse sentido, a Análise
da Política Externa aborda o Estado como um ator unitário e racional em uma macro
perspectiva, com condicionantes de origem interna e externa (HILL, 2003). Para a
análise da política externa deve se considerar, ao mesmo tempo, o impacto do sistema
internacional sobre os Estados, como também os determinantes domésticos e os
processos de tomada de decisão (BEACH, 2012).
Uma grande contribuição de Hill (2003) para a tomada de decisão dos Estados
é a consideração da complexidade do processo decisório no nível internacional.
Embora considere o Estado o ator mais relevante para a Análise de Política Externa,
devido a sua capacidade de mobilização política, o insere em um contexto de
multiplicidade de atores e de questões, internas e externas, havendo, inclusive,
organismos internacionais e questões domésticas como a relação entre os poderes
Executivo e Legislativo. Também considera o valor do comportamento humano nas
ações dos tomadores de decisão, bem como de valores e ideias difusas, como a
estabilidade regional, o prestígio e a memória histórica. Ou seja, para o autor, o
processo decisório é “uma complexa interação entre muitos atores inseridos em uma
ampla variação de estruturas. Suas interações são processos dinâmicos, conduzindo
à evolução constante de ambos, atores e estruturas” (Ibidem, p. 28). Nesse ponto,
considera não apenas o planejamento das ações, mas também o emprego dos
recursos, das ferramentas e instrumentos para a implementação das decisões. Essa
percepção é devido ao fato de que Hill emprega as Teorias das Relações
Internacionais para explicar o “porquê” das ações do Estado e as Teorias da Tomada
de Decisão para explicar o “como”, ou seja, a prioridade empregada. Nas Teorias da
Tomada de Decisão, além de diferenciar os paradigmas racionalista e cognitivos,
considera-se, também, a formulação de heurísticas para garantir decisões
satisfatórias rápidas e o processo decisório de grupo.
Entretanto, como exposto por Salomón e Pinheiro (2013), os estudos sobre
processo decisório sob o viés de Política Externa, inclusive, como uma política pública,
no Brasil, têm sido muito acanhados. No caso brasileiro, os autores apontam a
existência de uma grande diversidade de novas unidades decisórias na atualidade,
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como estados, municípios e agências governamentais, que alteraram a “arquitetura
da arena decisória” gerando um “novo arranjo institucional” (p. 51). O caso do
Ministério de Defesa brasileiro requer atenção especial, pois é uma instituição nova,
criada em 10 de junho de 1999 (BRASIL, 2012a), o que leva a se inferir que seja um
processo decisório em fase de amadurecimento, tendo que se impor diante de
processos bem estruturados nas três FA. Também, Correa e Cagnin (2016), ao
defenderem que a tomada de decisão no nível governamental, em matéria de defesa,
é feita basicamente na elaboração dos documentos de defesa, e que o controle é da
sociedade, identificam uma deficiência, pois afirmam que muitas vezes não ocorre
como deveria ser no caso brasileiro. Ou seja, existe um fosso entre a necessidade e
a real ocorrência de um processo participativo, quando Defesa e Segurança é um
dever para todos os brasileiros. Embora os autores não estejam totalmente corretos
em sua proposição, pois o controle é apenas uma parcela da governança e, no caso
brasileiro, é feito não apenas de forma direta pela sociedade, mas também por um
controle externo (Poder Legislativo, apoiado pelo Tribunal de Contas da União) e um
controle interno, também não se pode negar que o controle social ainda se encontra
acanhado, apesar das iniciativas existentes como Portal de Transparência e
Audiências Públicas, por exemplo (TCU, 2014).
Em relação aos tipos de problemas envolvidos, existem cinco tipos de
problemáticas (SANTOS et al, 2011; ROY, 1996; BANA e COSTA, 1995): (i) a primeira
problemática é a da escolha, a qual tem por objetivo a seleção de uma alternativa ou
um conjunto de alternativas dentro de várias propostas; (ii) a segunda problemática é
a da alocação em categorias, na qual se empregam categorias pré-definidas por
semelhanças e diferenças, para se classificar as alternativas; (iii) a terceira
problemática é a da ordenação, cuja abordagem empregada tem por objetivo priorizar
as alternativas existentes; (iv) a quarta problemática é a da descrição, que visa
descrever as alternativas existentes; e (v) a última, é a problemática da rejeição
absoluta, que reduz o número de ações a serem avaliadas pela simplificação, com
base em aspectos não compensatórios. Cada processo decisório possui uma
problemática própria, influenciando nos critérios a serem empregados (SANTOS et al,
2011) e essa realidade não foge à regra para os processos decisórios no âmbito do
MD, cabendo verificar qual ou quais se aplicam no caso brasileiro.
Outra perspectiva de contexto do processo decisório é a adotada por
Mintzberg e seus colaboradores (2006) ao analisarem a estratégia das organizações.
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Os autores compreendem que as organizações possuem cinco tipos de contextos
estratégicos: (i) o início, quando a organização nasce; (ii) a maturidade, quando as
organizações passam a produção em massa ou distribuição de bens e serviços de
forma ampla; (iii) a experiência, quando passa a gerir especialistas independentes na
produção de produtos; (iv) a inovação, quando os especialistas passam a se reunir
em equipes de projetos a fim de produzir produtos com alto valor agregado; e (v)
diversidade, quando as organizações se diversificam para atender produtos e serviços
requeridos em diferentes ambientes. Sob esse enfoque, pode-se classificar o
Ministério de Defesa brasileiro como um contexto de diversidade, pela grande gama
de atribuições subsidiárias incluídas a partir da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho
de 1999 (BRASIL, 1999b), como o patrulhamento da fronteira, a Garantia da Lei e da
Ordem, entre outras, acrescidas às missões constitucionais (artigo 142, da CF/1988).
Deixando de abordar a questão conjuntural do processo decisório, os atores
e os arranjos institucionais, torna-se também relevante compreender os tipos de
processos decisórios mais frequentes no âmbito do MD. Dessa forma, tem-se de rever
dois tipos básicos: o empregado para decisões estratégicas de gestão do Setor
Defesa e das FA (MB, EB e FAB) – que denominaremos de planejamento estratégico
institucional (SANTOS et al, 2011; CORREA; CAGNIN, 2016); e o utilizado para
decisões operacionais e táticas pelas Forças Naval, Terrestre e Aérea durante o
combate, atuando isoladamente como Forças Singulares ou no contexto de
Operações Conjuntas – que chamaremos de planejamento militar (CORREA;
CAGNIN, 2016). Antes de iniciar a explicitá-los, cabe destacar apenas que os
planejamentos estratégico e militar podem empregar uma ou mais das problemáticas
anteriores, por exemplo, podendo haver a necessidade de se escolher, priorizar ou
categorizar as alternativas para se poder decidir.
4.2.2 Planejamento Estratégico Institucional
A fim de falar sobre o planejamento estratégico, poderia se traçar a história
do desenvolvimento do processo do planejamento estratégico a partir de autores
antigos que falam da estratégia, como Sun Tzu e Clausewitz, bem como por autores
de gestão, como Ansoff e Steiner 14 (CHIAVENATO; CERQUEIRA NETO, 2003).

14

Sun Tzu escreveu “A Arte da Guerra” por volta do Séc. IV a.C.; Carl von Clausewitz iniciou seu livro
“Da Guerra” por volta de 1819 e sem acabá-lo em 1831 faleceu, sendo impresso por sua esposa em
1832; Ansoff, H. I; Roger, P. D.; Hayes, R. L. escreveram “Do planejamento estratégico à administração
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Contudo, se tal opção fosse a escolhida, estaria falando-se sobre história da estratégia
e não do Estado da Arte sobre o processo decisório, muito menos sobre o caso
específico do MD brasileiro, razão pela qual optou-se apenas por fazer essa breve
referência e manter a concentração na linha identificada na Pesquisa Exploratória e
traçando o paralelo da teoria com o praticado na atualidade.
Santos e seus colaboradores (2011) apresentam o mapa cognitivo, com lógica
de sistematização e finalidade muito similar a aplicada em processos de planejamento
estratégico empregando o mapa estratégico por meio da metodologia Balanced
Scorecard – BSC (KAPLAN; NORTON, 1996; CHIAVENATO; CERQUEIRA NETO,
2003). A construção de mapas cognitivos se destina a estruturar problemas
relacionados com tomadas de decisão (GOMES et al, 2010). Segundo Kelly (1955) os
mapas cognitivos são representações gráficas de um problema, cuja finalidade, para
Ackermann e seus colaboradores (1992), é estruturar, analisar e dar sentido aos
problemas. Com isso, permite organizar o processo de tomada de decisão pela
hierarquização

de

conceitos,

relacionando-os

por

ligações

de

influência

(MONTIBELLER NETO, 1996).
O BSC, em apoio ao processo de planejamento estratégico institucional,
considera quatro perspectivas principais para definir os objetivos empresariais:
financeira, clientes, processos internos e aprendizado organizacional. De igual forma,
partindo de relações de causa e efeitos hierarquizadas, a metodologia permite a
criação de mapas estratégicos. O BSC coloca o foco do planejamento estratégico na
estratégia e na visão da organização, não no controle, embora trabalhe com
indicadores, cuja metodologia os emprega para congregar as pessoas em busca da
visão geral e das metas organizacionais (KAPLAN, 2004).
Em contrapartida, Correa e Cagnin (2016) tratam do planejamento baseado
em cenários prospectivos para apoiar o planejamento estratégico. O processo
adotado no Brasil é o de construção de cenários de longo alcance para planejamento
estratégico. A prospecção é uma ferramenta eficiente para o planejamento, permitindo
a identificação de oportunidades e a definição de ações em ambiente turbulentos,
caracterizados pelo alto risco e incertezas. Assim, desde que se tenha considerável
volume de informações relevantes sobre aspectos econômicos, sociais, ambientais,
científicos, tecnológicos, entre outros, será possível criar hipóteses plausíveis do que
estratégica (São Paulo: Atlas, 1990); e Stiner, G. A.; Miner, J. B.; Gray, E. R. escreveram “Management
policy and strategy” (New York: MacMillan, 1986).
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poderá acontecer, permitindo pensar o futuro e identificar elementos para uma melhor
tomada de decisão. Também poderia se traçar a história do pensamento prospectivo
a partir do Oráculo de Apolo na Grécia Antiga, entretanto (MARCIAL; GRUMBACH,
2002), não se estaria falando sobre o Estado da Arte do Processo Decisório, o que
impõe a se abandonar tal linha de revisionismo.
Um modelo abrangente que permite incorporar tanto os Mapas Cognitivos, o
BSC e os Cenários Prospectivos é o Modelo Geral de Processo Estratégico
apresentado por Chiavenato e Sapiro (2003). Nesse modelo, os autores consideram
a existência de cinco partes: (i) a primeira parte consiste na concepção estratégica,
pela formulação da intenção estratégica da organização; (ii) a segunda parte consiste
na gestão do conhecimento estratégico, onde se realizam os diagnósticos externo e
interno e a construção de cenários; (iii) a terceira parte é a formulação estratégica, na
qual se realiza o Planejamento Estratégico formal; (iv) a quarta parte é a
implementação da estratégia, na qual se empregam ferramentas de liderança e
governança; e (v), por fim, a quinta parte é a avaliação e reavaliação estratégica, na
qual se realizam auditorias de desempenho e resultados.
Como exposto a seguir, no caso do Setor de Defesa brasileiro, ambas as
metodologias são empregadas de forma complementar como apoio ao processo de
tomada de decisão no nível estratégico. Ou seja, emprega-se uma sistemática a fim
de proporcionar maior racionalidade ao processo, institucionalizando o procedimento
pela formalização da metodologia.
O MD, por meio do documento Sistemática de Planejamento Estratégico de
Defesa (SISPED) – Método (BRASIL, 2015b) orientou o processo de planejamento
estratégico do ministério, já existindo a Diretriz de Implantação do SISPED para os
anos de 2017/2018, a ser elaborada pela Assessoria de Planejamento Institucional –
ASPLAN (BRASIL, 2016a). Esse documento adota como premissas a visão de futuro
publicada na Portaria Normativa nº 1797, de 25 de novembro de 2010 (basicamente,
integrar segurança e defesa nacionais em prol da posição geopolítica do Brasil,
tornando-o reconhecido interna e externamente) e os valores (ética, civismo,
patriotismo, hierarquia, disciplina e liderança). Estrutura o processo em quatro fases:
Análise Prospectiva, pela construção e atualização de cenários; Formulação da
Política e Estratégia Nacionais, gerando e atualizando a Política Nacional de Defesa
e a Estratégia Nacional de Defesa; Formulação da Política e Estratégia Setoriais, para
cada Força Armada; e Formulação de Planos Setoriais e Subsetoriais, pela
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elaboração dos documentos das FA. Como exemplo de documentos setoriais cita-se
o Mapa Estratégico do Exército, com base no BSC, aprovado por meio da Portaria nº
66-EME, de 2 de maio de 2013, e o Plano Estratégico do Exército 2016-2019,
aprovado por meio da Portaria nº 1.507, de 15 de dezembro de 2014.
O MD, por meio do manual MD51-M-01 (BRASIL, 2005), publicou a
Sistemática de Planejamento Estratégico Militar (SPEM). Esse documento tem, por
finalidade, “estabelecer a sistematização do planejamento de alto nível para as Forças
Armadas visando a contribuir com o atendimento dos objetivos de Defesa Nacional”.
Ou seja, esse documento, com base na Constituição Federal e as leis que regulam o
emprego das FA, define e organiza funcionalmente as atividades relacionadas com o
preparo e o emprego para atender as demandas nacionais em matéria de Defesa
Nacional.
Segundo o referido documento, a Subchefia de Política e Estratégia,
subordinada à Chefia de Assuntos Estratégicos que, por sua vez, subordina-se ao
Estado-Maior Conjunto das FA, é o setor responsável pela construção e elaboração
do planejamento estratégico no MD. A SPEM define três níveis de planejamento: o
nacional, constituído pelas mais altas autoridades do país; o setorial, constituído pelo
Ministério de Defesa e demais órgãos com responsabilidades diretas com a Defesa;
e o subsetorial composto pelas FA. A sua metodologia deve ser aplicada a cada um
dos três níveis, envolvendo três fases: a concepção estratégica e configuração de
forças, o planejamento do preparo; e o planejamento do emprego operacional.
Interessante destacar que a metodologia visa à geração de capacidades de defesa
até o Ministério de Defesa e à geração de capacidades militares para as FA, o que faz
com que a metodologia adotada possa se enquadrar tanto na escola de design e
aprendizado, por se ocupar com capacidades, aliada à escola de planejamento, pelo
rigor técnico, sendo todas escolas do pensamento estratégico (MINTZMERG et al,
2006).
4.2.3 Planejamento Militar em Operações
Falando em capacidades, design e conceito, essas linhas de abordagem são
bem desenvolvidas no processo decisório brasileiro que ocorre no planejamento
militar, como a seguir exposto.
Correa e Cagnin (2016) diferenciam o processo de planejamento do Setor
Defesa, ou seja, MD e cada uma das FA, do processo de planejamento militar
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empregado em campo de batalha. Ao tratarem desse último, o fazem de forma mais
superficial, ao que denominam jogo da guerra ou jogo de simulação de combate.
Assim, o processo de planejamento militar envolve mais o ambiente de campo de
batalha altamente complexo (guerra psicológica, terrorismo, guerra cibernética,
missões de manutenção da paz e assimétricas, guerra), bem como o desenvolvimento
de capacidade como liderança, obediência moral e lealdade. Como limitação do
método, afirmam que os jogos são muito condicionados à aspectos da guerra ou
apenas aos aspectos incorporados no jogo, fugindo da realidade.
Entretanto, o processo decisório no campo de batalha, no âmbito das FA
brasileiras, sofreu grande alteração a partir da Operação Iraqi Freedom, ou Liberdade
do Iraque, também conhecida como Segunda Guerra do Golfo, quando lições
aprendidas passaram a ser introduzidas nos manuais de campanha norte-americanos,
vindo a influenciar a doutrina brasileira. A operação foi concebida para apoiar o
objetivo estratégico, transcendendo a remoção de Saddam Hussein e os Baathistas 15
do poder, o que implicaria em uma transição gradual, caracterizada pela redução do
componente militar e a inserção do componente civil no transcurso das operações.
Entretanto, a Normalização não foi tão simples quanto os EUA imaginavam, surgindo
diversas ameaças e múltiplos atores, pois a permanência norte-americana no país
gerou revolta em meio à população, que passou a apoiar a luta contra os invasores
(SHANKER; SCHMITT, 2003; GARCIA, 2005).
Como exemplo dessa incorporação na doutrina brasileira, pode-se citar o que
ocorreu nos manuais do EB. Por meio da Diretriz para as Atividades do Exército
Brasileiro na Área Internacional - DAEBAI (EB10-D-01.001, 2013) foi estabelecido um
“arco do conhecimento (AMÉRICA DO NORTE – EUROPA - ÁSIA)”, a fim de manter
atualizada a sua doutrina, editando publicações como o Manual de Fundamentos
EB20-MF-10.103 (Operações, BRASIL, 2014c) e o Manual de Campanha EB20-MC10.301 (BRASIL, 2014b), em consonância com a diretriz das Bases para a
Transformação da Doutrina Militar Terrestre (2013), que preconiza uma atualização
constante, em função da “evolução da natureza dos conflitos, resultado das mudanças
da sociedade e da evolução tecnológica aplicadas aos assuntos de defesa” (p. 7).
15

O baathismo é uma ideologia política árabe, com base nas ideias do Partido Baath do Iraque e da
Síria. A ideologia é oficialmente baseada nas teorias de Zaki al-Arsuzi (de acordo com o movimento
Ba'ath pró-Síria), Michel Aflaq e Salah ad-Din al-Bitar. É uma mistura de socialismo, nacionalismo e
pan-arabismo. Marcantemente secular, essa ideologia difere do fundamentalismo islâmico e a
teocracia. (DEVLIN,1975).
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Como exemplos marcantes das lições aprendidas que influenciaram no processo
decisório em campo de batalha, podem ser citadas: a inclusão do planejamento
conceitual e continuado como fator de êxito; e a importância do planejamento baseado
em capacidades.
O primeiro e, talvez, um dos mais importantes ensinamentos colhidos com a
Guerra no Iraque foi a necessidade de se adotar uma metodologia de planejamento
mais ampla que permitisse ao decisor compreender toda a complexidade da guerra
moderna, os diversos atores envolvidos e sua multiplicidade de interesses, antes e
durante as operações. Nesse ponto, há consenso entre as FA e componente civil
norte-americano, de que a compreensão da complexidade do conflito vivido na
operação foi tarefa difícil e deve ser considerada fator de êxito para a vitória
(CORDESMAN; BURKE, 2003; USA, 2010; SIGIR, 2010). Nesse sentido, o Exército
dos EUA passou a adotar, a partir de 2008, o conceito operativo e a arte operacional
em seu processo de planejamento, como exposto no manual FM 3-0 Operations (USA,
2008), tendo a atualização de 2011 mantido o procedimento (USA, 2011).
O Iraque, mesmo após a derrubada do regime baathista de Saddam Hussein,
tornou-se uma área totalmente insegura, contrariando as expectativas. A população
iraquiana, com ressentimentos à cultura e religião anglo-saxã, desde a retirada do
Kwait, com o fim da Primeira Guerra Mundial, passou a ver a Coalizão de forma
negativa em seu território, razão pela qual passou a apoiar a luta contra os invasores.
Assim, o Iraque passou a apresentar um quadro crescente de ataques terroristas,
sequestros e confrontos de menor intensidade, entremeando-se de episódios
violentos e atrozes, com fedayins e mujahedins (paramilitares iraquianos)
assassinando soldados e civis ocidentais dependurando seus corpos em locais de
grande visibilidade na cidade de Fallujah, base da resistência sunita (GARCIA, 2005).
Consequentemente, o comando da Força Terrestre Componente Aliada teve
que adotar ações táticas para criar um “ambiente seguro" ao longo do tempo e do
espaço, levando à aplicação de um planejamento conceitual e da Arte Operacional,
considerando um ciclo adaptativo. Esse aprendizado foi incorporado ao processo de
planejamento das operações norte-americanas, passando a ser adotado pelo Exército
dos EUA em seus manuais, como o FM 3-0 (Operations). Esse novo procedimento
visou a ajustar no tempo e no espaço as ações táticas para atingir objetivos
estratégicos operacionais, baseando-se nas dimensões humanas, físicas e
informacionais, que são analisadas de acordo como os fatores operativos e fatores da
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decisão. Essa metodologia possibilitou avaliar continuamente o ambiente e as
ameaças, permitindo a correta compreensão do problema militar e a concepção
genérica de sua solução. Dessa forma, as lições aprendidas das experiências de anos
de combate em operações de amplo espectro, ou seja, lutando de forma simultânea
operações ofensivas, defensivas, de normalização ou de apoio a população civil foram
incorporadas à doutrina estadunidense (USA, 2008).
No caso do Brasil, essa metodologia mais ampla, empregada pelos EUA após
a Guerra do Golfo, também foi introduzida nos manuais nacionais. O manual EB 20MF-10.103 (Operações), por exemplo, traz um capítulo exclusivo para tratar da Arte
Operacional, o Capítulo V, explicando que esta permite “criar as condições militares
necessárias para o término do conflito em situação favorável” por permitir o
alinhamento “no tempo, espaço e finalidade” das diversas “ações táticas com a missão
e os objetivos do escalão superior na direção do Estado Final Desejado” (BRASIL,
2014c, p. 5-2). Também, os Capítulos II, III, V e do anexo do manual EB 20-MC-10.301
(A Força Terrestre Componente nas Operações), ao tratarem do processo operativo
da Força Terrestre Componente, incluem nesta a fase de normalização, obrigando que
o planejador considere as situações futuras de transição para o poder civil, bem como
incluem a Metodologia de Concepção Operativa do Exército (MCOE) e o Ciclo
Adaptativo das Operações da Força Terrestre Componente, a fim de que o
comandante possa analisar o ambiente operacional de forma mais completa,
compreendendo as ameaças existentes e os limites impostos pelos meios disponíveis
para conceber uma manobra mais efetiva com ações claras a serem desencadeadas,
bem como considerar que o ambiente muda e o inimigo também está interagindo,
exigindo que o planejamento seja continuamente revisto (BRASIL, 2014b).
O planejamento baseado em capacidades foi mais um ensinamento colhido
por ocasião da Segunda Guerra do Golfo, em virtude das inúmeras demandas que se
apresentaram durante o conflito (CORDESMAN; BURKE, 2003; USA, 2010; SIGIR,
2010). A partir da referida operação, muitos países passaram a adotar uma forma
sistemática de planejamento de estrutura de força no longo prazo, denominada
Planejamento Baseado em Capacidades (Capability-Based Planning - CBP),
abandonando o planejamento baseado em inimigos específicos (LEITE, 2011).
Na fase da Normalização, as forças aliadas ficaram diretamente envolvidas na
segurança da população, na proteção de estruturas críticas como os campos
petrolíferos da província de Basra, e, principalmente, na realização da transição do
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controle da situação para as autoridades civis. Assim, a Força Aliada teve que
combinar capacidades das mais diversas e distintas das tradicionais capacidades
militares, podendo ser elencadas capacidades diplomáticas, de governança, de
desenvolvimento político, econômico e social, sanitárias, jurídicas, entre tantas outras
elencadas no Handbook IRAQ Provincial Reconstruction Team (USA, 2010).
A necessidade de reconstruir o Iraque e atender as necessidades da
população sofrida com a guerra exigia a coordenação das ações dos componentes
militar e civil em prol de uma unidade de esforço. Com isso, foi criado um comando
conjunto civil-militar (joint civilian–military command), a fim de coordenar agências
governamentais e não-governamentais, com as mais diversas capacidades
(CORDESMAN; BURKE, 2003). O apoio à população civil causou grande sobrecarga
no sistema de apoio logístico da Coalizão. Entre os itens que deviam ser fornecidos
estavam a entrega de alimentos, água e a assistência médica aos feridos. Esse apoio
foi prestado pelas forças militares até que a ONU e outras entidades humanitárias
pudessem assumir o apoio (COTER, 2003).
Esta necessidade pode ser bem perceptível no trabalho desenvolvido para
que as eleições de 30 de janeiro de 2005, as primeiras democráticas no Iraque em 40
anos, ocorressem. Entre os objetivos destas eleições estava eleger os membros para
a Assembleia Constituinte, a fim de redigir a Constituição do país, e eleger o primeiroministro iraquiano (GARCIA, 2005). Por exemplo, alianças políticas eram necessárias
e, consequentemente, a capacidade de negociação também era exigida para tratar
com líderes tribais e conselhos regionais, a fim de permitir que as eleições ocorressem
e as políticas públicas a serem desenvolvidas atendessem as reais necessidades da
população (MANSOOR; ULRICH, 2005).
Essas experiências dos EUA contribuiriam para a grande quantidade de
transformações efetuadas e ainda em curso nas FA norte-americanas. Entre as
mudanças realizadas e que tiveram os resultados mais efetivos podem ser elencadas:
o provimento de uma logística ágil e criativa; a execução descentralizada de operações;
a modularidade das organizações; o desenvolvimento de sistemas aprimorados de
planejamento e mobilização; a geração de capacidades integradas e mais avançadas
de comando, controle, comunicações, computadores, inteligência, vigilância e
reconhecimento (C4ISR); preparação de líderes flexíveis para operações de “não
combate”; etc. (THOMPSON e CRANE, 2003, p. 65). Outra mudança incorporada foi
a capacidade baseada em modelo top-down, assentado em um conjunto de elementos
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fundamentais: doutrina, organização, adestramento (training), material, liderança,
pessoal, infraestruturas (facilities) e interoperabilidade (gerando sigla em inglês
DOTMLPFI) (LEITE, 2011).
No Brasil, por influência dessas transformações, como exposto no manual
EB20-MC-10.301, verifica-se que o conceito de Operações de Amplo Espectro
compreende que o componente militar não possuirá todas as capacidades
necessárias às ações a serem desencadeadas, e para tanto, desde a fase de
planejamento, deverá “ajustar as suas ações e adaptar as suas estruturas, seus
procedimentos e até mesmo a sua doutrina em função das alterações no ambiente
operacional e da capacidade de adaptação do oponente” (BRASIL, 2014b, p. 2-3). No
manual EB20-MF-103, também é verificável o planejamento baseado em capacidades
por, inclusive, destacar que devem ser desenvolvidas as capacidades “de acordo com
cada área definida como prioritária” (BRASIL, 2014c, p. 2-3), uma vez que “aspectos
não-militares dos conflitos” têm apontado para a necessidade de novas capacidades,
algumas específicas e até a integração de capacidades existentes, sendo empregadas
de novas formas (p. 2-1). Ainda, afirma que estas capacidades são obtidas a partir de
um conjunto de sete fatores determinantes, inter-relacionados e indissociáveis:
doutrina; organização (e/ou processos); adestramento; material; educação; pessoal; e
infraestrutura, formando o acrônimo DOAMEPI (p. 3-18), muito similar ao DOTMLPFI.
Subindo o nível de planejamento dos exemplos acima expostos, todos
concentrados nos manuais do EB, para o nível do MD, podem-se verificar também a
incorporação dos mesmos no Planejamento Militar de Defesa. Para tanto, sugere-se
a leitura da série de três manuais Doutrina de Operações Conjuntas - MD30-M-01
(BRASIL, 2011). Nos referidos manuais pode-se verificar que o Planejamento Militar
ficou dividido em Planejamento Conceitual que, no âmbito das Operações Conjuntas
recebeu o nome de Processo de Planejamento Conjunto (PPC), e Planejamento
Detalhado, denominado Exame de Situação Estratégico, este em 8 fases:
estabelecimento dos objetivos estratégicos, análise estratégica da área do conflito,
opções estratégicas militares, estimativa inicial de meios, ações estratégicas, análise
e reajustamento das opções, comparação das opções, e decisão.
Pelo exposto, verifica-se que o Estado da Arte em questão de Processo
Decisório no MD do Brasil encontra-se intimamente relacionado com os
planejamentos estratégicos gerenciais e de operações, em que pese não existam
obras relevantes detalhando-os. Por fim, verifica-se que o processo decisório no
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âmbito do Ministério de Defesa brasileiro possui um contexto complexo que,
normalmente, envolve a consideração de inúmeros atores, externos e internos, bem
como possui, basicamente, dois tipos de procedimentos padrão: o planejamento
estratégico do MD e de cada Força Armada, baseada na construção de cenários e
desenvolvida empregando-se instrumentos modernos como o BSC; e o planejamento
militar para operações, baseando-se na identificação das capacidades necessárias e
desenvolvendo-se em duas etapas, uma conceitual e outra detalhada.
4.3 O ORÇAMENTO DE DEFESA NO BRASIL
Cabe expor que, conforme consta no Protocolo da Pesquisa Exploratória, esta
seção visa estabelecer o Estado da Arte da Unidade Semântica: Orçamento de
Defesa Brasileiro. Dos resultados da referida pesquisa (BRUSTOLIN, 2014; ROCHA,
2009), evidenciou-se que a produção acadêmica sobre o assunto é muito baixa em
quantidade e qualidade, limitando-se ao estudo da conjuntura econômica e sua
comparação com os Gastos de Defesa de outros países e com as demais despesas
internas, sem detalhar o processo decisório envolvido e questões relacionadas com
as Operações de Paz. Também foi verificada uma limitação na discussão pela simples
análise de dados econômicos e de gestão, referenciando fortemente legislação e
documentação interna, implicando na falta de discussão teórica, que seriam
requeridas para este tópico do trabalho.
Diante do exposto, e considerando que os dados sobre o Orçamento de
Defesa serão analisados no momento próprio, a seguir segue breve revisão teórica
sobre Orçamento de Defesa brasileiro, a fim de padronizar conceitos necessários à
compreensão do relatório da pesquisa no último capítulo.
4.3.1 A Gestão de Defesa no contexto de políticas públicas brasileiras
Políticas públicas, originalmente eram consideradas, no século XX, quase que
exclusivamente os resultados do sistema político, concentrando o interesse dos
pesquisadores nas demandas e articulações de interesse (FARIA, 2003; TREVISAN;
BELLEN, 2008). Nos EUA, as pesquisas em políticas públicas datam da década de
1950, enquanto na Europa, sendo lideradas pela Alemanha, as pesquisas datam da
década de 1970 (FREY, 2000). O referido estudo no Brasil também é recente, com
ênfases diversificadas, tendendo a uma bipolarização nas estruturas e instituições ou
nos processos de negociação das políticas (FARIA, 2003; TREVISAN; BELLEN, 2008).
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Devido a seu vínculo com o processo político-administrativo, podem ser identificadas
fases comumente aceitas na divisão do ciclo político: formulação, implementação e
controle dos impactos das políticas (FREY, 2000).
A construção da agenda de políticas públicas no Brasil é historicamente
divisível em etapas. A primeira etapa data da década de 1970, quando a agenda se
voltou para questões de desenvolvimento, concentrando-se em arranjos institucionais,
descentralizações, participações, transparência e redefinição das políticas. A segunda
etapa, ainda na virada da década de 1970 para a de 1980, caracterizou-se pela busca
de políticas sociais. A terceira etapa data das décadas de 1980 e 1990, período
consagrado como Reforma do Estado, quando os estudos das políticas públicas
proliferaram, priorizando questões de arranjo institucional. (MELO, 1999; TREVISAN;
BELLEN, 2008). O último e atual período, caracteriza-se pelo considerável aumento
dos estudos científicos no Brasil, embora ainda não seja sistematizado, acarretando
na não acumulação de conhecimento na área (MELO, 1999; ARRETCHE, 2003;
SOUZA, 2003). Outro aspecto relevante a se considerar é que o tema de políticas
públicas muito se aproxima de questões de burocracia governamental, o que o faz
não se limitar ao estudo pelas Ciências Políticas, mas também pelas Ciências de
Gestão (MELO, 1999; SOUZA, 2003; TREVISAN; BELLEN, 2008).
O tema de políticas públicas em Segurança e Defesa Nacional recebeu maior
atenção no cenário brasileiro a partir da década de 1990, sendo o resultado da
tendência internacional. Por exemplo, Rodrigues (2013) destaca o fato de que grandes
transformações ocorreram na América do Sul após o término da Guerra Fria, gerando
reformas e mudanças nas políticas públicas, inclusive no Setor Defesa. Nesse sentido,
Nasser (2012), inclusive, ao tratar da participação brasileira em Operações de Paz da
ONU, as analisa sob o viés de políticas públicas.
No Brasil, em 1996 surgiu o primeiro Documento de Defesa, a Política de
Defesa Nacional, que foi revisada em 2005 e 2012, quando foram editadas novas
versões. Atualmente, com o nome de Política Nacional de Defesa (PND), a versão
atual mantém o status de documento de mais alto nível de planejamento do Setor
Defesa brasileiro. Nele, constam as responsabilidades do MD, órgão incumbido de
exercer a direção superior das FA, razão pela qual foi, a partir de sua primeira versão,
em 1996, que se iniciaram os movimentos de concepção do Ministério, formalmente
criado em 1999. Voltada, principalmente, para ameaças externas, a PND apresenta
os objetivos e as orientações a serem seguidas pelas FA, considerando o ambiente
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internacional e regional, com atenção para o entorno estratégico, nos quais o Brasil
se insere, fazendo com que englobe questões de preparo e de emprego dos setores
militares e civis mobilizáveis (ZIMERMAN, 2013). Pelo exposto, a criação do MD veio,
também, contribuir como uma forma de melhor gerir os recursos destinados à defesa,
permitindo a centralização dos planejamentos das três FA.
Em 2008, buscando uma melhor racionalização e aplicação das políticas
públicas, foi criado um novo Documento de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa
(END). Este documento também foi submetido a revisão, sendo sua versão atual
aprovada em 2012 pelo Congresso Nacional. Destaca-se, também, a produção, em
2012, do Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN), representando o exercício de
transparência governamental (ZIMERMAN, 2013). Em que pese o Setor de Defesa no
Brasil ainda não gozar de grande reconhecimento social, a PND e a END se
relacionam com outras Políticas Públicas, como as desempenhadas pelo Ministério
da Ciência e Tecnologia, a fim de fomentar uma Base Industrial de Defesa, por
exemplo (FRIED; SILVA, 2011; CORRÊA; BONDARCZUK, 2015; LESKE, 2013).
A participação das FA brasileiras junto à ONU tem aumentado ao longo do
tempo e tende a se manter, no mínimo, constante. A partir de 2005, o país passou a
contar com uma Unidade Militar, do EB, especializada em formar pessoal para as
Missões de Paz, o Centro de Instrução de Operações de Paz (CIOpPaz), e que, em
2010, foi transformada em Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB)
(BRASIL, 2018b). Situação essa que em 2017 alcançou novo patamar, uma vez que
todo esse forço contribuiu para que o Brasil pudesse compor o Sistema de Prontidão
de Capacidades de Manutenção da Paz das Nações Unidas (UNPCRS - United
Nations Peacekeeping Capabilities Readiness System16) já no Nível 2, de um total de
4 níveis (TEIXEIRA, 2018). Com isso, verificam-se evidências de institucionalização
dessa participação, a fim de perenizá-la, sendo isto um fato a ser considerado como
indicativo da existência de uma política pública.

16

O UNPCRS possui quatro níveis: O Nível 1 é caracterizado quando o país oferece as suas
capacidades (tropa e meios) para verificação pela ONU. A vistoria in loco avalia pessoal, disponibilidade
de equipamentos e padrão de treinamento. O Nível 2 é alcançado quando a operacionalidade é
aprovada pela ONU, após a vistoria in loco, dentro de todos os pré-requisitos necessários, sendo
executado um protocolo preliminar de memorando de entendimento (MOU, sigla em inglês). O Nível 3

caracteriza-se pela liberação para o início de negociações detalhadas sobre o MOU, com a
definição da missão a ser atribuída e o início do planejamento das missões de paz. O Nível 4,
conhecido como Nível de Desdobramento Rápido (Rapid Deployment Level – RDL) ocorre após a
assinatura dos contratos, quando os Estados-membros manifestam seu interesse em dispor dos meios
em condição de prontidão para o emprego em, 30 dias, 60 dias, e, no máximo, 90 dias (EB, 2015).

116

As políticas públicas devem ser avaliadas segundo padrões específicos. Essa
avaliação deve ser processada pela comparação dos resultados dos programas de
governo com os objetivos propostos pelos referidos programas (TREVISAN; BELLEN,
2008). Um dos critérios empregados são os orçamentários, razão pela qual se torna
necessário compreender o que foi definido no Orçamento Federal do Brasil em
matéria de Defesa Nacional.
4.3.2 O Orçamento Federal do Brasil
Um dos objetos de estudo da economia de defesa é o processo de alocação
de recursos públicos no Setor Defesa (HARLEY; SANDLER, 1995). A fim de se
alcançar uma maior compreensão, optou-se por estudar a composição do orçamento
público, uma vez que Orçamento de Defesa "é parte integrante do orçamento público"
(PORTELA, 2011, p. 28). Analisado de forma ampla, existem diversos atores no
processo, como: o Congresso Nacional, que aprova as leis relacionadas ao orçamento;
a Controladoria-Geral da União, o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público
da União, que atuam controlando a execução orçamentária; os Ministérios do Poder
Executivo que encaminham suas propostas à Secretaria de Orçamento e Finanças
(SOF) do MPOG, de modo a consolidar a proposta e, no fim, executar sua versão
aprovada, entre outros (GADELHA, 2017).
Desse modo, a abordagem dos Gastos de Defesa no setor público envolve a
análise do orçamento público, por considerar este último como um instrumento do
gestor para planejar os gastos públicos nacionais. Esse conceito encontra eco na
tradicional definição francesa de orçamento que persiste até os dias atuais, em que
"Orçamento é um ato contendo a aprovação prévia das receitas e das despesas
públicas" (STOURM, 1917, p. 4).
No Brasil, a Constituição Imperial de 1824 criou as primeiras exigências em
se elaborar orçamentos formais, ao introduzir, em seu artigo 127 (GIACOMONI, 2010),
o seguinte dispositivo:
O ministro de Estado da Fazenda, havendo recebido dos outros ministros os
orçamentos relativos as despesas das suas repartições, apresentara na
Câmara dos Deputados anualmente, logo que esta estiver reunida, um
balanço geral da receita e despesa do Tesouro Nacional do ano antecedente,
e igualmente o orçamento geral de todas as despesas públicas do ano futuro
e da importância de todas as contribuições e rendas públicas. (Ibidem, p. 40)

Para Portella (2011, p. 28), o Orçamento de Defesa "é parte integrante do
orçamento público". O MD é mais categórico ao afirmar que "faz parte do Orçamento
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Geral da União", atendendo ao princípio da unidade, onde "cada ente governamental
deve elaborar um único orçamento", e ao da universalidade, pelo qual a lei
orçamentária federal deve "conter todas as receitas e despesas de todos os poderes,
órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Estado". (BRASIL,
2012a, p. 220).
A questão dos gastos de um país com defesa é assunto de interesse
econômico, pois "podem gerar efeitos positivos ou negativos sobre o crescimento
econômico de um país" (ALMEIDA, 2001, p. 25). Nesse sentido, existe um trade-off
clássico em economia a ser considerado, o qual trata da decisão de uma nação em
investir em defesa e no quanto fazê-lo, conhecido pelo dilema “produzir canhões ou
produzir manteiga” ou “das espadas e dos arados”. Dessa forma, discute-se o quanto
as questões sociais devem ser priorizadas perante as necessidades de segurança,
em contraste com uma posição de que a inovação advinda com a Base Industrial de
Defesa também poderá gerar renda para impulsionar a economia (SAMUELSON,
1997; SCHUMPTER, 1961; ROSSETTI, 1977; KEYNES, 1940), em uma abordagem
que se aproxima do Keynesianismo Militar, uma vez que tanto Keynes, como
Schumpeter eram incentivadores dos gastos militares.
Ainda, explica:
... parece não haver consenso sobre a relação entre os gastos com defesa e
o crescimento econômico. Enquanto alguns estudiosos do assunto alegam
que os gastos com defesa desviam recursos essenciais à pesquisa e ao
desenvolvimento, outros fazem questão de assinalar a possibilidade de se
obter externalidades positivas dos gastos com defesa sobre a tecnologia, a
qual pode se beneficiar dos resultados das pesquisas militares. Outros, ainda,
fazem questão de mencionar a geração de empregos de corrente do
crescimento da indústria bélica e dos próprios efetivos militares. (Ibidem, p.
26)

O Setor Defesa tem sido estudado sob o enfoque econômico, contemplando
"questões de ordem econômica tais como o planejamento e o orçamento federal"
(MATOS, 2009. p. 439). Apesar da importância do tema, assuntos relacionados com
Economia de Defesa são pouco discutidos no Brasil (BRUSTOLIN, 2013), pois:
Embora tenha participado da Primeira e da Segunda Guerras mundiais, o
País tem reduzida tradição bélica em comparação a outras […]. Para
completar, possui uma trajetória marcada por quase 21 anos sob ditadura
militar (1964-1985), o que gera reações adversas colaborando para que a
Defesa tenha um foco acadêmico relativamente menor na história recente. (p.
39)

Ainda, em virtude de a Defesa ser um bem público, tem como características
a não-rivalidade e a não-exclusividade. Com isso, envolve "equipamentos e material
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de alto custo, […] e demandam despesas com a manutenção e treinamento de caráter
continuado, sob pena de inviabilização do cumprimento das tarefas pertinentes"
(ALMEIDA, 2001, p. 28). Essa particularidade, implica que seu provimento não pode
ser interrompido.
O Orçamento Brasileiro da União não é apenas um instrumento de
planejamento, mas também uma lei, fazendo com que o Orçamento de Defesa,
também seja analisado, nesse contexto, e empregando um embasamento legal
próprio. Assim, tanto o Orçamento Federal, como o Orçamento de Defesa, nele
inserido, são regidos, na atualidade, pela Constituição Federal de 1988, pela Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), pela Lei nº 4.320/1964
(acolhida com status de Lei Complementar pela CF/1988), e pelo Decreto-Lei nº
200/1967 (GADELHA, 2017), lembrando que o próprio Orçamento é uma lei, a Lei
Orçamentária Anual, que desenvolve-se a partir de um Plano Plurianual e de uma Lei
de Diretrizes Orçamentárias. Ou seja, existe um processo legal complexo a ser
considerado, no qual estão definidos seus instrumentos orçamentários a serem
empregados (BEZERRA, 1999).
Segundo esses dispositivos legais, deve, primeiro, haver a aprovação do
Plano Plurianual contendo as diretrizes, objetivos e metas da administração pública
federal para as despesas de capital, e outra delas decorrentes, e para as relativas aos
programas de duração continuada. Em seguida, é aprovada a Lei de Diretrizes
Orçamentárias, compreendendo as metas e prioridades, orientando a elaboração do
Projeto de Lei Orçamentária. Uma vez aprovada, a Lei Orçamentária Anual
compreenderá o orçamento fiscal dos poderes, órgãos e demais entidades da
administração direta e indireta, o orçamento de investimento das empresas e o
orçamento da seguridade social (artigo 165, CF/88). (POMPEU, 2014; GADELHA,
2017). Desta feita, o Poder Legislativo "exerce um papel importantíssimo com relação
à Defesa Nacional quando da aprovação da Lei Orçamentária Anual", bem como o
"Poder Executivo conta com prerrogativas para influir no processo orçamentário, que
o capacitam a estabelecer e manter suas prioridades de políticas públicas" (POMPEU,
2014, p. 34).
O processo orçamentário federal é atribuição do Estado, no contexto de sua
função de planejamento, sendo este determinante para o Setor Público e indicativo
para o Setor Privado (artigo 174, da CF/88). O Ciclo Orçamentário envolve: a
elaboração; a aprovação; a execução; o controle e avaliação. Na elaboração do
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Orçamento Público, de igual forma, a competência para a elaboração do Orçamento
de Defesa brasileiro, desde a origem do MD passou a ser sua, nos termos do Decreto
nº 5.201, de 2 de setembro de 2004 (BRASIL, 2004). As etapas e sequências das
ações podem ser bem compreendidas na Figura 6.
Figura 6 - Processo Orçamentário Federal

Fonte: o autor (2018)
Deve-se também compreender que o Orçamento de Defesa, sendo parte do
Orçamento Público Federal, deve ser compreendido também sob um enfoque mais
político. Ou seja, existem interesses de variadas classes sociais e diversas regiões do
país representadas no poder legislativo brasileiro concorrendo, entre si, pelo recurso
público. Nesse sentido, Bezerra (1999) é bem elucidativo ao argumentar que existe
até a possibilidade de parlamentares priorizarem suas bases eleitorais em detrimentos
de interesses sociais mais amplos, podendo-se inferir, nesse caso, que o Setor Defesa
seria uma dessas áreas a serem relegadas em face das necessidades assistenciais
como saúde e educação, por exemplo. Ainda, Rocha (1997) especifica a importância
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, a maior do
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Parlamento, com 84 membros, na fase legislativa de aprovação do orçamento,
afirmando que esta possui prevalência em suas decisões no Plenário do Congresso,
havendo um apoio institucional da Câmara e do Senado às suas deliberações.
Assim, existem interesses dos parlamentares em prol de participarem da
Comissão de Orçamento. Essa questão se torna fundamental para adquirir poder
sobre o processo de elaboração do orçamento, principalmente em funções de relatoria,
ao ponto de Bezerra (1999, p. 67) afirmar que a participação na comissão poderia
beneficiar a reeleição de seus membros. Nesse sentido, Serra (1994) também
comenta que a comissão seria um “instrumento de poder e de reeleição” (p. 9).
Também deve-se considerar que os interesses concorrentes sobre os recursos
públicos surgem em diversos setores, não ficando restritos aos parlamentares, mas
também aos escritórios de consultoria e fornecedores de produtos e prestadores de
serviços para o Estado, ao que Bezerra (1999) denomina tão-somente como
empreiteiras, fazendo alusão ao formato da própria Lei de Licitações que foi moldada
para melhor regular essa área específica e se estendeu a toda a administração
(CAMPOS, 2012).
Ainda, deve-se compreender que a Lei Complementar nº 97/1999, alterada
pelas LC nº 117/2004 e nº 136/2010, estabelece quatro regras gerais para o
orçamento da Defesa: (i) o Orçamento do MD contemplará as prioridades definidas
na Estratégia Nacional de Defesa; (ii) o Orçamento do MD identificará as dotações
próprias da MB, do EB e da FAB; (iii) a Proposta Orçamentária das FA será elaborada
em conjunto com o MD, que a consolidará; e (iv) a MB, o EB e a FAB farão a gestão,
de forma individualizada, dos recursos orçamentários que lhes forem destinados no
Orçamento do MD.
Nesse contexto, deve-se compreender que o Sistema de Planejamento e de
Orçamento Federal, é regido conforme a Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, e
os órgãos possuem as atribuições definidas no Decreto nº 9.035, de 20 de abril de
2017. Esse processo pode ser verificado na Figura 7, a qual expõe a sequência de
ações.
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Figura 7 - Fluxo do Processo de Elaboração da Proposta Orçamentária de Defesa

Fonte: o autor (2018)
Nesse sistema, o Órgão Central do Orçamento Federal é a Secretaria de
Orçamento e Finanças (SOF), do Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão (MPDG), antigo MPOG. Assim, a SOF/MPDG deve, basicamente: definir as
diretrizes estratégicas, os parâmetros quantitativos e as normas de elaboração do
orçamento; estudar, definir e divulgar limites de movimentação de empenho e
pagamento; comparar limites e programações; ajustar as propostas setoriais; e
consolidar e formalizar o Projeto de Lei Orçamentária Anual. Como consequência das
diretrizes, parâmetros e normas definidos pela SOF, o MD, como Órgão Setorial de
Orçamento, deve fixar as diretrizes setoriais que orientarão as FA, como Unidades
Orçamentárias, para definirem seus programas (projetos, atividades e operações
especiais) e formalizarem suas propostas orçamentárias. Assim, o MD, de posse das
Propostas Orçamentárias de todas as FA, deverá consolidar e validar as propostas,
formalizando a proposta ministerial. De posse dessa proposta, a SOF, após a
comparação dos limites e programações, tendo ajustado no que for necessário,
encaminhará ao Chefe do Poder Executivo para decidir, retornando para consolidação
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e formalização do Projeto de Lei Orçamentária Anual a ser enviado ao Congresso
Nacional (BRASIL, 2017).
Do exposto, percebe-se que o Orçamento de Defesa brasileiro é do tipo
bottom-up, ou seja, privilegia as informações oriundas dos executores da despesa. No
âmbito do MD é a SEORI que concentra os esforços de elaboração do orçamento da
administração central do ministério e as propostas das três forças, consolidando-as e
submetendo-as à SOF (ALMEIDA, 2005).
4.3.3 Questões básicas de técnica orçamentária
A regulação do Orçamento de Defesa enquadra-se na mesma do Orçamento
Federal. Ou seja, é o Direito Financeiro que disciplina juridicamente as atividades
financeiras do Estado, abrangendo receitas, despesas e créditos públicos (BRASIL,
2017). As normas básicas referentes ao Direito Financeiro e Tributário encontram-se
na CF; na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; na Lei nº 5.172, de 25 de outubro de
1966 - CTN; na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - LRF; e no Decreto
nº 93.872, de 24 de dezembro de 1986.
O Manual Técnico Orçamentário (BRASIL, 2017) prevê os princípios
orçamentários, “a fim de conferir racionalidade, eficiência e transparência aos
processos de elaboração, execução e controle do orçamento público” (p. 14). Entre
os princípios orçamentários, constam: unidade ou totalidade, pelo qual, só existe uma
LOA por ente; universalidade, pelo qual a LOA de cada ente deve conter todas as
receitas e despesas de todos os Poderes e órgãos; anualidade ou periodicidade, no
qual a Lei Orçamentária possui um exercício financeiro anual; exclusividade, pelo qual
a LOA só deve possuir dispositivos relacionados com orçamento; orçamento bruto,
estipulando ser esta a forma de registrar as receitas e despesas na LOA; e não
vinculação da receita de impostos, vedando a vinculação de receitas de impostos a
órgãos específicos, salvo exceções constitucionais.
Existem, dentro das Receitas, dois tipos de ingresso: os Ingressos Extra
Orçamentários, de caráter temporário e não integrantes da LOA; e as Receitas
Orçamentárias ou Públicas, que são as disponibilidades de recursos financeiros que
integram o patrimônio do Poder Público e, via de regra, estão previstas na LOA.
Existem diversas classificações da Receita Orçamentária, entretanto, devido às
missões das FA não gerarem receitas, não será tratado com profundidade nas
receitas (BRASIL, 2017).
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Sobre as Despesas, também existem classificações. Burkhead (1971, p. 145)
ensina que “a classificação é a chave estrutural para a organização consciente e
racional do orçamento do Governo”. A Lei nº 4320/64 estabelece quatro critérios de
classificações orçamentárias: (i) institucional, por meio da qual se evidencia quais
órgãos são responsáveis pela execução da despesa, sendo o MD o responsável
máximo do Orçamento de Defesa; (ii) funcional, na qual se demonstra em que área
de ação governamental a despesa será realizada; (iii) por programas, onde se
evidencia o que fazer com os recursos e qual o problema a resolver; e (iv) segundo a
natureza, visando demonstrar qual o efeito econômico da realização da despesa e em
que objeto de gasto será realizada a despesa (POSSATI JÚNIOR, 2012). Sobre a
estrutura do orçamento, o PPA da União para o período de 2016 a 2019, conforme Lei
nº 13.249, de 13 de janeiro de 2016, foram definidos dois tipos de programas:
Art. 5o. O PPA 2016-2019 reflete as políticas públicas e orienta a atuação
governamental por meio de Programas Temáticos e de Gestão, Manutenção
e Serviços ao Estado, assim definidos:
I - Programa Temático: organizado por recortes selecionados de políticas
públicas, expressa e orienta a ação governamental para a entrega de bens e
serviços à sociedade; e
II - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado: expressa e
orienta as ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação
governamental.

No caso de Operações de Paz, podem ser citados, por exemplo, os seguintes
dados referentes a Programas Temáticos, constantes do Anexo 1 à Lei nº 13.249, de
13 de janeiro de 2016, que instituiu o PPA da União para o período de 2016 a 2019:
OBJETIVO: 1122 - Planejar, preparar e conduzir operações militares nos
âmbitos nacional e internacional. Órgão Responsável: Ministério da Defesa
Iniciativas
- 05QE - Manutenção da Missão de Paz no Haiti e no Líbano.
- 05QF - Participação brasileira em outras missões da ONU.
- 05QG - Preparação de forças militares para atuar em missões de paz,
ajuda humanitária ou como força expedicionária, dentro e fora do território
nacional.

Outra questão relevante é a classificação das despesas como de capital ou
correntes. As despesas correntes são as destinadas à produção de bens e serviços
correntes, englobando todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a
formação ou aquisição de um bem de capital, incluindo os grupos Pessoal e Encargos
Sociais, Juros e Encargos da Dívida e Outras Despesas Correntes. Já as despesas
de capital, na definição da Lei nº 4.320/64, artigo 12, são as: “que contribuem para a
formação ou aquisição de bem de capital e de produtos para revenda, a concessão
de empréstimos e a amortização de dívidas”. Incluem, nesta, os Investimentos, as
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Inversões Financeiras e as Amortizações da Dívida (BRASIL, 2017; POSSATI
JÚNIOR, 2012). Nessa mesma senda está a classificação por Grupo de Natureza da
Despesa (GND), no qual o código GND é um agregador de elemento de despesa com
mesmas características quanto ao objeto de gasto. Por exemplo, os que são aqueles
listados nas classificações das despesas correntes (3) e de capital (4), ou ainda as
modalidades de aplicação, como Aplicações Diretas (90). Entre os GND mais comuns
estão o 33.90.30 – Material de Consumo, 44.90.52 – Material Permanente e 33.90.39
– Serviços. Para obter todos os códigos, recomenda-se o estudo do Manual Técnico
de Orçamento.
Por fim, uma última questão que merece atenção é a distinção entre despesas
obrigatórias e discricionárias. As despesas obrigatórias são aquelas de caráter
continuado por força de lei, sendo esta a diferença em relação às discricionárias, que
podem ser descontinuadas, por não haver previsão legal. Ou seja, as discricionárias
só ocorrem mediante disponibilidade e a critério do gestor. Como exemplo de
despesas obrigatórias podem ser citadas as elencadas no artigo 113, da Lei nº 13.406,
de 26 de dezembro de 2016:
Art. 113. As eventuais disponibilidades de dotações orçamentárias
classificadas como despesas obrigatórias, relativas aos benefícios auxílioalimentação ou refeição, assistência pré-escolar, assistência médica e
odontológica de civis e militares, fardamento e movimentação de militares e
auxílio-transporte, somente poderão ser remanejadas para o atendimento de
outras despesas após atendidas todas as necessidades de suplementação
das mencionadas dotações no âmbito das unidades orçamentárias,
respectivamente, do Poder Executivo ou de cada órgão orçamentário dos
Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público da União e da
Defensoria Pública da União.

Por tudo que foi exposto, verifica-se que o Estado da Arte sobre Orçamento
de Defesa no Brasil encontra-se notadamente na área de Orçamento Público Federal,
sem especificar a questão de Defesa. Ou seja, estudos sobre Orçamento de Defesa
no Brasil são poucos e baseiam-se não nas questões econômicas, mas na técnica de
orçamento.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este capítulo trata dos resultados da pesquisa, primeiro descrevendo o
Orçamento de Defesa Brasileiro, para dele abordar as especificidades do Orçamento
para as Operações de Paz da ONU, incluindo o reembolso. Embora o recorte temporal
seja de 2003 até 2018, alguns gráficos e quadros apresentados contém informações
desde o ano de 2000, pois buscou-se uma visão mais ampla. Entretanto, alguns
óbices ocorreram para a obtenção das informações mais antigas, principalmente a
mudança do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, que se iniciou em 2004, mas
atingiu seu clímax em 2013 e 2014 (NASCIMENTO et al, 2015). Com isso, embora
muitos dados tenham sido migrados para o Tesouro Gerencial e o SIOP, as buscas
foram pouco eficientes para dados mais remotos, apresentando inconsistências e
erros, crescendo de importância a triangulação.
5.1 O ORÇAMENTO DE DEFESA BRASILEIRO PARA OPERAÇÕES DE PAZ DA
ONU (2003-2018)
O Orçamento de Defesa brasileiro é apresentado, para, posteriormente, ser
apreciada a fatia de recursos destinada para as Operações de Paz.
5.1.1 O Orçamento de Defesa brasileiro
A apreciação do Orçamento de Defesa deve ser compreendida no contexto
da Administração Pública Federal, uma vez que as FA e o MD são parte do Poder
Executivo, tendo o Presidente da República como Comandante Supremo (BRICK e
GENTILE, 2014). Com isso, os Quadros 10, 11 e 12 apresentam, respectivamente, o
Orçamento da União, o Orçamento de Defesa e a Representatividade do Orçamento
de Defesa. Nos Quadros 10 e 11, constam os valores referentes ao PLOA, a Dotação
Inicial constante da LOA aprovada, a Dotação Final considerando as alterações
aumentativas e diminutivas na LOA, os valores empenhados, os valores liquidados e
os valores pagos, sendo possível verificar o planejamento e a execução orçamentária.
Já o Quadro 12 apresenta, além das Dotações Finais referentes ao Orçamento da
União e da Defesa, a série histórica do PIB e a representatividade em porcentagem
do Orçamento de Defesa, tanto em função do Orçamento da União como em função
do PIB brasileiro.
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Quadro 10 – Orçamento da União (2000-2018*) - valores deflacionados
Ano

Projeto de Lei (PLOA)

Dotação Inicial (LOA1)

Dotação Final (LOA2)

Empenhado

Liquidado

Pago

2000

1.906.908.836.513,44

1.922.614.424.745,63

1.964.777.451.444,14

1.170.088.021.839,10

1.170.080.377.328,29

1.137.262.479.372,50

2001

1.654.001.173.430,69

1.675.277.582.512,94

1.723.526.617.480,08

1.063.900.855.965,47

1.063.900.641.238,10

1.021.994.791.375,55

2002

999.552.377.267,31

1.019.035.471.086,66

1.110.721.770.375,61

1.057.482.768.852,53

1.057.450.037.050,96

1.028.876.941.662,44

2003

1.447.112.734.626,41

1.485.133.369.612,79

1.576.747.945.988,22

1.256.415.997.461,50

1.256.355.753.736,00

1.212.929.707.592,87

2004

1.941.932.392.071,50

1.957.120.454.026,03

2.007.403.862.749,01

1.209.880.105.224,11

1.209.875.790.772,55

1.183.343.702.647,69

2005

1.992.513.462.893,37

2.024.839.362.719,57

2.060.001.216.654,48

1.395.089.180.931,72

1.395.087.783.256,16

1.351.406.432.735,81

2006

2.001.692.957.237,64

2.029.639.861.976,94

2.114.462.115.087,83

1.446.620.958.593,10

1.446.620.609.699,35

1.398.770.185.738,85

2007

1.768.392.607.559,27

1.785.476.453.097,95

1.829.931.522.826,55

1.431.755.907.862,89

1.375.226.373.928,97

1.370.561.727.722,73

2008

1.494.218.778.498,00

1.504.961.786.174,42

1.714.509.302.227,35

1.390.714.193.613,09

1.333.080.943.677,84

1.308.712.260.614,51

2009

1.678.722.179.128,40

1.674.911.324.198,30

1.805.949.597.207,04

1.500.078.963.913,15

1.427.887.835.462,74

1.409.980.618.149,57

2010

1.738.432.994.352,00

1.766.021.794.352,00

1.848.199.882.506,00

1.504.951.165.638,64

1.432.594.803.430,72

1.414.489.603.815,56

2011

1.822.118.411.480,75

1.844.499.867.972,77

1.890.772.082.561,50

1.574.489.508.818,97

1.493.823.886.572,62

1.478.000.161.916,10

2012

1.879.241.661.113,95

1.907.794.977.543,39

2.002.062.851.163,42

1.632.187.896.884,63

1.535.861.664.000,13

1.518.897.139.000,32

2013

1.792.789.356.988,86

1.814.279.364.640,33

1.973.080.913.134,01

1.617.005.711.927,26

1.514.856.077.521,34

1.493.295.842.781,42

2014

1.859.337.229.087,77

1.876.020.718.776,32

2.053.292.148.935,71

1.817.105.231.817,96

1.729.967.897.291,48

1.706.339.309.686,39

2015

2.036.714.624.445,22

2.046.172.921.191,04

2.090.137.620.074,00

1.694.340.759.740,54

1.639.003.633.827,18

1.612.936.743.149,72

2016

1.937.698.233.574,27

1.971.148.392.056,95

2.004.424.919.255,65

1.776.224.068.227,54

1.728.190.997.236,95

1.716.628.656.079,18

2017

2.203.954.219.398,13

2.214.302.250.642,83

2.214.325.074.268,88

1.675.089.477.203,14

1.624.421.819.061,55

1.610.247.210.787,49

2018

2.200.575.137.496,41

2.203.141.933.739,76

2.206.555.142.657,56

1.754.091.108.037,84

1.109.283.949.122,92

1.105.368.550.394,45

Fonte: o autor (2018), com base em dados de consulta realizada no SIOP, com dados SIAFI de 24/08/2018, deflacionado ao ano
base de 2010, empregando IPCA.
Legenda:
LOA1 – Dotação inicialmente aprovada na LOA
LOA2 – Dotação consolidada ao final do exercício, ou seja, a LOA sob efeito de variações aumentativas e diminutivas, como
contingenciamentos e créditos extraordinários, por exemplo.
* Ano de 2018 possui valores não consolidados, sendo o valor apresentado uma parcial considerando a data de 24/08/2018.
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Quadro 11 – Orçamento de Defesa (2000-2018*) - valores deflacionados
Ano

Projeto de Lei (PLOA)

Dotação Inicial (LOA1)

Dotação Final (LOA2)

Empenhado

Liquidado

Pago

2000

36.879.273.364,43

36.903.270.956,70

41.252.277.908,90

39.398.656.318,66

39.398.656.318,66

37.286.519.275,81

2001

35.336.172.775,62

35.557.909.470,86

44.933.189.384,82

45.056.966.827,83

45.056.966.827,83

42.245.353.488,11

2002

41.094.618.623,16

41.057.809.379,30

45.442.418.163,70

44.219.576.956,45

44.219.576.956,45

42.193.019.589,58

2003

39.882.937.639,82

40.257.929.265,84

41.318.191.621,60

37.024.298.639,46

37.024.298.639,46

35.859.035.535,62

2004

37.288.162.449,18

37.393.540.222,37

41.055.716.938,65

38.112.201.902,85

38.112.201.902,85

36.380.172.054,24

2005

40.417.692.542,86

40.680.477.808,09

44.110.389.217,24

41.696.766.512,21

41.696.755.593,99

38.771.736.978,82

2006

42.979.178.814,28

44.095.998.970,18

46.936.795.554,78

43.611.757.148,92

43.611.757.148,92

42.147.024.606,22

2007

45.604.503.439,14

46.940.592.239,52

48.796.658.018,95

46.665.177.777,13

44.259.034.288,94

44.182.363.886,00

2008

47.206.094.162,47

47.205.380.706,78

53.076.637.921,82

49.538.346.868,71

46.893.738.830,28

44.977.883.187,48

2009

55.235.586.092,33

54.418.577.550,13

58.553.420.171,53

54.313.891.098,10

51.238.473.259,42

50.844.423.516,81

2010

58.178.632.353,00

59.006.895.802,00

63.371.154.424,00

59.819.675.530,32

55.592.278.901,08

55.259.374.780,54

2011

56.554.345.245,07

57.654.798.457,28

60.635.295.328,64

58.016.862.844,22

53.862.151.490,49

53.731.921.233,96

2012

56.518.092.399,19

57.483.139.845,24

64.263.890.379,31

58.888.420.801,61

53.174.965.284,52

53.007.777.596,80

2013

55.593.887.441,81

56.809.084.702,50

62.314.918.046,20

59.373.577.267,21

54.230.921.018,39

53.689.426.321,42

2014

57.377.555.360,57

58.265.740.014,77

63.732.084.520,58

60.514.841.081,07

56.343.842.597,16

55.794.074.192,55

2015

56.053.299.151,49

58.023.601.695,54

62.558.918.742,08

58.236.402.729,75

54.511.346.306,16

52.524.740.590,11

2016

55.121.814.120,90

54.764.409.054,24

57.685.909.468,97

56.399.854.827,62

53.362.622.998,75

53.217.676.594,07

2017
2018

60.509.614.146,26
62.163.048.914,98

61.485.001.048,46
63.276.538.708,50

61.582.416.857,95
63.471.100.519,30

60.371.894.159,18
55.059.114.407,17

57.124.082.601,34
33.979.154.340,55

56.809.708.456,83
32.984.859.574,71

Fonte: o autor, com base em dados de consulta realizada no SIOP (Órgão Orçamentário 52000 – Ministério da Defesa), com dados
SIAFI de 24/08/2018, deflacionados ao ano base de 2010, empregando IPCA.
Legenda:
LOA1 – Dotação inicialmente aprovada na LOA
LOA2 – Dotação consolidada ao final do exercício, ou seja, a LOA sob efeito de variações aumentativas e diminutivas, como
contingenciamentos e créditos extraordinários, por exemplo.
* Ano de 2018 possui valores não consolidados, sendo o valor apresentado uma parcial considerando a data de 24/08/2018.

128

Quadro 12 – Representatividade do Orçamento da Defesa (2000-2018*) - valores deflacionados
Ano

Orçamento da União (Orç U)

Orçamento de Defesa (Orç Def)

PIB (R$)

Orç Def em % Orç U

Orç Def em % PIB

2000

1.964.777.451.444,14

41.252.277.908,90

2.276.239.295.354,82

2,10%

1,81%

2001

1.723.526.617.480,08

44.933.189.384,82

2.319.774.956.585,71

2,61%

1,94%

2002

1.110.721.770.375,61

45.442.418.163,70

2.332.571.664.595,45

4,09%

1,95%

2003

1.576.747.945.988,22

41.318.191.621,60

2.462.593.967.921,64

2,62%

1,68%

2004

2.007.403.862.749,01

41.055.716.938,65

2.608.119.112.762,29

2,05%

1,57%

2005

2.060.001.216.654,48

44.110.389.217,24

2.735.978.747.388,85

2,14%

1,61%

2006

2.114.462.115.087,83

46.936.795.554,78

2.944.603.355.506,81

2,22%

1,59%

2007

1.829.931.522.826,55

48.796.658.018,95

3.182.509.852.444,58

2,67%

1,53%

2008

1.714.509.302.227,35

53.076.637.921,82

3.435.546.298.374,35

3,10%

1,54%

2009

1.805.949.597.207,04

58.553.420.171,53

3.530.021.975.585,00

3,24%

1,66%

2010

1.848.199.882.506,00

63.371.154.424,00

3.885.847.000.000,00

3,43%

1,63%

2011

1.890.772.082.561,50

60.635.295.328,64

4.109.278.873.239,44

3,21%

1,48%

2012

2.002.062.851.163,42

64.263.890.379,31

4.271.448.798.611,78

3,21%

1,50%

2013

1.973.080.913.134,01

62.314.918.046,20

4.466.040.940.608,62

3,16%

1,40%

2014

2.053.292.148.935,71

63.732.084.520,58

4.549.150.576.697,07

3,10%

1,40%

2015

2.090.137.620.074,00

62.558.918.742,08

4.268.190.350.005,59

2,99%

1,47%

2016

2.004.424.919.255,65

57.685.909.468,97

4.182.422.709.192,84

2,88%

1,38%

2017

2.214.325.074.268,88

61.582.416.857,95

4.252.933.372.799,23

2,78%

2018

2.206.555.142.657,56

63.471.100.519,30

-

2,88%

1,45%
-

Fonte: o autor, com base em dados de consulta realizada no SIOP (LOA consolidada ao final do Exercício Financeiro), com dados
SIAFI de 24/08/2018, e IBGE (Diretoria de Pesquisas. Coordenação de Contas Nacionais), deflacionados ao ano base de 2010,
empregando IPCA.
Legenda:
Orç U – Orçamento da União
Orç Def – Orçamento de Defesa
* Ano de 2018 possui valores não consolidados, sendo o valor apresentado uma parcial considerando a data de 24/08/2018.
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Com base nos dados dos Quadros 10, 11 e 12, foi possível confeccionar
alguns gráficos, permitindo uma melhor apreciação e análise do Orçamento de Defesa.
Gráfico 6 - Execução do Orçamento de Defesa (2000-2018*) - valores deflacionados

Fonte: o autor (2018), com base em dados de consulta realizada no SIOP (LOA
consolidada ao final do Exercício Financeiro), com dados SIAFI de 24/08/2018,
deflacionados ao ano base de 2010, empregando IPCA.
Legenda:
* Ano de 2018 possui valores não consolidados, sendo o valor apresentado uma
parcial considerando a data de 24/08/2018.
No Gráfico 6 verifica-se que as colunas dos valores empenhados tendem a
ser iguais ou maiores que as dos valores liquidados, bem como a dos valores
liquidados tendem a ser iguais ou maiores que a dos valores pagos. Com isso, podese inferir que a execução Orçamentária da Defesa mantém uma tendência em se
liquidar menos do que se empenha e se pagar menos do que se liquida,
comportamento esse que se repete no Orçamento da União (Quadro 10). Isso implica
dizer que o MD e as FA, à semelhança da Administração Pública Federal, como um
todo, tende a entrar no exercício seguinte com valores pendentes de liquidação e
pendentes de pagamento, ao que se denomina Restos a Pagar. A utilização de Restos
a Pagar, quer seja processado, quando ocorre a liquidação no ano da despesa, quer
seja não processado, quando não ocorre a liquidação no ano que se recebeu o recurso
orçamentário, exige um maior controle e planejamento, pois são inscritos em contas
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contábeis com escrituração específica, diferenciando-os das despesas correntes. Isso
se deve ao fato de que, ao serem cancelados, o órgão perde o referido recurso, não
podendo mais empenhá-lo, situação essa que não ocorre com os empenhos
orçamentários do ano corrente (SILVA, 2007). Esse comportamento na execução das
despesas públicas do Setor Defesa exige um maior planejamento por parte dos
gestores.
Gráfico 7 - Aprovação do Orçamento de Defesa (2000-2018*) - valores deflacionados

Fonte: o autor (2018), com base em dados de consulta realizada no SIOP (LOA
consolidada ao final do Exercício Financeiro), com dados SIAFI de 24/08/2018,
deflacionados ao ano base de 2010, empregando IPCA.
Legenda:
* Ano de 2018 possui valores não consolidados, sendo o valor apresentado uma
parcial considerando a data de 24/08/2018.
Do Gráfico 7, percebe-se que o PLOA tende a sofrer alterações até a
aprovação da LOA, e que esse comportamento pende para que a Dotação Inicial
aumente em relação ao Projeto da Lei Orçamentária. Da mesma forma, verifica-se
que, ao longo dos exercícios, também existe uma inclinação para que a Dotação Inicial
do Orçamento de Defesa aumente, com a inserção de recursos extraordinários, ou
seja, não planejados na LOA originalmente aprovada. Isso é explicável pelo constante
emprego das FA em situações de crise, seja em ajuda humanitária, seja em
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Operações de GLO, situações essas inopinadas (MOURA et al, 2018; MORAES et al,
2018) e que podem exigir recursos extras aos planejados e previstos nas reservas de
contingências. Exemplo disso é o Orçamento destinado à Intervenção no Rio de
Janeiro, com a Medida Provisória nº 825, de 27 de março de 2018, abrindo crédito
extraordinário no valor de R$ 1.175.921.042,03 para a intervenção (UG da Casa Civil,
vinculada à Presidência da República), que gerou destaque de R$ 200.000.000,00
para o MD, em consulta feita ao Tesouro Gerencial em 22 de outubro de 2018.
Gráfico 8 - Representatividade do Orçamento de Defesa (2000-2018*) - valores
deflacionados

Fonte: o autor (2018), com base em dados de consulta realizada no SIOP (LOA
consolidada ao final do Exercício Financeiro), com dados SIAFI de 24/08/2018, e IBGE
(Diretoria de Pesquisas. Coordenação de Contas Nacionais)
Legenda:
* Ano de 2018 possui valores não consolidados, sendo o valor apresentado uma
parcial considerando a data de 24/08/2018.
Verifica-se que, no período do Governo de Fernando Henrique Cardoso (1º
de janeiro de 1995 até 1º janeiro de 2003), na série histórica apresentada (Gráfico 8),
foi quando ocorreu o pico de maior representatividade do Orçamento de Defesa, tanto
em relação ao PIB anual, como em relação ao Orçamento da União. O ápice ocorreu
no ano de 2002, quando o Orçamento de Defesa representou 4,09% do Orçamento
da União e 1,95% do PIB do Brasil. Esse período sinalizou apenas crescimento para
o Orçamento de Defesa, representando 1,81%, 1,94% e 1,95%, do PIB dos anos de
2000, 2001 e 2002, respectivamente. Esse período também apresentou o maior
crescimento em relação ao Orçamento da União, com 2,10%, 2,61% e 4,09%,
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sucessivamente, nos mesmos anos. Destaca-se que os picos de representatividade
identificados no ano de 2002 não foram atingidos nos governos seguintes.
No início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (1º de janeiro de 2003 até 1º
de janeiro de 2011), o Orçamento de Defesa manteve a perda de representatividade
ocorrida ao final do governo anterior, se agravando até 2004, quando apresentou o
pior índice de todo o período analisado, com o Orçamento de Defesa representando
apenas 2,05% do Orçamento da União. Essa situação não se espelhou, na mesma
proporção, na representatividade em função do PIB, pois, apesar de também ter
ocorrido uma queda considerável, atingindo 1,57%, não foi o pior ano nesse quesito,
que ocorreria só em 2016, quando do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff
(BECKER et al, 2016). A partir de 2006, quando a representatividade do Orçamento
de Defesa em função do Orçamento da União atingiu 2,14%, iniciou-se um ganho de
representatividade, embora a percepção em função do PIB não tenha tido grandes
alterações. Essa ascensão alcançou seu ponto alto no governo Lula em 2010, quando
o Orçamento de Defesa representou 3,43% do Orçamento da União e 1,63% do PIB.
O governo de Dilma Rousseff (1º de janeiro de 2011 até 31 de agosto de 2016)
apresentou queda na representatividade do Orçamento de Defesa, tanto em relação
ao PIB como em relação a todo o Orçamento da União. Esse período também
apresentou um dos piores indicadores de representatividade, quando, em 2016, o
Orçamento de Defesa representou 1,38% do PIB do Brasil.
O governo de Michel Temer (31 de agosto de 2016 até 24 de agosto de 2018)
manteve a perda de representatividade do governo anterior, embora apresente
pequenos indícios de recuperação.
Buscando explicar os picos existentes, cresce de relevo o fato de que o MD
foi criado em 1999, sendo uma possível explicação de parcela da elevação dos custos
nos anos seguintes à sua criação (2000 até 2002). Dentre outros eventos nos quais
as FA foram fortemente empregadas, podem ser citadas a Copa de 2014 e os Jogos
Olímpicos de 2016, contudo, esses fatos não foram acompanhados de acréscimo no
Orçamento de Defesa do período, sendo caracterizado pela manutenção de seu
declínio. Outro fato marcante ocorrido no período foi a elevação do emprego de Tropas
Federais em Operações de GLO na última década, situação essa que também não
refletiu no aumento da representatividade do Orçamento de Defesa em função do
Orçamento da União ou do PIB (MOURA et al, 2018).
Essa perda de representatividade real do Orçamento de Defesa em face do
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Orçamento da União e ao PIB nos últimos sete anos, apesar da ampliação do emprego
das tropas federais em diversas missões de relevância reflete um planejamento, na
melhor das hipóteses, mais acurado para se alcançar resultados mais eficientes,
eficazes e efetivos com as despesas públicas. Na pior das hipóteses, pode também
representar o sacrifício de outros investimentos em função do cumprimento dessas
missões específicas. Entretanto, a simples análise desses valores não permite tecer
maiores considerações, sendo uma possível sugestão para estudos futuros.
5.1.2 O Orçamento Brasileiro para Operações de Paz da ONU
A análise dos dados referentes ao Orçamento exige uma maior apreciação
técnica, e, para tanto, seguiu-se a busca das informações a partir de elementos
essenciais da Classificação Programática do Orçamento definida no Manual Técnico
Orçamentário - MTO (BRASIL, 2018a).
Assim, deve-se esclarecer algumas questões essenciais sobre Ação
Orçamentária e Plano Orçamentário, quesitos empregados no levantamento.
Segundo o MTO as despesas possuem uma estrutura programática qualitativa, onde
são definidos esfera orçamentária, órgão responsável, função e subfunção, objetivo e
iniciativa do programa e a descrição da ação orçamentária. Em se tratando de
estrutura programática, o Orçamento Federal é dividido qualitativamente em
Programas Temáticos - aqueles que expressam e orientam a ação governamental
para a entrega de bens e serviços à sociedade; e Programas de Gestão, Manutenção
e Serviços ao Estado - aqueles que expressam e orientam as ações destinadas ao
apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental (BRASIL, 2018a). No
SIOP, o campo que designa o programa contém quatro dígitos, que se subdividem em
Ações Orçamentárias, também com quatro dígitos, sendo, este último, parte
integrante da LOA (Figura 8). Pode-se afirmar que cada Ação Orçamentária está
vinculada a um único objetivo do PPA e, em decorrência disso, a um Programa, sendo
um instrumento de orientação das Políticas Públicas (NOBLAT et al, 2013; GADELHA,
2017).
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Figura 8 – Sistematização da construção das ações orçamentárias na LOA

Fonte: BRASIL (2018a, p. 29).
Da análise de todas as Ações Orçamentárias cadastradas no SIOP, foi
possível afirmar que o Estado brasileiro considera que as Operações de Paz da ONU
são tratadas como Programas Temáticos, podendo ter mais do que uma Ação
Orçamentária definida em Lei, ou seja, na LOA. Essa mudança de códigos das Ações,
inclusive, pode ocorrer ao longo dos anos, uma vez que a LOA é uma lei anual.
Entretanto, da análise das ações orçamentárias existentes nos últimos dez anos,
verifica-se que alguns códigos se mantêm por maiores períodos de tempo inalterados.
Ação Orçamentária é uma “operação da qual resultam produtos (bens ou
serviços) que contribuem para atender ao objetivo de um programa.” (BRASIL, 2018a,
p. 30). Nesse conceito, estão também abarcadas as transferências obrigatórias ou
voluntárias a outros entes da Federação e a pessoas físicas e jurídicas, na forma de
subsídios, subvenções, auxílios, contribuições e financiamentos. Por isso, existe uma
codificação que diferencia a forma de tratamento desses recursos, classificando-os
em Projeto, Atividade ou Operação Especial, onde o 1º dos 4 dígitos que definem a
Ação Orçamentária serve para identificar se a Ação é um Projeto (o 1º dígito aparece
com os números 1, 3, 5 ou 7), uma Atividade (o 1º dígito aparece com os números 2,
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4, 6 ou 8) ou uma Operação Especial (número 0), sendo estes parâmetros definidos
no MTO.
As Ações Orçamentárias do tipo Atividade são instrumentos de programação
utilizados para alcançar o objetivo de um programa definido no PPA, envolvendo um
conjunto de operações que se processam de forma contínua e permanente,
resultando, necessariamente, em um produto ou serviço essencial à manutenção da
ação de governo. Os Projetos também são instrumentos de programação utilizados
para alcançar o objetivo de um programa definido no PPA, contudo, são limitados no
tempo, resultando em produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento
da ação de governo. Já as operações especiais não retratam a atividade produtiva
federal, ou seja, não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento
das ações, pois delas não resulta um produto e não geram contraprestações diretas
sob a forma de bens ou serviços, ainda que possam contribuir para a produção de
bens ou serviços à sociedade, no caso específico das transferências a outros entes
(BRASIL, 2018a, p. 31; GADELHA, 2017; NOBLAT, 2013).
Em relação ao Plano Orçamentário (PO), este não foi identificado em nenhum
dos instrumentos orçamentários analisados (PLOA, PPA, LDO e LOA dos anos de
2000 até 2018), sendo uma identificação orçamentária prevista apenas no MTO, com
caráter gerencial (BRASIL, 2018a). No MTO, consta que a previsão de que uma Ação
Orçamentária pode possuir mais que um PO, e que esse instrumento permite um
detalhamento mais adequado no acompanhamento físico e financeiro da execução
orçamentária. Assim, pode-se afirmar que, embora cada Ação Orçamentária possua
Subtítulos com seus localizadores de gastos, esses instrumentos não permitem uma
efetividade no controle dos gastos públicos adequada, sendo necessário um controle
paralelo, realizado pelos PO (Figura 9). Entre as funcionalidades dos PO, podem ser
citadas a possibilidade de acompanhar com mais efetividade: a produção pública
intermediária e a aquisição de insumos usados na Ação Orçamentária, as etapas de
projetos, o uso de mecanismos de acompanhamento intensivos de segmentos
específicos da Ação Orçamentária, o funcionamento de estruturas administrativas
descentralizadas, entre outros (BRASIL, 2018a).
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Figura 9 – Sistematização da construção das ações orçamentárias na LOA

Fonte: BRASIL (2018a, p. 37).
Por fim, sobre as questões técnicas acerca das Ações Orçamentárias e dos
PO, deve-se destacar um ponto específico, o da padronização. O MTO, como
resultado de uma recomendação que se repete nas últimas LDO, traz a definição de
que as Ações Orçamentárias deverão ser padronizadas quando realizadas em mais
de um órgão orçamentário e/ou unidade orçamentária, sendo necessárias para
organizar a atuação governamental e facilitar seu acompanhamento (BRASIL, 2018a).
Ou seja, quanto maior a padronização, está implícita a maior possibilidade de controle
e governança sobre os recursos públicos.
A seguir, consta, no Quadro 13, a evolução do lançamento orçamentário de
Missões de Paz no Brasil desde 2000 até 2018, sendo empregado, para tanto, os
critérios de Ação Orçamentária e Plano Orçamentário, com base na entrevista
fornecida pelo TC Anderson Bezerra Freitas, do EMCFA/MD. Nela, o perito explicou
que mais recentemente, a partir de 2013, as Ações Orçamentárias referentes às
Operações de Paz foram detalhadas em PO, permitindo um maior controle dos gastos
por Missão de Paz da ONU.
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Quadro 13 – Ações Orçamentárias e Planos Orçamentários relacionados com
Missões de Paz nas LOA (2000-2018*) e que apresentaram saldos nos exercícios
LOA
2000
2001
2002

Ação Orçamentária

Plano Orçamentário

6002 - Missão das Nações Unidas para o Timor
Leste

não detalhado

6002 - Missão das Nações Unidas para o Timor
Leste

não detalhado

6002 - Missão das Nações Unidas para o Timor
Leste

2003 0827 - Participação Brasileira em Missões de Paz

não detalhado
não detalhado

09AJ - Missão das Nações Unidas para o Timor
2004

Leste

não detalhado

09AK - Missão das Nações Unidas para o Haiti

não detalhado

0827 - Participação Brasileira em Missões de Paz

não detalhado

0A06 - Participação Brasileira em Missões de Paz
(Crédito Extraordinário)

não detalhado

2005 09LO - Missão das Nações Unidas para o Haiti
(Crédito Extraordinário)

não detalhado

0827 - Participação Brasileira em Missões de Paz

não detalhado

2C06 - Participação Brasileira em Missões de Paz

não detalhado

2006 09LO - Missão das Nações Unidas para o Haiti
(Crédito Extraordinário)
2007

não detalhado

2C06 - Participação Brasileira em Missões de Paz

não detalhado

09LO - Missão das Nações Unidas para o Haiti

não detalhado

2008 2C06 - Participação Brasileira em Missões de Paz

não detalhado

2009 2C06 - Participação Brasileira em Missões de Paz

não detalhado

2010 2C06 - Participação Brasileira em Missões de Paz

não detalhado

2011 2C06 - Participação Brasileira em Missões de Paz

não detalhado

2C06 - Participação Brasileira em Missões de Paz

não detalhado

20X1 - Participação Brasileira em Missões de Paz

não detalhado

2012

20X1 - Participação Brasileira em Missões de Paz 0001 - Missão Haiti – MINUSTAH
2013

20X1 - Participação Brasileira em Missões de Paz 0002 - Missão Líbano – UNIFIL
20X1 - Participação Brasileira em Missões de Paz

2014

0003 - Outras Participações de
Militares em Missões de Paz

20X1 - Participação Brasileira em Missões de Paz 0001 - Missão Haiti – MINUSTAH
20X1 - Participação Brasileira em Missões de Paz 0002 - Missão Líbano – UNIFIL
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LOA

Ação Orçamentária
20X1 - Participação Brasileira em Missões de Paz

Plano Orçamentário
0003 - Outras Participações de
Militares em Missões de Paz

20X1 - Participação Brasileira em Missões de Paz 0001 - Missão Haiti – MINUSTAH
2015

20X1 - Participação Brasileira em Missões de Paz 0002 - Missão Líbano – UNIFIL
20X1 - Participação Brasileira em Missões de Paz

0003 - Outras Participações de
Militares em Missões de Paz

20X1 - Participação Brasileira em Missões de Paz 0001 - Missão Haiti – MINUSTAH
2016

20X1 - Participação Brasileira em Missões de Paz 0002 - Missão Líbano – UNIFIL
20X1 - Participação Brasileira em Missões de Paz

0003 - Outras Participações de
Militares em Missões de Paz

20X1 - Participação Brasileira em Missões de Paz 0001 - Missão Haiti – MINUSTAH
2017

20X1 - Participação Brasileira em Missões de Paz 0002 - Missão Líbano – UNIFIL
20X1 - Participação Brasileira em Missões de Paz

0003 - Outras Participações de
Militares em Missões de Paz

20X1 - Participação Brasileira em Missões de Paz 0002 - Missão Líbano – UNIFIL
2018

20X1 - Participação Brasileira em Missões de Paz

0003 - Outras Participações de
Militares em Missões de Paz

Fonte: o autor (2018), com base em dados de consulta realizada no SIOP (2000-2018)
e Tesouro Gerencial (2008-2018), com dados SIAFI de 28/9/2018.
Legenda:
* Ano de 2018 possui valores não consolidados, sendo consideradas as informações
existentes até a data de 28/09/2018.
Da análise dos dados constantes do Quadro 13, verifica-se uma inconstância
de procedimentos orçamentários, refletindo em alterações quantitativas e qualitativas,
quando são considerados o número e os tipos de ações e planos por ano,
respectivamente. Assim, em relação à Ação Orçamentária, ora existe apenas uma por
ano, ora existem duas, podendo aparecer até três, sendo algumas genéricas e outras
específicas. Ou seja, por vezes trazem o termo genérico “Participação Brasileira em
Missões de Paz”, enquanto, em outras oportunidades, especificam o nome da missão,
como Haiti e Timor Leste. Depois, em relação ao PO, dependendo do ano, esse
instrumento não foi empregado, contudo, quando empregado, foi utilizado para
especificar o tipo de missão.
Verifica-se, então, que essas alterações, como um todo, apresentaram uma
tendência geral de aumento na especificação e controle ao longo dos anos,
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principalmente pelo emprego dos PO, sugerindo um provável e salutar processo de
aprendizagem e aprimoramento. Primeiramente, analisamos as Ações Orçamentárias,
que são constituídas das atividades, dos projetos e das operações especiais,
integrando a LOA (GIACOMINI, 2010).
Conforme consta no Quadro 13, o emprego das Ações na LOA apresentou
uma tendência de maior generalização, se iniciando no ano de 2003 e se tornando
regra a partir de 2007. Em específico, nos anos de 2000, 2001 e 2002, somente
empregou-se a Ação Orçamentária 6002 – Missões das Nações Unidas para o Timor
Leste, sendo uma Ação de Governo específica. Ações Orçamentárias que
especificavam a Missão de Paz para a qual o recurso se destinava também
apareceram nas LOA dos anos 2004 (Código 09AJ – Timor Leste e Código 09AK –
Haiti), 2005 (Código 09LO – Haiti), 2006 (09LO – Haiti) e 2007 (09LO – Haiti). O ano
de 2003 foi quando, pela primeira vez, uma Ação Orçamentária (Código 0827) com
descrição genérica apareceu “Participação Brasileira em Missões de Paz”,
reaparecendo em anos posteriores com mesmo título, embora com códigos diferentes:
0827 na LOA de 2004; 0A06 e 0827 na LOA de 2005; 2C06 nas LOA dos anos de
2006 até 2012; e 20X1 nas LOA dos anos de 2012 até 2018. Dessa forma, pode-se
afirmar que a especificação foi regra nas LOA dos anos 2000, 2001 e 2002, havendo
um período de transição de 2003 até 2007, e nas LOA de 2008 até 2018 já se
consolidou a regra da Ação Orçamentária ser genérica e tratar da Participação
Brasileira em Missões de Paz, tendo tido nesses 10 anos apenas 2 códigos para o
mesmo Título da Ação: o código 2C06 dos anos 2008 até 2012, e 20X1 dos anos 2012
até 2018, implicando em uma maior padronização, conforme orientação constante da
MTO, a fim de atingir uma maior governança, conforme determinado nas últimas LDO.
Assim, essas evidências sugerem, de forma mais forte, que houve uma certa
consolidação do aprendizado obtido nos anos de 2000 até 2007, ou seja, nesses 8
anos de dotação orçamentária, pois a partir de 2008 ocorreu uma sistematização em
prol de uma padronização.
Sobre as especificidades técnicas dos códigos empregados, segundo o MTO
(BRASIL, 2018a), algumas considerações também são cabíveis. Retornando à
questão da diferenciação do primeiro dígito do código alfanumérico de quatro dígitos
empregado para representar uma Ação Orçamentária, a fim de identificar o tipo de
ação (Projeto, Atividade ou Operação Especial), é possível verificar que as Ações
relacionadas com Operações de Paz da ONU começam por 0, 2 ou 6, podendo-se
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afirmar que o assunto foi, nesse período, classificado como Atividade ou como
Operação Especial. Dessa forma, verifica-se que os anos de 2003 até 2007
apresentaram apenas Operações Especiais, basicamente no subtipo 5, como
“contribuições à organismos e/ou entidades internacionais” (BRASIL, 2018a, p. 33),
estando vinculadas também com a previsão de créditos extraordinários. Enquanto isso,
as Missões de Paz nos anos de 2003, 2004 e 2005 foram tratadas como Operações
Especiais e nos anos 2006 e 2007 apresentaram um misto de tratamento, existindo
Operações Especiais e Atividades. Contudo, foi a partir de 2008 que as Operações de
Paz passaram a ser classificadas orçamentariamente só como Atividades. Ou seja,
pelo exposto, pode-se inferir que, embora as Missões de Paz tenham sido inicialmente
tratadas, no período de 2000 até 2002, como Atividades, sendo consideradas como
uma ação de natureza contínua e permanente, no período de 2003 até 2005 foram
tratadas como Operações Especiais, sendo consideradas contribuições esporádicas
em favor da ONU, havendo um período em que apareceram tanto como Atividades,
bem como Operações Especiais, nos anos de 2006 e 2007. Somente a partir de 2008
se solidificou o tratamento como Atividade, perdurando até o corrente ano de 2018,
aproximando-se do conceito de política pública.
Já apreciadas as Ações Orçamentárias, pode-se atentar para o uso dos PO,
que é uma identificação orçamentária vinculada à Ação, de caráter gerencial e não
constante da LOA (BRASIL, 2018a, p. 47). Assim, a partir da análise do Quadro 13,
pode-se verificar que, de 2000 até 2012, as Ações Orçamentárias não possuíam PO
a elas vinculados. Em contrapartida, a partir de 2013, quando os PO passaram a ser
empregados pelo MD, na condição de Unidade Orçamentária, estes serviram para
identificar os tipos de Missões de Paz, diferenciando as destinações dos recursos,
quer seja para MINUSTAH quer seja para UNIFIL, confirmando a exposição feita pelo
o TC Anderson Bezerra Freitas do MD, em sua entrevista. Assim, o uso dos PO
passou a permitir um maior controle dos gastos com essas operações apenas nos
últimos cinco anos, pois os sistemas não permitem a realização de consultas com
filtros mais detalhados para os períodos anteriores. Dessa forma, infere-se que a
implementação dos PO para o acompanhamento físico-financeiro dos gastos com
Operações de Paz da ONU permitiu uma maior efetividade no controle orçamentário,
pelo simples detalhamento e descrição dos recursos com o fim a que se destinam.
Com isso, é possível inferir, que nos anos iniciais (2000 até 2002), embora as
Missões de Paz tenham sido tratadas como Atividades, não havia um planejamento

141

constante e perene que compilasse todos os dados orçamentários de Missões de Paz
sob um título genérico. Por isso, no período de 2003 até 2007 as Operações de Paz
foram tratadas como Operações Especiais, bem como nos anos de 2006 e 2007 foram
tratadas como Operações Especiais e como Atividades, vindo a se consolidar, apenas
em 2008, ou seja, 9 anos após a criação do MD, a sua classificação como Atividade,
que perdura até a LOA de 2018.
Sobre os Planos Orçamentários, percebeu-se que as Ações Orçamentárias
relacionadas com as Operações de Paz da ONU passaram a ser detalhadas por tipo
de missão apenas a partir de 2013, permitindo um gerenciamento mais adequado.
Dessa feita, nota-se que, na primeira década que se seguiu ao surgimento do MD, em
1999, houve um período de adaptação no tratamento das Missões de Paz como
política pública. Nesse sentido, infere-se que o ano de 2008 foi o grande marco no
tratamento como Atividade, demonstrando seu caráter permanente e contínuo,
havendo uma tentativa preliminar de padronização com um código de Ação que durou
até 2012, quando foi substituído pelo atual código, que permanece em uso (20X1).
Mas foi em 2013 que a Ação Orçamentária “Participação Brasileira em Missões de
Paz” recebeu indicativos que permitem um melhor gerenciamento dos recursos
orçamentários por Operação, pelo emprego dos PO nas Ações relacionadas com
Operações de Paz.
Retornando à análise das séries históricas do Orçamento, a mesma análise
realizada para o Orçamento da União e o Orçamento da Defesa deve ser realizada
para a parcela do Orçamento de Defesa destinada às Operações de Paz da ONU.
Para tanto, essas informações foram buscadas no SIOP e no Tesouro Gerencial,
buscando-se a triangulação metodológica proposta. O resultado foi inconsistente e
divergente, havendo enormes diferenças de valores para o mesmo período, razão
pela qual, antes de apresentar os valores desinflacionados de ambas as consultas,
torna-se necessário breve relato das dificuldades de obtenção das informações.
No Gráfico 9, obtido no próprio SIOP, é possível verificar a evolução
orçamentária, em valores correntes, através dos exercícios, contudo, destaca-se o
fato de que os valores do SIOP só permitiram o resgate dos dados a partir do ano de
2003, para os critérios empregados na busca, havendo dificuldade de extração dos
mesmos, sem nenhum retorno, para os anos de 2000 até 2002. Destaca-se, aqui, que
os critérios empregados na consulta foram: anos de 2000 até 2018, valores em reais
do PLO, Dotação Inicial e Dotação Final, em todas as Ações Orçamentárias
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relacionadas com Operações de Paz identificadas no Quadro 13.
Gráfico 9 - Evolução Orçamentária através dos exercícios (Projeto de Lei, Dotação
Inicial e Dotação Atual – Operações de Paz (valores correntes)

Fonte: SIOP, em 30/09/2018.
Da análise do Gráfico 9, é possível verificar que o maior montante de créditos
orçamentários de natureza extraordinária foi no ano de 2010, em função da diferença
entre a dotação atual e a dotação inicial. Em que pese os indicadores técnicos
existentes não permitam distinguir os recursos específicos da MINUSTAH e da UNIFIL,
uma vez que nessa época ainda não tinham sido implantados os PO, esse fenômeno
é de fácil explicação em função das ocorrências nas Missões de Paz no ano em
comento. Em 2010 ocorreu o Terremoto no Haiti, havendo a necessidade de aportes
extras para a Tropa da MINUSTAH (AGUILAR, 2015a), demonstrando, também, uma
grande flexibilidade do Brasil em obter aporte de recursos para atender a demanda de
crise apresentada. As necessidades de aprestamento e emprego foram tamanhas, por
ocasião do Terremoto, que a normatização e institucionalização do preparo de
militares brasileiros para as Operações de Paz, iniciadas em 2000 e que se
estenderam até 2015, forma intensificadas com esse fato, podendo ser citada a
transformação do CIOpPaz em CCOPAB, a fim de obter um centro único para
consolidar ensinamentos e servir para a formação das três FA, coordenado pelo MD
(HAMANN, 2016).
Gráfico 10 – Porcentagem da Dotação Atual Categorizada – Operações de Paz

Fonte: SIOP, em 30/09/2018
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Com base no Gráfico 10, também é possível verificar que não ocorreu retorno
de informação sobre os anos de 2000 até 2002, iniciando apenas em 2003. Ainda, no
ano de 2010, a porcentagem de recursos na Categoria 4 – investimentos, bateu o
recorde de todos os anos, ultrapassando a tendência majoritária de concentração em
Despesas Correntes, diferindo apenas do ano de 2003, quando também foram
categorizadas em Despesas e Encargos Sociais, prática essa que foi abandonada
imediatamente a partir de 2004. Acerca do maior aporte de investimento no ano de
2010, essa categorização dos gastos confirma a maior demanda para se executar
Despesas de Capital, quando da ocorrência do terremoto de 2010 no Haiti, uma vez
que um tremor de magnitude 7 exigiu a reconstrução do país e os meios de engenharia
para a execução dessas atividades foram uma necessidade de aquisição, sendo
unânime esse apontamento por parte dos entrevistados no MD e no EMCFA.
Corrobora com este aumento nos gastos, o fato de que foi mobilizado um outro
contingente do BRABAT e fortalecido o BRAENGCOY já existente (AGUILAR, 2015b;
EICKHOFF, 2017).
Com base em consulta mais detalhada no SIOP foi possível obter o Quadro
14, sendo perceptível uma das razões possíveis de algumas consultas aos sistemas
governamentais não permitirem apreciar os anos 2000, 2001 e 2002. Uma possível
razão é que os dados do Projeto de Lei Orçamentária não tenham sido resgatados ou
que as alterações no Plano de Contas aplicado ao Setor Público tenham mudado as
regras de forma tamanha que impossibilitou a identificação e resgate das informações
requeridas. Cita-se que, segundo o TC Freitas, todas as consultas aos sistemas antes
de 2003 são dificultadas, corroborando com a percepção exposta. Ainda, o referido
perito comenta que as totalidades dos dados se apresentam com maior facilidade de
consulta a partir de 2013, apenas, quando os PO foram adotados, ensejando um
período curto de 5 anos até a presente pesquisa de dados com maior confiabilidade.
Assim, não se pode descartar a hipótese de não ter havido uma escrituração contábil
adequada no recém-criado MD, afetando algumas consultas. Por fim, todas essas
hipóteses terem se apresentado concomitantemente, também, é outra possibilidade a
ser considerada, com a ressalva que não foi possível identificar a resposta na presente
pesquisa da razão das inconsistências, embora identificadas e confirmadas em
entrevista.
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Quadro 14 – PLOA, Dotações Orçamentárias e Execução da Despesa – Operações de Paz (2000-2018*) - valores deflacionados
Ano

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018*

Projeto de Lei

Dotação Inicial

Dotação Atual

Empenhado

Liquidado

Pago

0,00

0,00

14.868.766,37

14.888.694,16

14.888.694,16

0,00

0,00

7.588.272,79

7.441.477,44

7.441.477,44

11.804.564,32
4.444.250,73

0,00

0,00

24.973.735,33

24.600.247,69

24.600.247,69

24.430.327,71

23.221.870,88

23.221.870,88

19.208.214,18

19.171.273,88

19.171.273,88

18.549.240,75

6.927.447,83

6.927.447,83

236.399.157,10

221.453.066,32

221.453.066,32

212.990.266,99

8.352.148,41

8.162.088,17

282.937.264,00

186.290.485,78

186.290.485,78

108.867.675,13

7.424.758,67

7.049.986,41

99.139.787,43

98.635.536,03

98.635.536,03

78.371.562,94

4.767.898,30

4.767.898,30

156.858.446,70

154.164.950,49

131.146.479,04

130.180.168,33

148.119.401,98

133.307.461,79

144.686.358,05

141.318.744,86

114.999.432,02

113.932.418,81

148.274.000,00

135.982.616,01

135.982.616,01

132.821.541,15

96.076.399,39

94.233.164,24

140.000.000,00

140.000.000,00

682.055.138,00

673.855.411,25

492.885.656,58

478.975.569,01

225.352.112,68

225.352.112,68

225.352.112,68

230.102.958,23

178.724.063,83

176.061.324,85

212.917.717,95

209.396.732,25

308.314.755,38

250.392.678,88

157.090.314,69

154.940.107,11

270.896.633,87

270.896.633,87

270.896.633,87

214.332.795,62

146.874.933,27

139.237.555,02

236.157.859,91

236.157.859,91

228.543.322,06

201.268.465,44

154.074.578,93

133.785.052,15

219.862.035,78

219.862.035,78

187.462.437,82

164.365.104,16

99.769.917,43

84.348.045,23

164.668.892,30

129.675.596,11

129.675.596,11

126.791.483,95

81.297.435,67

64.395.903,20

133.570.135,55

130.953.825,26

113.449.107,04

114.267.985,39

63.075.587,14

61.304.631,79

72.287.311,58

72.287.311,58

69.771.713,77

51.394.459,01

13.046.660,54

11.202.195,54

Fonte: o autor (2018), com base em dados de consulta realizada no SIOP (Órgão Orçamentário 52000 – Ministério da Defesa), com
dados SIAFI de 30/09/2018, deflacionados ao ano base de 2010, empregando IPCA.
* Ano de 2018 possui valores não consolidados, sendo o valor apresentado uma parcial considerando a data de 30/09/2018.
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Quadro 15 – Dotações Orçamentárias – Operações de Paz (2008-2018*) – valores deflacionados
Ano

Ação

2008

2C06

1.627.273.802,18

79.652.273,84

0,00

1.706.926.076,02

Dotação Cancelada e
Remanejada
0,00

2009

2C06

1.903.756.624,13

0,00

0,00

1.903.756.624,13

0,00

2010

2C06

1.960.000.000,00

0,00

6.577.756.518,00

8.537.756.518,00

0,00

2011

2C06

2.943.661.969,95

0,00

0,00

2.943.661.969,95

0,00

2C06

2.931.554.251,43

248.581.435,70

0,00

3.180.135.687,14

0,00

20X1

0,00

0,00

48.172.633,69

48.172.633,69

0,00

2013

20X1

3.111.353.384,17

0,00

212.260.998,84

3.187.160.883,76

-136.453.499,25

2014

20X1

3.306.210.038,76

0,00

0,00

3.283.366.425,21

-22.843.613,55

2015

20X1

2.508.407.859,66

0,00

67.130.821,79

2.445.940.289,61

-129.598.391,84

2016

20X1

1.815.458.345,64

80.245.895,90

0,00

1.815.458.345,64

-80.245.895,82

2017

20X1

1.833.353.553,64

0,00

0,00

1.728.325.244,31

-105.028.309,33

2018

20X1

650.585.804,26

0,00

0,00

648.070.206,45

-2.515.597,81

2012

Dotação Inicial

Dotação Suplementar

Dotação Extraordinária

Dotação Atualizada

Fonte: O autor (2018), com base em consulta realizada ao Sistema Tesouro Gerencial com dados do SIAFI, até 27/09/2018,
deflacionados ao ano base de 2010, empregando IPCA.
* Ano de 2018 possui valores não consolidados, sendo o valor apresentado uma parcial considerando a data de 27/09/2018.
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Atendo-se às informações obtidas por meio do sistema Tesouro Gerencial,
que utiliza dados do SIAFI, dos anos de 2000 até 2018, foi possível resgatar apenas
dados referentes aos Orçamentos dos anos de 2008 em diante, como exposto no
Quadro 15. A fim de construir o Quadro de Dotações Orçamentárias, foram
selecionadas, visualmente, todas as Ações de Governo com descrição que
permitissem a identificação de alguma relação com Missões de Paz das Nações
Unidas.
Dessa forma, com base no Quadro 15, é possível confirmar, primeiro, a
grande dificuldade de obtenção de dados consistentes nos anos iniciais, agora, em
função dos dados referentes aos anos de 2000 até 2007 não terem sido resolvidos
pela consulta no Sistema Tesouro Gerencial. Também foi possível verificar o maior
acréscimo de recursos de natureza extraordinária no ano de 2010, quando do
terremoto no Haiti, totalizando mais de R$ 6,5 bilhões de reais na Ação 2C06. Com
exceção do ano de 2010, no qual a Dotação Extraordinária foi mais representativa que
a Dotação Inicial, cerca do triplo do valor desta, também foram aprovadas dotações
suplementares e/ou extraordinárias nos anos 2008, 2012, 2013, 2015 e 2016. Tanto
a Dotação Suplementar como a Dotação Extraordinária estão sendo tratadas
conjuntamente, pois são mecanismos retificadores do orçamento. Segundo o artigo
41 da Lei nº 4.320/64, os créditos suplementares destinam-se a reforçar dotações
orçamentárias, sendo a solução clássica para resolver o déficit de dotação, em face
da disponibilidade de crédito; segundo o mesmo amparo, os créditos extraordinários
visam atender a despesas imprevistas e urgentes (GIACOMINI, 2010). Em virtude
desses valores destinados à retificação dos orçamentos serem consideravelmente
inferiores à Dotação Inicial e por não se ter identificado notáveis ocorrências que
importem análise pormenorizada, deixa-se de comentar essas pequenas correções
aumentativas, citando-se apenas suas possíveis origens como o Furacão Mathew e a
nova crise política, com escalada de violência ocorrida em 2016 (HIRST, 2017).
Da mesma forma, os valores diminutivos dos orçamentos de 2013 até 2018
foram reduzidos, se comparados com as Dotações Iniciais, razão pela qual deixariam
de ser comentados. Entretanto, considerando-se que, em 2017, ocorreu a aprovação
do fim da missão brasileira no Haiti (EICKHOFF, 2017), os valores totais destinados à
missão tenderiam, naturalmente, a partir dessa data, a reduzirem-se, sendo, também,
uma possível explicação para a diminuição nos anos anteriores, em função da
redução natural do perfil da operação.
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Comparando-se os Quadros 14 e 15, é possível, ainda, verificar que os
valores que retornaram das consultas do Tesouro Gerencial e do SIOP destoam com
elevada variação. Ao contrastar a dotação inicial do ano de 2008, é possível verificar
que, no Tesouro Gerencial, o valor foi de R$ 1.627.273.802,18, enquanto no SIOP foi
de R$ 133.307.461,79 representando muito menos do que fora executado. Fruto das
entrevistas com o Sr. Augusto Cesar de Carvalho Fonseca e com o TC Anderson
Bezerra Freitas, os quais, dos peritos entrevistados, foram os que apresentaram
maior conhecimento técnico sobre Orçamento Federal, pode-se inferir que as
informações obtidas do SIOP tendem a transmitir as questões de planejamento,
enquanto as do SIAFI e do Tesouro Gerencial as de execução. Isso implica dizer que
algumas contas contábeis manipuladas no SIAFI e resgatadas nas consultas do
Tesouro Gerencial podem aglomerar não apenas os valores planejados, bem como
outros, como os resultantes de Restos a Pagar 17 e Despesas de Exercícios
Anteriores

18

, que, por passarem de um exercício para outro, impactam a

contabilização dos outros exercícios, passando a ser contabilizados pelo SIAFI,
embora não tenham sido registrados como tal na fase de planejamento orçamentário.
Com isso, o contraste entre as informações obtidas pelo SIOP e pelo Tesouro
Gerencial demonstram a grande variação entre o planejado e o realmente
contabilizado no exercício, não apenas pelos imponderáveis do exercício financeiro
corrente, bem como pela incapacidade de o aparato administrativo registrar
adequadamente a execução do planejado em anos anteriores.
Ainda valendo-se do Quadro 14, pode-se verificar que os três momentos do
processo decisório sob análise são identificáveis nas colunas de Projeto de Lei,
Dotação Inicial e Dotação Atual. O primeiro momento diz respeito ao encaminhamento
do PLOA, representando a consolidação das necessidades apresentadas pelas FA e
aprovadas pelo MD, quando são apresentadas ao MPOG/SOF. O segundo momento
se personifica na Dotação Inicial, pois representa o resultado do processo decisório
no âmbito do Poder Executivo, na esfera do MPOG/SOF, quando, após submissão

17

Restos a Pagar são as despesas empenhadas e não pagas no exercício a que fazem jus, sendo
inscritas em 31 de dezembro do ano a que se referem para serem executadas no ano seguinte, tendo
rito próprio, conforme previsto no Decreto Federal nº 93.872/86, que regulamenta a Lei nº 4.320/64.
18
Despesas de Exercícios Anteriores são as despesas empenhadas, liquidadas e pagas em ano
posterior ao ano a que se referem. Ou seja, é uma despesa orçamentária normal, como outra qualquer,
só que se refere a uma situação em que o fato gerador aconteceu no passado, em exercício anterior,
daí a origem do nome, conforme previsto no Decreto Federal nº 93.872/86, que regulamenta a Lei nº
4.320/64.
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perante o Presidente da República e, este, ao Poder Legislativo, que votam a LOA
com uma Dotação Inicial a ser gerida pelo MD. O terceiro momento é a Dotação Atual,
representando o resultado final de todas as alocações orçamentárias, pois, após
estudos das três FA e consolidação no MD, são apresentadas as necessidades de
ajuste

do

Orçamento,

sendo

este

alterado,

com

contingenciamento/

descontingenciamentos e créditos extraordinários, representando a situação de
encerramento dos Exercícios já findos.
Quadro 16 – Diferença entre Projeto de Lei e a Dotação Inicial – Operações de Paz
Ano

Projeto de Lei

Diferença entre o Apresentado e o
Aprovado

Dotação Inicial

2000

0,00

0,00

[não é possível comparar]

2001

0,00

0,00

[não é possível comparar]

2002

0,00

0,00

[não é possível comparar]

2003

23.221.870,88

23.221.870,88

0,00

2004

6.927.447,83

6.927.447,83

0,00

2005

8.352.148,41

8.162.088,17

-190.060,24

2006

7.424.758,67

7.049.986,41

-374.772,26

2007

4.767.898,30

4.767.898,30

0,00

2008

148.119.401,98

133.307.461,79

-14.811.940,19

2009

148.274.000,00

135.982.616,01

-12.291.383,99

2010

140.000.000,00

140.000.000,00

0,00

2011

225.352.112,68

225.352.112,68

0,00

2012

212.917.717,95

209.396.732,25

-3.520.985,70

2013

270.896.633,87

270.896.633,87

0,00

2014

236.157.859,91

236.157.859,91

0,00

2015

219.862.035,78

219.862.035,78

0,00

2016

164.668.892,30

129.675.596,11

-34.993.296,19

2017

133.570.135,55

130.953.825,26

-2.616.310,29

2018

72.287.311,58

72.287.311,58

0,00

Fonte: o autor (2018), com base em dados do SIOP, de 30/09/2018, deflacionados ao
ano base de 2010, empregando IPCA.
No Quadro 16, é possível analisar a transição entre o primeiro e o segundo
momentos, pela comparação do LOA aprovado e apresentado ao MD (Dotação Inicial)
com as necessidades consolidadas no PLOA. Percebe-se que existem duas
tendências no processo decisório de aprovação da LOA: ou se aprova sem alteração
(valor 0,00 na coluna Diferença entre o Apresentado e o Aprovado), ou se realizam
cortes no PLOA (valor negativo na coluna Diferença entre o Apresentado e o
Aprovado). Essas duas tendências combinadas levam a uma redução total de 3,40%
no período de 2003 até 2018. No período de 2000 até 2018, excetuando os anos sem
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informação (2000, 2001 e 2002), ocorreram 9 aprovações sem sofrer qualquer
alteração, e 7 dotações iniciais aprovadas com valores inferiores ao apresentado no
Projeto de Lei. No período do governo Lula (2003-2011), totalizando 8 anos,
ocorreram 4 cortes da proposta realizada. Já no período do governo Dilma (20112016), totalizando 5 anos e 243 dias, ocorreram 2 cortes. E, no período de Michel
Temer (2016-2018), perfazendo pouco mais de 2 anos, 2 cortes. Outro aspecto
relevante é que o maior corte nas propostas do Setor Defesa foi em 2016, quando
ocorreu o maior período de turbulência política no Brasil, o ano do Impeachment da,
então, Presidente Dilma Rousseff, e, em segundo lugar, ficaram os anos de cortes do
segundo mandato do ex-Presidente Lula (2008 e 2009), quando também ocorreu uma
crise econômica mundial considerável que chegou com menos intensidade ao Brasil,
mas deixou seus efeitos no Setor Defesa.
Quadro 17 – Diferença entre a Dotação Atual e a Dotação Inicial – Operações de Paz
Ano

Dotação Inicial

Dotação Atual

Diferença entre a Dotação
Atual e a Dotação Inicial

2000

0,00

14.868.766,37

[não é possível comparar]

2001

0,00

7.588.272,79

[não é possível comparar]

2002

0,00

24.973.735,33

[não é possível comparar]

2003

23.221.870,88

19.208.214,18

-4.013.656,70

2004

6.927.447,83

236.399.157,10

229.471.709,27

2005

8.162.088,17

282.937.264,00

274.775.175,83

2006

7.049.986,41

99.139.787,43

92.089.801,02

2007

4.767.898,30

156.858.446,70

152.090.548,40

2008

133.307.461,79

144.686.358,05

11.378.896,26

2009

135.982.616,01

135.982.616,01

0,00

2010

140.000.000,00

682.055.138,00

542.055.138,00

2011

225.352.112,68

225.352.112,68

0,00

2012

209.396.732,25

308.314.755,38

98.918.023,13

2013

270.896.633,87

270.896.633,87

0,00

2014

236.157.859,91

228.543.322,06

-7.614.537,85

2015

219.862.035,78

187.462.437,82

-32.399.597,96

2016

129.675.596,11

129.675.596,11

0,00

2017

130.953.825,26

113.449.107,04

-17.504.718,22

2018

72.287.311,58

69.771.713,77

-2.515.597,81

Fonte: o autor (2018), com base em dados do SIOP, de 30/09/2018, deflacionados ao
ano base de 2010, empregando IPCA.
Embora os PLOA sofram pequenos cortes quando da aprovação da LOA,
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principalmente, devido ao debate típico de uma democracia representativa, como
exposto, quando se compara o segundo com o terceiro momentos (Dotação Inicial e
Dotação Atual), verifica-se que, durante a execução do ano fiscal, o emprego das FA
em Operações de Paz tende a ampliar o orçamento. Nesse período, correram 7 anos
com acréscimos na Dotação Inicial, em face de 5 anos com redução e 4 anos sem
alteração. Por exemplo, considerando a somatória das Dotações Iniciais e Atual dos
anos de 2003 até 2018, verifica-se um saldo aumentativo total de 68,41% nesses anos.
Torna-se relevante considerar que é justificável 2003 ter sido o ano com o menor corte
na Dotação Inicial por ter sido o ano de preparação para o início da MINUSTAH no
Haiti, em 2004. Outra questão relevante a se comentar, é o fato de as alterações
diminutivas terem ocorrido nos anos de 2014, 2015, 2017 e 2018, pois é o período em
que o Brasil teve a redução na intensidade da MINUSTAH e iniciou o retraimento das
tropas para o Brasil.
Outro aspecto importante é a comparação das variações apresentadas nas
aprovações da Dotação Inicial e da Dotação Final, sendo melhor visualizado no
Quadro 18, a seguir.
Quadro 18 – Diferença entre Projeto de Lei e a Dotação Inicial e entre a Dotação Atual
e a Dotação Inicial
Ano

Diferença entre o Apresentado
e o Aprovado

Diferença entre a Dotação
Atual e a Dotação Inicial

Tendência

2000

[não é possível comparar]

[não é possível comparar]

=

2001

[não é possível comparar]

[não é possível comparar]

=

2002

[não é possível comparar]

[não é possível comparar]

=

2003

0,00

-4.013.656,70

<

2004

0,00

229.471.709,27

>

2005

-190.060,24

274.775.175,83

>

2006

-374.772,26

92.089.801,02

>

2007

0,00

152.090.548,40

>

2008

-14.811.940,19

11.378.896,26

>

2009

-12.291.383,99

0,00

>

2010

0,00

542.055.138,00

>

2011

0,00

0,00

=

2012

-3.520.985,70

98.918.023,13

>

2013

0,00

0,00

=

2014

0,00

-7.614.537,85

<

2015

0,00

-32.399.597,96

<

2016

-34.993.296,19

0,00

>

2017

-2.616.310,29

-17.504.718,22

<

151

Ano

Diferença entre o Apresentado
e o Aprovado

2018

0,00

Diferença entre a Dotação
Atual e a Dotação Inicial

Tendência

-2.515.597,81

<

Fonte: o autor (2018), com base em dados do SIOP, de 30/09/2018, deflacionados
ao ano base de 2010, empregando IPCA.
Legenda:
>: a tendência foi de aumento
=: a tendência foi de manutenção
<: a tendência foi de redução
No Quadro 18, na coluna denominada “Tendência” verifica-se que, em 5 dos
16 anos analisados, ocorreu redução orçamentária, considerando as duas transições
de momentos, 2 anos nos quais se mantiveram os valores e 7 anos com aumento
orçamentário, demonstrando uma maior tendência para o aumento, principalmente
quando se confrontam os percentuais: redução da PLOA para a Dotação Inicial ter
apresentado apenas 3,40% de corte, em face do aumento da Dotação Inicial para a
Dotação Atual em 68,41%. Ainda, ao se verificar os anos de turbulência econômica
ou política antes identificados (crise econômica mundial em 2008 e 2009 e crise
econômica e política interna em 2016), nesses períodos a tendência geral não foi
reduzir. Com isso, pode-se inferir que, embora o normal seja reduzir a Dotação
Orçamentária do Setor Defesa para outros considerados prioritários na fase inicial de
planejamento (PLOA e LOA – Dotação Inicial), o MD consegue, ao longo dos
exercícios fiscais, sensibilizar o Poder Político para uma maior descentralização de
recursos, possivelmente porque crises (políticas ou econômicas) geram instabilidade
social e as FA no Brasil possuem a missão constitucional de garantir a lei e a ordem,
refletindo-se também quando empregadas sob a égide de organismos internacionais
como a ONU.
Detalhando a análise dos três momentos do processo decisório do MD, dantes
expostos de forma sumária, é possível apreciá-los isoladamente. Para tanto, os três
momentos são expostos nos Quadros 19, 20 e 21, respectivamente. Cada um desses
quadros será acompanhado de um gráfico, a fim de melhor expor o resultado
percentual obtido, como a seguir exposto:
- Quadro 19 e Gráfico 11 - análise com base no PLOA;
- Quadro 20 e Gráfico 12 - análise com base na Dotação Inicial; e
- Quadro 21 e Gráfico 13 - análise com base na Dotação Final.
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Quadro 19 – Análise do Orçamento das Missões de Paz no contexto do Orçamento
de Defesa, com base no Projeto de Lei Orçamentária Anual
Ano

PLOA – Orçamento de
Defesa (a)

PLOA – Operações de
Paz (b)

Previsão para Operações de
Paz no PLOA (%)
(c) = b / a * 100

2000

36.879.273.364,43

0,00

0,00%

2001

35.336.172.775,62

0,00

0,00%

2002

41.094.618.623,16

0,00

0,00%

2003

39.882.937.639,82

23.221.870,88

0,06%

2004

37.288.162.449,18

6.927.447,83

0,02%

2005

40.417.692.542,86

8.352.148,41

0,02%

2006

42.979.178.814,28

7.424.758,67

0,02%

2007

45.604.503.439,14

4.767.898,30

0,01%

2008

47.206.094.162,47

148.119.401,98

0,31%

2009

55.235.586.092,33

148.274.000,00

0,27%

2010

58.178.632.353,00

140.000.000,00

0,24%

2011

56.554.345.245,07

225.352.112,68

0,40%

2012

56.518.092.399,19

212.917.717,95

0,38%

2013

55.593.887.441,81

270.896.633,87

0,49%

2014

57.377.555.360,57

236.157.859,91

0,41%

2015

56.053.299.151,49

219.862.035,78

0,39%

2016

55.121.814.120,90

164.668.892,30

0,30%

2017

60.509.614.146,26

133.570.135,55

0,22%

2018

62.163.048.914,98

72.287.311,58

0,12%

Fonte: o autor (2018), com base em dados do SIOP, de 30/09/2018, deflacionados ao
ano base de 2010, empregando IPCA.
Gráfico 11 – Previsão de recursos para Operações de Paz no PLOA (%)

Fonte: o autor (2018), com base em dados do SIOP, de 30/09/2018, deflacionados
ao ano base de 2010, empregando IPCA.
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Sobre PLOA, conforme Quadro 19, percebe-se que, a partir de 2003, em
nenhum momento o PLOA apresentado pelo MPOG/STN definiu mais do que 0,50%
do total do Orçamento de Defesa para as Operações de Paz da ONU. Esse fato é
melhor visualizado no Gráfico 11, no qual se percebe o comportamento do Poder
Executivo nessa fase inicial, consolidando as necessidades das três FA.
Nos primeiros três anos após a criação do MD (2000 – 2002), os sistemas não
retornaram valores, embora o Brasil tenha tido missões no Timor Leste desde julho
de 1999 (UNAMET, INTERFET, UNTAET; UNMISET; KENKEL; MORAES, 2012),
demonstrando imprecisão nos registros, o que dificulta a avaliação do período. Em
2003 percebe-se uma pequena participação das Operações de Paz no Orçamento de
Defesa (0,06%), reduzindo-se nos anos subsequentes (2004 até 2007). Dessa forma,
pode-se afirmar que o PLOA do período de 2000 até 2007 caracteriza-se por
imprecisões que indicam pouca alocação orçamentária, situação essa que não
espelha a realidade vivida pelas FA do Brasil, amplamente empregadas no período,
tanto no Timor Leste, como no Haiti (a partir de 2004).
Um considerável aumento ocorre no ano de 2008, quando o Orçamento de
Missões de Paz passa a representar 0,31% do Orçamento de Defesa. Contudo,
possivelmente pela crise financeira internacional nesse ano, cortes são realizados nos
anos de 2009 e 2010, voltando a apresentar queda.
A partir de 2010, ocorre uma nova ascensão, atingindo 0,40% em 2011, que
não se mantém no ano seguinte, 2012, quando apresenta 0,38%. Nova elevação
ocorre em 2013, sendo o ápice de todo o período (0,49%), voltando a cair
drasticamente até o ano de 2018 (0,12%).
A representatividade dos recursos para Operações de Paz no PLOA (Gráfico
11), como pode ser, sucintamente, denominada essa análise, espelha não apenas a
vontade política, como também a situação econômica nacional. A maior alocação
orçamentária de recursos para as Operações de Paz, no ano de 2008, deve ser
visualizada de forma temporal, considerando o momento de encaminhamento do
Projeto de Lei. O PLOA de 2008 não é confeccionado ao final do ano de 2008, sendo
o resultado do ano anterior. Ou seja, o PLOA não poderia espelhar a crise econômica
de 2008, sendo percebida apenas nos anos seguintes, quando, logicamente, ocorreu
pequena queda. Já o ano de 2011 é o resultado da crise humanitária instalada no Haiti
em 2010, como resultado do terremoto e do necessário investimento e ajuda
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humanitária que veio a reboque, aliado com o início da missão brasileira no Líbano UNIFIL. A elevação dos valores atinge seu cume em 2013 (0,49%), e, a partir daí,
apresenta queda vertiginosa nos 5 anos seguintes, em função, primeiro, da redução
do perfil da missão, e, depois, da própria desmobilização.
Com isso, percebe-se claramente que os aumentos em 2008, 2011 e 2013
demonstram um viés de aumento orçamentário para Operações de Paz da ONU no
Orçamento de Defesa do Brasil, considerando, principalmente as necessidades
advindas da MINUSTAH, que fizeram, a partir do terremoto de 2010, a ativação do
BRABAT 2 e o incremento do BRAENGCOY, além do já existente BRABAT 1. Essa
despesa extra se manteve até 2013, quando o BRABAT 2 foi desmobilizado,
reduzindo o perfil da missão, e a posterior desmobilização de toda a missão em 2017
(AGUILAR, 2015b; EICKHOFF, 2017).
Quadro 20 – Análise do Orçamento das Missões de Paz no contexto do Orçamento
de Defesa, com base na Dotação Inicial
Ano

Previsão para Operações de

Dotação Inicial –

Dotação Inicial –

Orçamento de Defesa (a)

Operações de Paz (b)

Paz na Dotação Inicial (%)
(c) = b / a * 100

2000

36.903.270.956,70

0,00

0,00%

2001

35.557.909.470,86

0,00

0,00%

2002

41.057.809.379,30

0,00

0,00%

2003

40.257.929.265,84

23.221.870,88

0,06%

2004

37.393.540.222,37

6.927.447,83

0,02%

2005

40.680.477.808,09

8.162.088,17

0,02%

2006

44.095.998.970,18

7.049.986,41

0,02%

2007

46.940.592.239,52

4.767.898,30

0,01%

2008

47.205.380.706,78

133.307.461,79

0,28%

2009

54.418.577.550,13

135.982.616,01

0,25%

2010

59.006.895.802,00

140.000.000,00

0,24%

2011

57.654.798.457,28

225.352.112,68

0,39%

2012

57.483.139.845,24

209.396.732,25

0,36%

2013

56.809.084.702,50

270.896.633,87

0,48%

2014

58.265.740.014,77

236.157.859,91

0,41%

2015

58.023.601.695,54

219.862.035,78

0,38%

2016

54.764.409.054,24

129.675.596,11

0,24%

2017

61.485.001.048,46

130.953.825,26

0,21%

2018

63.276.538.708,50

72.287.311,58

0,11%

Fonte: o autor (2018), com base em dados do SIOP, de 30/09/2018, deflacionados ao
ano base de 2010, empregando IPCA.
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Gráfico 12 – Previsão de recursos para Operações de Paz na Dotação Inicial (%)

Fonte: o autor (2018), com base em dados do SIOP, de 30/09/2018, deflacionados
ao ano base de 2010, empregando IPCA.
No Quadro 20, percebe-se que, a partir de 2003, em nenhum momento a
Dotação Inicial, mantendo o mesmo comportamento da curva representativa do PLOA,
definiu mais do que 0,50% do total do Orçamento de Defesa para as Operações de
Paz. Esse fato é melhor visualizado no Gráfico 12, no qual também se percebe o
comportamento do Poder Executivo, agora na LOA aprovada inicialmente,
consolidando as necessidades das três FA para Operações de Paz.
Da mesma forma que no PLOA, nos primeiros três anos após a criação do
MD (2000 – 2002) não existe essa distribuição ou seu registro não foi preciso,
dificultando também a avaliação da LOA inicial pela consulta dos sistemas
informatizados. Em 2003, percebe-se uma pequena participação das Operações de
Paz no Orçamento de Defesa, contudo volta a reduzir-se nos anos subsequentes até
2007. Um considerável pico ocorre em 2008, chegando próximo dos 0,30%, contudo,
possivelmente pela crise financeira internacional nesse ano, cortes são realizados nos
anos de 2009 e 2010, voltando a apresentar queda. A partir de 2010, ocorre uma
ascensão, com pequena redução em 2012, até atingir seu ápice em 2013 (0,48%),
voltando a cair drasticamente até o ano de 2018 (0,11%). Em síntese, em função de
ambas as curvas, PLOA e Dotação Inicial, apresentarem comportamentos
semelhantes, as justificativas também se repetem.
Deixando as similaridades, torna-se relevante atentar para as diferenças de
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comportamento entre o PLOA e o LOA, uma vez que os Gráficos 11 e 12, apesar de
indicarem comportamentos semelhantes, não são idênticos. Dessa feita, verifica-se
que a participação das Operações de Paz no Orçamento de Defesa tende a sofrer
cortes do PLOA para a LOA. Ao se comparar os dados constantes dos Quadros 19 e
20, percebe-se que os percentuais que indicam a representatividade das Operações
de Paz da ONU no Orçamento de Defesa brasileiro apresentaram também ínfima
redução nos anos de 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 e 2018, em
torno de 0,01%.
Diferente dos Quadros 19 e 20, onde os dados analisados apresentam
comportamentos muito similares, no Quadro 21 existe um fenômeno bastante
diferente. Essa diferença também é visível pela comparação dos Gráficos 11 e 12,
que possuem comportamentos semelhantes, com o Gráfico 13, relativo aos dados do
Quadro 21.
Quadro 21 – Análise do Orçamento das Missões de Paz no contexto do Orçamento
de Defesa, com base na Dotação Final
Ano

Dotação Final –

Dotação Final –

Orçamento de Defesa (a)

Operações de Paz (b)

Previsão para Operações de
Paz na Dotação Final (%)
(c) = b / a * 100

2000

41.252.277.908,90

14.868.766,37

0,04%

2001

44.933.189.384,82

7.588.272,79

0,02%

2002

45.442.418.163,70

24.973.735,33

0,05%

2003

41.318.191.621,60

19.208.214,18

0,05%

2004

41.055.716.938,65

236.399.157,10

0,58%

2005

44.110.389.217,24

282.937.264,00

0,64%

2006

46.936.795.554,78

99.139.787,43

0,21%

2007

48.796.658.018,95

156.858.446,70

0,32%

2008

53.076.637.921,82

144.686.358,05

0,27%

2009

58.553.420.171,53

135.982.616,01

0,23%

2010

63.371.154.424,00

682.055.138,00

1,08%

2011

60.635.295.328,64

225.352.112,68

0,37%

2012

64.263.890.379,31

308.314.755,38

0,48%

2013

62.314.918.046,20

270.896.633,87

0,43%

2014

63.732.084.520,58

228.543.322,06

0,36%

2015

62.558.918.742,08

187.462.437,82

0,30%

2016

57.685.909.468,97

129.675.596,11

0,22%

2017

61.582.416.857,95

113.449.107,04

0,18%

2018

63.471.100.519,30

69.771.713,77

0,11%

Fonte: o autor (2018), com base em dados do SIOP, de 30/09/2018, deflacionados ao
ano base de 2010, empregando IPCA.
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Gráfico 13 – Previsão de recursos para Operações de Paz na Dotação Final (%)

Fonte: o autor (2018), com base em dados do SIOP, de 30/09/2018, deflacionados ao
ano base de 2010, empregando IPCA.
Embora nos primeiros três anos após a criação do MD (2000 – 2002) a
participação das Operações de Paz no Orçamento de Defesa se apresente bem
acanhada, quer seja por ineficiência nos registros contábeis, quer seja por insipiência
do próprio MD em sua recém descoberta missão de realizar tal tarefa, ainda assim,
existem indícios que representam algum valor na descrição do processo decisório de
alocação orçamentária, mesmo que bem próximo do eixo do 0,00%. Com isso,
confirma-se a suposição de falta de controle orçamentário adequado nos primeiros
anos de criação do MD.
Os picos em 2008, 2011 e 2013, visíveis nos Gráficos 11 e 12 não se repetem
no Gráfico 13, o qual apresenta picos em 2004 (0,58%), 2005 (0,64%), 2007 (0,32%),
2010 (1,08%) e 2012 (0,36%). Esses ápices possuem explicações distintas das
apresentadas nos picos da análise do PLOA e da Dotação Inicial, tipicamente de
natureza macroeconômica. Na dotação final, sob influência dos créditos adicionais,
suplementares ou extraordinários, como já visto, existem explicações de natureza
situacional:
- 2004 foi o ano em que o Conselho de Segurança da ONU criou a MINUSTAH,
missão essa que o Brasil liderou, enviando seus primeiros contingentes em junho do
mesmo ano. Esse fato explica o aumento na Dotação Final sem ter havido seu devido

158

planejamento no PLOA e na LOA inicialmente aprovada (AGUILAR, 2015a;
EICKHOFF, 2017);
- O pico, em 2005, é devido à adaptação do Brasil à missão da ONU, não
sendo um acréscimo tão alto comparado a 2004, e, principalmente, pela pacificação
de Bel Air, no centro de Porto Príncipe nos anos de 2004 e 2005 (AGUILAR, 2015b;
EICKHOFF, 2017; BRASIL, 2018b);
-

O ano de 2007 ter obtido um maior aporte orçamentário, embora menor

que 2004 e 2005, mas superior à 2006, também é explicável devido à natureza das
operações desencadeadas pelas tropas da MINUSTAH. Nesse ano, ocorreu a
Pacificação de Cité Soleil, com cerca de 500 mil habitantes, considerada o principal
reduto dos criminosos no Haiti (AGUILAR, 2015b; EICKHOFF, 2017; BRASIL, 2018b);
e
- O pico dos aportes orçamentários para as Operações de Paz, em 2010,
também pode ser explicável com a MINUSTAH, principal missão do Brasil. Nesse ano,
já no mês de janeiro, ocorreu um terremoto de magnitude 7 no Haiti, sendo de difícil
previsão no PLOA e na LOA, exigindo recursos adicionais. Como consequência do
terremoto, um surto de cólera matou mais de 4,5 mil pessoas no Haiti, pelo déficit na
infraestrutura de saneamento que o tremor deixou (AGUILAR, 2015a; EICKHOFF,
2017; BRASIL, 2018b).
A queda a partir de 2013 até 2018 (dados parciais), como já dito, é explicável
pela solução dos problemas no Haiti e a redução da crise, implicando em menos
investimentos do Brasil na operação, e até a desmobilização, diante da expectativa
de encerramento da missão, que ocorreu em 2017 (AGUILAR, 2015b; EICKHOFF,
2017; BRASIL, 2018b).
5.1.3 Os reembolsos da ONU pela participação brasileira nas Operações de Paz
As Operações de Paz da ONU possuem um custo que deve ser pago pelos
países-membros, conforme previsto no Art 17 da Carta da ONU, sendo as regras
ditadas pela Resolução A/RES/55/235, da Assembleia Geral da ONU, de 2000. A
distribuição dos custos entre os países-membro, que crescem drasticamente nos
últimos anos, sendo US$ 6,8 bilhões para o ano fiscal entre 1º de julho de 2017 e 30
de junho de 201819, ocorre em função de diversos fatores, como situação econômica

19

Informação disponível no site do DPKO, no sítio: https://peacekeeping.un.org/es/how-we-are-funded,
Acessado em: 29 de novembro de 2018.
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e atribuições assumidas, sendo percebido que os países em desenvolvimento
costumam investir menos que os ricos, assumindo, com isso, a responsabilidade de
enviar maiores contingentes (HAMMAN, 2016).
Essa distribuição é definida por uma escala de cotas, que engloba 10 níveis,
com base no PIB dos Estados (Resolução 55/235, da Assembleia Geral da ONU),
sendo o nível A o dos principais países que, além de possuírem assento no Conselho
de Segurança, costumam fornecer maior financiamento para as Operações de Paz:
Estados Unidos (28,36%), China (6,64%), Federação Russa (3,14%), França (7,21%)
e Reino Unido (6,67%), conforme taxa efetiva no ano de 2015, segundo os relatórios
constantes no site do DPKO (Anexo à Resolução 70/246, da Assembleia Geral da
ONU20). O Brasil, nesse mesmo ano, foi classificado como Nível H, tendo uma taxa
efetiva de 0,59%, sendo considerado o 2º maior devedor da ONU, perdendo apenas
para os Estados Unidos da América, acumulando em 2016 uma dívida de 194 milhões
para o financiamento de Operações de Paz (CHADE, 2016). Não foi encontrado o
valor atualizado da dívida do Brasil em 2018, contudo, a cota de contribuição
aumentou para o exercício 2017-2018 (Gráfico 14).
Essa condição de dívida do Brasil para com a ONU, em se tratando do
financiamento de Operações de Paz, faz com que o país apresente um saldo negativo,
que se replica nos gastos estatais, diante do reembolso recebido daquele organismo
internacional. Ou seja, em se tratando de reembolso e custos com as Operações de
Paz, o Brasil também apresenta saldo negativo, como a seguir exposto.
Gráfico 14 – Cotas de contribuição a ser paga pelo Brasil em favor das Operações de
Paz da ONU (em porcentagens, entre 2001-2018)

Fonte: DPKO – Resolução A/70/331/Add.1, de 2015; e A/67/224/Add.1, de 2012.
20

Idem.
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Para que seja possível dialogar sobre o tema reembolso da ONU, deve-se
primeiro esclarecer alguns aspectos, fruto da leitura de documentos técnicos e das
entrevistas com os especialistas, sobre o que Hamman (2016) denomina
Macroprocesso Financeiro nas Operações de Paz da ONU. Quando a autora trata da
dotação orçamentária do MD para que as FA possam preparar as tropas brasileiras,
em face do reembolso recebido, o faz sob um enfoque que subdimensiona o valor dos
gastos militares, pois se ateve apenas ao aspecto de preparo, por partir da premissa
que o recurso retorna para as FA com essa finalidade, quando poderia ter considerado
os custos totais com preparo e emprego, uma vez que as FA diferenciam preparo de
emprego (Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999). Com essa outra proposta
de análise, é possível verificar se o país consegue ou não ter seus custos com as
Operações de Paz quitado com o reembolso.
Assim, a análise a ser realizada neste tópico, confrontando reembolso com
Dotação Orçamentária, o faz com consulta aos dados colhidos diretamente dos
sistemas governamentais (SIAFI e SIOP), deflacionados ao ano base 2010,
permitindo uma análise sem interferência da inflação. Essa situação, embora forneça
uma análise mais apurada, ainda apresenta algumas limitações, como a seguir
exposto, principalmente por duas razões básicas: primeiro, pela dificuldade do próprio
MD e do EMCFA disponibilizar informações precisas sobre reembolsos, visto que eles
próprios as recebem de forma parcelada e reativamente pelo MPOG, ao que
Hammam denomina de “forma indireta” por ser recolhido pelo Tesouro e ser as FA
que o implementam (p. 104); e, segundo, pela dificuldade em se estabelecer o valor
do reembolso a ser considerado em cada contingente, o que dificulta a execução de
uma estimativa, verbis: “Os procedimentos para solicitação de reembolso têm início
nas Forças Armadas e fundamentam-se no Manual de Equipamentos Possuídos pelos
Contingentes (Contingent-Onwed Equipment Manual – COE Manual)” (BRASIL,
2013b, p. 45)
Ao analisar o Quadro Demonstrativo de Responsabilidade por Despesas de
Maior Vulto, estabelecido pelo MD (BRASIL, 2013b), verifica-se que existe a
possibilidade de reembolso para 9 tipos de despesas diferentes, como consta no
Quadro 22, considerando apenas aquelas de maior vulto, existindo outras de menor
vulto cuja padronização inexiste, sendo cada caso solucionado de forma própria. A
dificuldade em cálculo do reembolso avulta em função do número de equipamentos
possíveis, principalmente, pois os inúmeros itens, na casa das centenas, requerem
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taxas específicas para cada uma destas, pois, por exemplo, uma tropa de Engenharia
no BRAENGCOY poderia necessitar no Haiti de equipamentos de engenharia de
custo elevado em um contingente e em outro, não mais, não havendo, assim, um
padrão.
Sobre procedimento de reembolso, Farias (2018) explica parte da
metodologia e diferencia as questões relacionadas com pessoal e equipamentos. No
entanto, não descreve os demais tipos de reembolso, ou seja, as outras sete
categorias existentes, e, nos aspectos que aborda, o faz, apresentando dados de
apenas um contingente.
Quadro 22 – Quadro Demonstrativo de Responsabilidade por Despesas de Maior
Vulto

Fonte: BRASIL (2013b, p. 59)
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Cada reembolso segue regras específicas, pois para cada contingente e
unidade militar empregada há um Memorando de Entendimento (MOU) entre a ONU
e o Estado-Membro.
O

Memorando

de

Entendimento

(ou,

em inglês

Memorandum

of

Understanding - MOU) é:
[...] um documento contratual entre a ONU e os países que contribuem com
tropas para uma missão em particular. Ele estabelece as responsabilidades
administrativas e logísticas do Quartel-General da ONU (UNHQ), da própria
Missão de Manutenção de Paz, e do país que está contribuindo com tropas
ou recursos para a missão. (BRASIL, 2013b, p. 24).

Assim, por meio do MOU são estabelecidos os termos e condições
administrativas, logísticas e financeiras sobre as questões de pessoal, equipamento e
serviços prestados em apoio a uma Missão de Paz. Esse procedimento foi
incorporado pela ONU em 1996, quando a Assembleia Geral autorizou os primeiros
reembolsos 21. A estrutura de reembolso é definida, basicamente pelas resoluções
71/296, 67/261 e 68/281 da Assembleia Geral, distinguindo regras específicas para
cada tipo de equipamento e material empregado e diferenciando o reembolso para
tropas das FA do reembolso para policiais, por exemplo, dependendo do tempo que
se considera. Em 2018, o DPKO estima que existam cerca de 300 MOU em execução
cobrindo emprego de tropas em Missões de Paz, com um custo total de US$ 3 bilhões
anuais, perante um orçamento global para Operações de Paz de aproximadamente
US$ 7 bilhões, envolvendo não apenas emprego, mas também preparo e questões
administrativas.22
Embora as regras sejam padronizadas, não existe uniformidade entre os MOU
estabelecidos, nem em pessoal, cuja área seria a mais simples, até porque a própria
ONU declara que teve dificuldade em implantar um sistema claro e previsível para
determinar e ajustar taxas de reembolso nessa categoria de gastos23. Isso pode ser
comprovado pela reiterada busca por parte da ONU em resolver a questão, tendo
estabelecido o Grupo Consultivo Sênior, em 2011, que revisou os padrões, conforme
relatório próprio (A/C.5/6710), sendo alterada, inclusive, a metodologia, conforme
aprovado pela Resolução 67/261, da Assembleia Geral da ONU. Em 2014, nova
revisão se tornou necessária, conforme consta do relatório A/68/813 do Secretário21

Informação constantes no site do DPKO, disponível em: https://peacekeeping.un.org/en/deploymentand-reimbursement, Acessado em: 28 de novembro de 2018.
22
Idem
23
Idem.
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Geral da ONU, aprovada por meio da resolução 68/281, com nova estrutura de
reembolso, quando se passou a adotar uma taxa única de US$ 1.332 por pessoa/mês,
tendo sido revista para US$ 1.365 em 2016 e para US$ 1.410 em 2017, havendo
previsão de nova alteração a se realizar com base nos dados dos anos de 2017 e
2018. Sobre equipamentos dos contingentes, existe maior dificuldade, uma vez que
cada Estado-membro possui equipamento próprio e não há padronizações tão fáceis
como é o caso da OTAN que possui sistema próprio de catalogação (TORRE, 2016).
Por isso, existe um procedimento padrão da ONU, o Contingent Owned
Equipment (COE), a fim de reduzir distorções, por meio do qual é estabelecido que,
de três em três anos as taxas de reembolso para equipamentos devem ser revistas,
tendo a última revisão sido feita em janeiro de 2017, com suas recomendações
aprovadas pela Assembleia Geral na resolução 71/296. Lembrando, como o Cel
Hernández afirmou em sua entrevista, que existem contingentes que possuem mais
do que um MOU, quando citou o exemplo da tropa de engenharia ser enviada
simultaneamente com o contingente padrão, ou seja, existir um MOU para o
BRAENGCOY, outro para o BRABAT 1, respectivamente, havendo ainda outro para
o BRABAT 2, e assim sucessivamente. Além disso, em relação a equipamentos,
atualmente, existe a opção de o país escolher que sistema utilizar, havendo duas
possibilidades: o Wet Lease, no qual recebe o reembolso com base em taxas; e o Dry
Lease, cuja manutenção e suporte é provida pela ONU (FARIAS, 2018).
Dessa forma, deve-se entender que o MOU, englobando o COE, assim como
qualquer contrato, fará lei entre as partes, ou seja, entre o Estado-membro e a ONU,
podendo ser renovado integralmente e até renegociado, o que dificulta precisar as
taxas em vigor para cada contingente, pois, além do MOU, deve-se precisar se
ocorreram renegociações. Ainda, existem reembolsos sobre serviços de suporte como
comunicação (VHF e UHF-FM, internet e telefone), serviços de escritório, gastos com
eletricidade, lavanderia, limpeza, alojamento, serviços de engenharia, eliminação de
material explosivo, observação (geral, noturna e posicional tipo GPS), assistência
médica (em diferentes níveis de assistência e com detalhamentos de especialidades,
como epidemiologia e banco de sangues, por exemplo), proteção nuclear, biológica e
química, entre outros. Ou seja, fazer o cálculo do quanto deveria ser pago por
contingente é tarefa árdua, pois o Brasil, para cada contingente, pode ter adotado
posicionamentos distintos, não havendo a possibilidade de estimar com base em
efetivos de homens empregados, por exemplo.
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Outra dificuldade apresentada pelo Major Farias e pelo Cel Hernández na
estimativa do cálculo dos reembolsos é que existem auditorias de verificação por parte
da ONU, a fim de garantir que os termos do MOU estão sendo cumpridos, sob pena
do reembolso ter valores deduzidos. Assim como a ONU realiza o que se pode chamar
de “glosa” nos reembolsos, empregando um termo de auditoria de contas, os Estadosmembros, ao se sentirem prejudicados, também podem apresentar reclamações que
exigem recálculos, dificultando o término de um MOU. Ou seja, existem casos em que,
embora o contingente tenha se encerrado e já retornado ao país, ainda poderá ter
reembolsos que estão sob reavaliação, fruto desse processo.
Assim, embora uma das missões da Subchefia de Logística Operacional (SC4)
do EMCFA seja acompanhar o processamento de reembolsos oriundos da ONU,
quando questionados a respeito, o Cel Hernández e o TC Freitas afirmaram que os
dados sobre os reembolsos recebidos da ONU, embora sejam efetivamente
acompanhados pelo EMCFA, são de difícil consolidação e análise, além de não
chegarem com oportunidade para tomada de decisão sobre os gastos com as
operações. Uma das razões evidenciadas é que a SOF e o MPOG gerenciam essas
informações junto ao Tesouro Nacional, passando informações defasadas para o
EMCFA, uma vez que nem o MD e nem as FA possuem previsão de arrecadação de
receita orçamentária dessa natureza, o que permitiria, ao receberem os recursos,
realizar seus registros de ingresso orçamentário quando do depósito em prol do
Tesouro Nacional.
Outra razão é que os MOU para cada missão são muito específicos e devem
ser confrontados com os registros de embarque de cada contingente enviado para
cada operação, uma vez que existem regras específicas para pessoal e para cada
tipo de material de emprego militar enviado pela Nação. Nesse ponto, cabe destacar
que, simplesmente, usar quantitativos fechados de embarque, que já são de difícil
levantamento, principalmente quanto ao material, pela infinidade de itens empregados,
não é um dado confiável para se falar de reembolso, pois nem tudo o que é embarcado
será reembolsado, não apenas por questões contratuais acordadas nos Memorandos
de Entendimento, mas também por não atendimento de requisitos mínimos para que
sejam considerados como itens a serem reembolsados. Por exemplo, se o Brasil
enviar 10 viaturas em um determinado contingente da MINUSTAH não quer dizer que
todas essas viaturas serão reembolsadas, uma vez que existem requisitos a serem
atendidos no Memorando específico da missão que podem não contemplar esse tipo
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de viatura, e mesmo que ela esteja nele inserida, não quer dizer que cada unidade
tenha atendido as especificações técnicas previstas. Da mesma forma, se outras 10
viaturas de mesmo tipo a serem embarcadas na UNIFIL poderão ser contempladas
para fins de reembolso, pois cada contrato tem sua especificidade.
Por todo o exposto, tecnicamente, realizar estimativas e previsões torna-se
uma tarefa árdua e de difícil execução, pelo menos a um nível mínimo de
confiabilidade, não existindo uma consolidação detalhada para cada operação, o que
requereria uma atividade específica de pesquisa sobre reembolsos, focando, pelos
inúmeros itens, em contingentes específicos, a fim de poder obter uma previsão do
que poderia ser reembolsado e do que efetivamente foi reembolsado.
Dessa forma, com a intenção de fomentar um maior debate e evoluir nos
resultados já apresentados por Hamman (2016), tentando visualizar um possível
confronto entre a Dotação Atual, os Gastos previstos no MOU e os Repasses
registrados da ONU, estruturou-se o Quadro 23 e o Gráfico 15, agora com valores
deflacionados e com a Dotação Atual de todas as Ações Orçamentárias relacionadas
com as Operações de Paz.
Quadro 23 – Comparativo Reembolso da ONU e Dotação Atual Operações de Paz
da ONU (em milhões de R$)
Ano
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
TOTAL

Repasse da
Gastos do Governo Brasileiro com
Saldo Estimado
ONU*
Operações de Paz na LOA (Dotação Atual)
6,26
236,40
-230,14
39,30
282,94
-243,64
29,44
99,14
-69,7
28,10
156,86
-128,76
44,93
144,69
-99,76
12,22
135,98
-123,76
50,45
682,06
-631,61
62,90
225,35
-162,45
41,53
308,31
-266,78
46,72
270,90
-224,18
40,45
228,54
-188,09
27,02
187,46
-160,44
429,32
2.958,63
-2.529,31

Fonte: o autor (2018), com base em dados do MD e EMCFA (BRASIL, 2018b) e
consulta realizada no SIOP (Órgão Orçamentário 52000 – Ministério da Defesa), com
dados SIAFI de 30/09/2018, tudo deflacionado ao ano base de 2010, empregando
IPCA.
* Repasses da ONU referem-se à MINUSTAH e UNIFIL, sendo o resultado das
receitas processadas pelo Tesouro Nacional do Brasil. A defasagem de divulgação
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oficial pelo Ministério da Defesa, informando em 2018 dados consolidados até 2015,
pode ser em função da dificuldade de se consolidar os reembolsos dantes
apresentada.
Em uma simples verificação do Quadro 23 verifica-se que a Dotação Atual
somada de 2004 até 2015 passa de R$ 2,9 bilhões. Esse gasto militar, que pode ser
traduzido por custo das Operações de Paz da ONU para o Brasil, não é quitado pelos
repasses da ONU no período, os quais totalizam R$ 429,32 milhões. Assim, verificase que os reembolsos da ONU não pagam o custo total das Operações de Paz da
ONU para o Brasil, deixando um saldo de R$ 2,5 bilhões para os cofres públicos
brasileiros no período considerado.
Gráfico 15 – Comparativo de Reembolsos da ONU* com Dotação Atual

Fonte: o autor (2018).
* Repasses da ONU referem-se à MINUSTAH e UNIFIL, sendo o resultado das
receitas processadas pelo Tesouro Nacional do Brasil. A defasagem de divulgação
oficial pelo Ministério da Defesa, informando em 2018 dados consolidados até 2015,
pode ser em função da dificuldade de se consolidar os reembolsos dantes
apresentada.
Pelo apresentado nos Quadro 23 e no Gráfico 15, percebe-se que a
indicação apresentada no Estado da Arte sobre as razões para o Brasil participar de
Operações de Paz se confirma. O Brasil, embora tenha um discurso realista e idealista,

167

não o faz aproximando-se da justificativa atinente a ampliar o Orçamento de Defesa
do país. Isso fica evidente pelo nítido distanciamento da linha de Dotação Atual, da
linha do reembolso da ONU, considerando que o saldo é sempre maior na direção das
Dotações Orçamentárias, não havendo momento algum em que a curva se cruze.
Ainda, existe um aspecto situacional relevante no ano de 2010, ano em que
ocorreu o Terremoto no Haiti. Percebe-se, claramente, que, nesse ano, a diferença
entre ambos os valores sob análise apresentou a maior disparidade em toda a série
histórica, coadunando com o discurso idealista encontrado na literatura, uma vez que
o Brasil foi célere no apoio aos haitianos atingidos pelo terremoto, ativando o BRABAT
2 e enviando recursos para apoio humanitário (BRASIL, 2018b).
5.2 O PROCESSO DECISÓRIO DE ALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO MINISTÉRIO
DA DEFESA BRASILEIRO
Neste tópico, o processo decisório de alocação orçamentária no MD do Brasil
é discutido, primeiramente, de uma forma geral e descritiva, seguida de uma
abordagem mais específica, conforme apresentado pelos entrevistados, identificando
fatores de racionalidade e políticos. Posteriormente, cada um desses fatores, tanto os
de racionalidade como os políticos são apreciados, descrevendo como atuam no
processo decisório de alocação orçamentária do MD brasileiro, no recorte dos gastos
públicos em Operações de Paz das Nações Unidas.
5.2.1 Aspectos Gerais
Como definido na metodologia, especificamente, na teoria que norteia o
Protocolo da Pesquisa de Campo, o Processo Decisório seria avaliado em três
momentos distintos:
1º momento: planejamento da proposta orçamentária pelo MD, ao consolidar
as propostas das FA, gerando o PLOA;
2º momento: distribuição do Orçamento aprovado (LOA – Dotação Inicial) para
as FA, a fim de atender as necessidades das Operações de Paz da ONU; e
3º momento: adequação das necessidades das Operações de Paz da ONU
diante de contingenciamentos orçamentários e de créditos extraordinários, durante o
ano, alterando a Dotação Inicial, sendo denominado de Dotação Atual ou Final.
Antes de falar da produção da proposta orçamentária no MD e dos três
momentos propostos, deve-se compreender a decisão de enviar tropas para Missões
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de Paz e o Processo de Planejamento Estratégico do MD, com ênfase nos aspectos
relacionados com o Orçamento de Defesa.
5.2.1.1 A Tomada de Decisão de Envio de Tropas Brasileiras para Operações de Paz
das Nações Unidas
O processo decisório brasileiro para participação em Operações de Paz da
ONU pode ser detalhado conforme exposto na Figura 10.
Figura 10 – Esquema do Processo Decisório brasileiro para participação em
Operações de Paz

Fonte: BRASIL (2013b, p. 55).
Percebe-se que o MD participa do processo decisório quando consultado pelo
MRE para a resposta sobre o aceite das Missões de Paz da ONU, sendo um dos
interlocutores entre MRE e Presidente da República, por ocasião da Consulta Formal.
O MD retorna ao processo somente após o Decreto Presidencial ter autorizado o
emprego de tropas em Operação da ONU, quando emite a Diretriz Ministerial para as
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FA.
A fim de compreender esse processo de resposta do MD, seja formal ou
informal, torna-se relevante descrevê-lo, considerando que, recentemente, foi
sistematizado e denominado o Projeto SETA, cujo Relatório, com 450 páginas, foi
disponibilizado pela Subchefia de Operações de Paz no dia 16 de agosto de 2017,
quando da Pesquisa de Campo no MD.
Conforme consta no Relatório do Projeto SETA, este teve por objetivo:
determinar, dentre as atuais operações de paz das Nações Unidas, por ordem
de prioridade, quais seriam mais adequadas aos interesses nacionais,
praticáveis em termos financeiros e logísticos, e aceitáveis no que se refere
ao risco inerente à este tipo de operação e à uma favorável relação custobenefício. (MD, 2017)

Foram definidos critérios críticos e desejáveis a serem considerados no
estudo pelo grupo de trabalho, formado por dez oficiais superiores das três Forças
Armadas, totalizando 2 da Marinha, 4 do Exército e 4 da Força Aérea (MD, 2017).
Entre os critérios críticos, ou seja, os que deveriam ser estritamente observados para
se analisar a adequabilidade, constaram:
a) os princípios vigentes relativos às relações internacionais, previstos no
artigo 4º da Constituição Federal, deverão ser respeitados na íntegra;
b) a missão deverá ocorrer sob o manto das regras explicitadas nos capítulos
VI ou VII da Carta da Nações Unidas; e
c) a missão deverá gozar da concordância mútua das partes em conflito.

Como critérios desejáveis foram estabelecidos:
a) a missão deve ser baseada, preferencialmente, em países de Língua
Portuguesa ou que estejam situados no entorno estratégico do Brasil,
incluindo a América Latina e África;
b) a missão deve permitir que o rodízio das tropas brasileiras ocorra a cada 6
meses, mesmo que o rodízio intermediário ocorra por conta do Brasil;
c) optar, preferencialmente, por missões localizadas em países banhados
pelo oceano a fim de facilitar a logística de ressuprimento das tropas;
d) as missões que possuam tropas ou oficiais de estado-maior oriundos de
países de primeiro mundo ou que sejam membros da OTAN despertam
particular interesse em virtude da possibilidade de agregar valor à doutrina
de operação atual;
e) a missão deve, preferencialmente, fazer parte do rol de necessidades da
ONU explicitadas no documento “Current and Emerging Uniformed Capability
Requirements for UN Peacekeeping _ Sept 2016.pdf”;
f) O “hostile action/forced abandonment factor” não deverá ser superior a 4%
e
g) O total mission factor não deverá ser superior a 12%

As demandas da ONU para envio de tropas em Operações de Paz, considerou
como referência o documento “Current and Emerging Uniformed Capability
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Requirements for UN Peacekeeping _ Sept 2016.pdf”, emitido pelo Departamento de
Operações de Paz (DPKO) da ONU. Dessa forma, foram consideradas 16 possíveis
missões, a seguir listadas:
1) UNIFIL-LÍBANO
2) MINURSO – SAARA OCIDENTAL
3) UNDOF – SÍRIA
4) UNOCI – COSTA DO MARFIM
5) MINUSMA – MALI
6) MINUSCA - REPÚBLICA CENTRO AFRICANA
7) MONUSCO – CONGO
8) UNFICYP – CHIPRE
9) UNMIL – LIBÉRIAUNMIK – KOSOVO
10) UNMOGIP - ÍNDIA E PAQUISTÃO
11) UNTSO - ORIENTE MÉDIO
12) UNAMID - SUDÃO (Darfour)
13) UNISFA - SUDÃO (Abyei)
14) UNMISS - SUDÃO DO SUL
15) GOLFO DA GUINÉ
Os critérios de comparação foram estabelecidos pelo Subchefe de Operações
de Paz, quais sejam:
1) nível de hostilidade, onde foi considerado o número de mortes causadas
por atos maliciosos ou hostis direcionados a tropas da ONU no terreno
(atividades criminosas, potencial de engajamento e existência de campos
minados);
2) intensidade das operações, no qual foram considerados diversos fatores
(tamanho da área de responsabilidade, comprimento da cauda logística da
missão e infraestrutura na área de responsabilidade), mas, principalmente,
o número de fatalidades decorrentes de acidades;
3) influência ambiental, quando foi analisado, principalmente, a quantidade
de fatalidades decorrentes de doenças, entre outros aspectos (perfil do
terreno, condições climáticas e condições das rodovias);
4) projeção do país no exterior, considerando o número de imigrantes do país
no Brasil, o número de brasileiros vivendo no país, a visibilidade da missão,
o saldo da balança comercial, a diplomacia, a possibilidade de
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investimento e o interesse estratégico;
5) valor agregado, considerando a possibilidade de agregação de
conhecimento bélico com países do 1º mundo, dos 10 mais desenvolvidos,
da América do Sul, e a possibilidade de se aplicar esse conhecimento por
nossas tropas;
6) custo do apoio logístico, considerando os custos estimados para o
transporte e suprimentos dos efetivos previstos em cada missão;
7) infraestrutura local, sendo o que recebeu menor peso, considerando
índices econômicos já consolidados como PIB e renda per capta; e
8) interoperabilidade, onde foi considerada a hipótese de operações
conjuntas e combinadas, trazendo ganhos doutrinários.
Como resultado, o Grupo de Trabalho emitiu, conforme Quadro 24, a
classificação das missões, ranqueando a prioridade de participação do Brasil para as
Missões da ONU em 2017.
Quadro 24 – Classificação final das missões por ordem de prioridade

Fonte: MD (2017).
Ao final do processo, restaram, das 16 possíveis missões iniciais, apenas 13
opções e, após a análise de adequabilidade, praticabilidade e aceitabilidade (APA),
somente 4 se apresentaram viáveis sem restrição: Chipre (1ª), Saara Ocidental (2ª),
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Líbano (7ª) e República Democrática do Congo (8ª), nessa ordem de prioridade. Ainda
se apresentaram com recomendação favorável, mas com restrição: Libéria (3ª), Costa
do Marfim (5ª), Síria (6ª), República Centro Africana (10ª) e Sudão (12ª) (Quadro 25).
Quadro 25 – Resumo da Análise APA

Fonte: MD (2017)
Entretanto, o Projeto SETA não poderia ficar restrito a apenas um Grupo de
Trabalho de 10 oficiais. Dessa forma, esse estudo foi submetido ao CHOC, aos
Comandos das três Forças Armadas, sendo emitido o entendimento final do MD.
Ainda, resta salientar que, conforme disposto no Relatório do Projeto SETA e no
Processo Decisório descrito no Manual de Operações de Paz do MD (BRASIL, 2013b),
antes de ser tomada uma decisão final, o Ministério de Relações Exteriores (MRE)
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também é consultado. Para tanto, na Figura 11 fica exposta a evolução do
entendimento, agora, incorporando a apreciação do MRE.
Figura 11 – Slide da Chefia de Logística (CheLog), do EMCFA, do MD, com o
resultado da proposta consolidada do Ministério e com as priorizações do MRE

Fonte: EMCFA (2017).
Assim, torna-se importante descrever os quesitos orçamentários e financeiros
envolvidos nesse processo decisório prévio, quando o MD do Brasil ainda estuda as
missões da ONU, a fim de identificar quais seriam as mais adequadas, praticáveis e
aceitáveis para o emprego das tropas brasileiras. Os custos logísticos envolvidos na
missão é um aspecto analisado, conforme Quadro 26. Como base de análise, é
verificada a distância total do local do conflito até o Brasil, considerando os custos no
transporte marítimo, e a distância do local do conflito até o oceano, sendo valorizadas
as missões mais próximas do litoral, pela facilidade no transporte no país anfitrião.
Quadro 26 – Estimativa de custo de emprego de pessoal por missão

Fonte: MD (2017).

174

Também é verificada a condição do orçamento da missão perante a própria
ONU. Nesse quesito, o Projeto SETA apurou o valor do orçamento aprovado para
cada uma das missões. Como exemplo, pode ser citado o fato de que o Projeto SETA
apurou o orçamento anual aprovado para a missão no Líbano (UNDOFO), no período
de julho de 2016 a junho de 2017, como sendo de US$ 47.714.100,00. Também, a
missão no Mali (MINUSMA), em seu mandato até 30 de junho de 2017, contou com
um orçamento aprovado no valor de U$ 933.411.000,00.
Esses dois aspectos foram considerados de forma combinada no Projeto
SETA. Embora o Orçamento da ONU para a missão tenha sido a base de análise,
esta foi contrastada com os gastos brasileiros previstos para a missão, sendo utilizado,
nesse ponto, o custo logístico como referência. Ou seja, se fosse para optar por uma
missão, essa deveria, pelo menos, ter Orçamento da ONU suficiente para cobrir seus
custos, pagando, inclusive, os reembolsos.
5.2.1.2 A Sistemática de Planejamento Estratégico do Ministério da Defesa
A fim de compreender a sistemática de planejamento estratégico do Ministério
da Defesa, foram estudados três documentos principais, a seguir listados (obtidos na
Pesquisa de Campo em 2017), aliados, principalmente, com as entrevistas realizadas
com o Sr. Augusto Cesar de Carvalho Fonseca, da DEORF/SEORI/MD, e o TenenteCoronel do Exército Freitas, da SC-4/EMCFA.
- BRASIL. Ministério da Defesa. Sistemática de Planejamento Estratégico
de Defesa – Metodologia. MD: Brasília, 2012 (40 páginas).
- BRASIL. Ministério da Defesa. Plano Estratégico de Defesa – Manual de
Elaboração. MD: Brasília, 2014 (113 páginas); e
- BRASIL. Ministério da Defesa. Sistema de Planejamento Estratégico de
Defesa – Método. MD: Brasília, 2015 (25 páginas).
O Processo de Planejamento Estratégico possui cinco características
fundamentais: considera a necessidade de adaptação das FA ao ambiente mutável
onde se inserem; deve estar orientado para um futuro de longo prazo; deve ser
integrador, buscando um efeito sinérgico com uma resposta da Defesa global e
sistêmica; visa a construção do consenso em todos os níveis e com todos os parceiros
envolvidos; e é adaptativo em prol de um aprendizado organizacional constante.
Em uma sistematização do processo, pode ser compreendido em cinco fases:
A 1ª fase consiste na análise envolvendo o estudo diagnóstico interno e
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externo e a elaboração de cenários prospectivos em um horizonte temporal de vinte
anos. O resultado obtido nesta fase são os Cenários Prospectivos.
A 2ª fase envolve a formulação da Política e da Estratégia Nacionais, sendo
esses documentos o resultado da fase.
A 3ª fase engloba a formulação das Políticas e Estratégias Setoriais de Defesa.
Esses documentos embasam os planos estratégicos, tanto de cunho operacional,
quanto gerencial do MD.
A 4ª fase consiste na formulação e elaboração de planos estratégicos setoriais
e subsetoriais, de cunho operacional e gerencial, tanto no âmbito do MD, quanto das
FA. Destaca-se que, nessa fase, são definidos, entre alguns itens, o orçamento
(BRASIL, 2015b, p. 17).
A 5ª fase relaciona-se com a Gestão, tratando da definição, orientação,
coordenação e controle dos processos, ao longo de todas as fases do método,
considerando que existe um ciclo de alimentação e realimentação, em prol de se
realizarem os ajustes necessários.
Em relação ao objeto da pesquisa, é relevante destacar que a metodologia
adotada pelo MD prevê um acompanhamento do planejamento estratégico do MD em
função dos Planos Plurianuais (PPA) e das Leis Orçamentárias Anuais (LOA), como
exposto nas Figuras 12 e 13. Ou seja, o método de planejamento empregado propicia
uma gestão integrada dos processos de planejamento do MD, das FA e demais
Organizações subordinadas: anualmente, com o Orçamento do MD, por meio do
PLOA e da LOA (BRASIL, 2015b, p. 19), e; quadrienalmente, com a compatibilização,
inserção e execução “dos projetos e atividades previstos nos planos com o Plano
Plurianual (PPA), devendo entrar em vigor juntamente com o mesmo” (BRASIL, 2012a,
p. 10), que ocorrem nos meses de abril até junho de todos os anos (BRASIL, 2015b,
p. 12).
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Figura 12 – Ciclo de Atividade de Acompanhamento do Planejamento Estratégico do
MD

Fonte: BRASIL (2012a, p. 10).
Figura 13 – Ciclos de Planejamento

Fonte: BRASIL (2014a, p. 9)
Aspecto relevante é a ordem cronológica prevista dos fatos: primeiro se
definem os projetos e atividades no Plano Estratégico de Defesa, para posteriormente
serem inseridos no PPA e na LOA como Ações Orçamentárias. Essas ações devem
ser articuladas setorialmente e subsetorialmente, na Administração Central do
Ministério e das Forças, sendo essa articulação lógica denominada de alinhamento
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estratégico (BRASIL, 2014a, p. 10 e 23).
5.2.2 Aspectos Específicos
A especificidade deste subtópico está relacionada com o objeto de pesquisa.
Assim, serão apresentadas as descrições dos três momentos previstos no Protocolo
da Pesquisa de Campo, os Fatores de Racionalidade e os Fatores Políticos
identificados no Processo de Alocação Orçamentária no Ministério da Defesa para as
Operações de Paz da ONU. Para tanto, foram empregados os dados constantes das
entrevistas, os aspectos gerais e a análise orçamentária dantes apresentados.
5.2.2.1 Os Três Momentos do Processo de Alocação Orçamentária
Relembrando, o 1º momento refere-se ao planejamento da proposta
orçamentária pelo MD, ao consolidar as propostas das FA no PLOA. Segundo todos
os entrevistados do MD e do EMCFA, esse processo sofreu alteração nos últimos
anos, cabendo rastrear essa trajetória do fenômeno.
Incialmente, segundo o Cel Hernández e o TC Freitas, ambos da SC4/EMCFA/MD, as propostas orçamentárias eram apresentadas segundo a Política
estabelecida pelas três Forças Armadas, a fim de cumprirem suas missões
constitucionais, sem cortes no MD. A consolidação era encaminhada ao MPOG, que
a avaliava, normalmente realizando cortes iniciais nessa “pré-proposta orçamentária”.
Nessa mesma senda, o Sr. Augusto, da SEORI/MD, afirmou que o seu departamento
não interfere sobre essa “pré-proposta orçamentária”, havendo plena transparência
no processo diante das FA, restringindo-se a aspectos técnicos. Também foi
observado por este pesquisador que a SEORI era totalmente composta por civis,
inferindo-se que eles, pelo menos, em aparente análise, não possuem partidarismo
expresso com alguma das FA, implicando em algum corporativismo por ocasião da
confecção da proposta orçamentária. Com isso, ficou evidenciado que, na SEORI, os
fatores predominantes que interferem, no âmbito do MD no Orçamento de Defesa,
são de racionalidade. Ou seja, segundo o entrevistado, as propostas das FA já
chegam fechadas para serem adequadas ao teto fixado pela SOF e esses ajustes
ficam limitados a questões técnicas.
Segundo o Sr. Augusto, da SEORI, as análises realizadas pelo DEORF
podem ser classificadas, basicamente, de dois tipos: quantitativas e qualitativas, em
consonância com o que o próprio MTO prevê em relação as informações constantes
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na estrutura funcional-programática do Orçamento Federal (BRASIL, 2018a). As
quantitativas são definidas pelo teto fixado pela SOF e as qualitativas pela verificação
das demandas, se enquadram-se, por exemplo, em despesas obrigatórias ou
discricionárias. Do exposto, verificou-se, ainda, profunda tecnicidade em função da
legislação orçamentária federal, tal como as classificações constantes do MTO. Ele
comentou, também, que a SEORI registra no Sistema Orçamentário as “pré-propostas
orçamentárias”, havendo uma sistematização eletrônica e a institucionalização dos
procedimentos no âmbito do MD. Essa evidência é confirmada pelos lançamentos no
SIOP, consultados ao longo da pesquisa.
Contudo, explicou que esse procedimento se alterou com a Emenda
Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016, que instituiu o Novo Regime Fiscal.
Até 2017, o Orçamento era consolidado na SEORI com base nas necessidades
apresentadas pelas FA e demais órgãos vinculados ao MD, gerando valores altos que
sofreriam cortes durante o processo. Entretanto, no ano de 2017 o MPOG encaminhou
ofício para o MD, com base nas alterações previstas pela EC nº 95, impondo que o
teto da “pré-proposta orçamentária” deveria se basear em um Referencial Financeiro
por ele imposto, ou seja, impuseram um pré-limite para despesas primárias (não só
para despesas de pessoal), que não existia até 2017. O Sr. Secretário Orçamentário
explicou que esse procedimento foi diferenciado entre os Poderes, no qual o Poder
Executivo recebeu um único teto a ser definido pelo governo, e nos demais Poderes
existem tetos por órgãos. De pronto, infere-se que a atual crise econômica brasileira
gerou essa medida de austeridade, acarretando profundo incremento da influência
política na elaboração do Orçamento de Defesa, oriundo do próprio Poder Executivo
Federal, a fim de reduzir os gastos militares.
Como exposto por todos os entrevistados, as Missões de Paz são o "carro
chefe" político do MD, por seu grande apelo político em questões internacionais.
Contudo, diante das posições apresentadas, principalmente com a EC nº 95, percebese que, no contexto atual, foram relegadas a um segundo plano, considerando um
âmbito federal mais amplo. Dessa forma, por exemplo, houve uma maior preservação
dos recursos do PAC, que não incluem as Missões de Paz, mas prioritariamente os
Projetos Estratégicos, devido a sua composição ser maior em Grupo 4, reduzindo
recursos do Grupo 3, onde encontram-se concentradas as Missões de Paz. Essa
pressão política gerada pela priorização de recursos de PAC não é o único caso a
impactar negativamente os recursos de Missões de Paz. Soma-se a isso, a crescente
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composição de recursos classificados como despesas obrigatórias, pois estas
reduzem a liberdade do tomador de decisão para as despesas discricionárias, onde
se inserem os recursos para Missões de Paz. Internamente, no âmbito das despesas
discricionárias, os recursos de Missões de Paz também concorrem com as
necessidades dos demais órgãos geridos orçamentariamente pelo MD, como o HFA,
a ESG, por exemplo. Ou seja, são inúmeras concorrências dentro e fora das FA e
esse Novo Regime Fiscal veio agravar mais esses conflitos. Em entrevista no ano de
2018 com o TC FREITAS, da SC-4, verificou-se que ocorreu a ampliação de
negociações com as partes envolvidas, a fim de não apenas otimizar os recursos entre
as FA, bem como para fora, visando ampliar o Referencial Monetário fixado pela
SOF/MPOG, de forma quantitativa e qualitativa.
Sobre a participação do MRE no processo orçamentário relacionado com as
Missões de Paz da ONU, cabe destacar que não ocorre. Segundo a entrevista com o
Exmo. Embaixador Tabajara, este explicou que o MRE participa da produção da
Política Nacional de Defesa, incluindo nesta as diretrizes para as Missões de Paz, pois
Política Externa Brasileira é missão constitucional do MRE. Contudo, a execução das
Operações de Paz é assunto militar, inclusive, seu custeio, sendo essa, também, a
posição defendida pelo secretário Filipe Nasser, do MRE, não havendo qualquer
interferência do MRE junto ao Poder Executivo.
O 2º momento trata da distribuição da LOA (Dotação Inicial) para as FA, que
já é aprovado no Congresso Nacional com cortes. Esse aspecto requer a explicação
que, embora o orçamento federal seja aprovado por meio da LOA, já inicia o ano
contingenciado, havendo descontingenciamentos ao longo do ano. Nesse aspecto, o
Cel Hernandes foi enfático em afirmar que o Orçamento deve ser visto como “um todo
único” e não apenas a questão das Missões de Paz. Nesse sentido, as posições
apresentadas por todos os entrevistados no MD é de que as Operações de Paz
tendem a concorrer internamente com as Ações Orçamentárias das FA e
externamente com as demais Ações Orçamentárias do Governo Federal.
Entretanto, foi possível identificar que, quando o Orçamento da Defesa retorna
do MPOG/SOF, o Orçamento da União, já é Lei e o teto dos gastos já aparece fixado
para o MD e para cada uma das três FA, tendo definidas as Ações Orçamentárias.
Com isso, concluindo a apreciação do 2º momento, resta confrontar essa descrição
acima exposta com a variação no Orçamento nos Quadros 19 e 20 e nos Gráficos
11 e 12, ou seja, entre a previsão de recursos para Operações de Paz no PLOA e na
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Dotação Inicial da LOA. Como exposto no início deste capítulo, especificamente sobre
análise orçamentária, existem poucas variações que, quando ocorrem, sinalizam
apenas pequenos cortes (anos de 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 e
2018), totalizando uma redução média de 3,40% na PLOA para a Dotação Inicial.
Dessa forma, verifica-se a confirmação das respostas dos entrevistados com os dados
orçamentários do SIAFI e do SIOP.
O 3º momento está relacionado com a adequação das necessidades das
Operações de Paz da ONU diante de cortes e suplementações orçamentárias durante
o ano, gerando uma Dotação Final diferente da Dotação Inicial prevista na LOA.
Embora todos os entrevistados tenham deixado de comentar sobre essa variação,
tratando-a em conjunto com o 2º momento, foi possível verificar, nos dados
orçamentários

extraídos

do

SIAFI

e

do

SIOP,

evidências

de

que

os

contingenciamentos, embora tenham ocorrido no ano, não impactaram o total dos
recursos das ações orçamentárias destinadas para Operações de Paz por ano,
havendo, a bem da verdade, um acréscimo de 68,41%, demonstrando que os créditos
adicionais foram superiores. Esse aspecto é visível na variação orçamentária do
Gráfico 12 para o Gráfico 13 e do Quadro 20 para o Quadro 21, em que se verifica
a diferença entre a previsão de recursos para Operações de Paz na Dotação Inicial e
na Dotação Final da LOA.
Com isso, pode-se inferir que, diferentemente dos 1º e 2º momentos
analisados, quando o Orçamento para Operações de Paz é influenciado
principalmente por aspectos macroeconômicos, resultando em cortes orçamentários
do PLOA para a Dotação Inicial na LOA, o Orçamento, no 3º momento, costuma sofrer
acréscimos por força do dever internacional já firmado e de necessidades da Missão.
5.2.2.2 Fatores de racionalidade
Diante da pesquisa de campo, considerando os fatores propostos na
metodologia para análise do processo decisório em comento, foram identificados
todos os fatores de racionalidade propostos na pesquisa. No Quadro 27 constam os
fatores de racionalidade avaliados, uma breve descrição para facilitar a leitura e a
síntese da condição percebida na Pesquisa de Campo.
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Quadro 27 – Resultado dos fatores de racionalidade no Processo Decisório de
Alocação Orçamentária para Operações de Paz da ONU no âmbito do MD do Brasil
Fator de
Condição
Descrição a partir do Quadro Teórico
Racionalidade
percebida
Lógica
A ação é baseada na projeção utilitária das Evidenciado
instrumental
consequências, onde a matemática ou a
em baixa
estatística servem como instrumentos para se intensidade
realizar um cálculo de utilidade e de
probabilidade.
Maximização de A ação visa a maximização dos resultados Evidenciado
utilidade
econômicos e a redução de custos.
em média
intensidade
Impessoalidade
A ação é pautada pela busca de resultados Evidenciado
institucionais, desconsiderando problemas
em alta
humanos
(interesses
pessoais
ou intensidade
corporativistas).
Escolha racional
A escolha pressupõe o prévio conhecimento Evidenciado
dos objetivos e suas consequências, a fim de
em baixa
obter a máxima efetividade.
intensidade
Evidenciado
Racionalidade
Diante
da
impossibilidade
do
pleno
em alta
limitada
conhecimento de todas as informações e
intensidade
variáveis necessárias à decisão ótima, a
tomada de decisão contenta-se com resultados
satisfatórios.
Racionalidade
Diante
da
impossibilidade
de
uma Evidenciado
requerida
racionalidade plena e afim de maximizar uma
em alta
racionalidade limitada, define-se um limite de intensidade
esforço e investimento relevantes o suficiente
para contribuir compensatoriamente para um
resultado que se deseja maximizar.
Institucionalização A existência de estruturas, normas, regras ou Evidenciado
de procedimentos processos padronizando a tomada de decisão
em alta
e a restrição a comportamentos não racionais intensidade
indica a institucionalização da racionalidade.
Adaptação
e Situações não programadas geram alteração Evidenciado
aprendizagem
em estruturas e processo decisório, desde que
em alta
organizacional
alinhadas com a estratégia organizacional.
intensidade
Previsibilidade
A tomada de decisão exige o pleno Evidenciado
conhecimento e a máxima antecipação
em baixa
possível das consequências que se seguirão intensidade
após a seleção feita, razão pela qual a ação
atual é o resultado da previsão realizada e será
fonte da previsão futura.
Fonte: o autor (2018).
A seguir cada uma dessas percepções é descrita em detalhe, segundo
avaliado na Pesquisa de Campo.

182

Sobre a Lógica Instrumental, foi evidenciado esse fator de racionalidade em
baixa intensidade no processo decisório sob análise. Embora seja um processo
extremamente específico nos aspectos técnico-contábeis, estando subordinado a
toda uma metodologia de contabilidade pública e técnica orçamentária prevista em
documentações específicas como o Manual Técnico do Orçamento e o Manual de
Contabilidade Aplicado ao Setor Público, não foi constatado o uso de nenhuma
ferramenta estatística ou econômica, como econometria ou engenharia financeira, se
restringindo ao uso de séries históricas não desinflacionadas. A falta de indicadores
quantitativos relacionados a estimativas econômicas, a carência de projeções e de
uma visão gerencial proativa, trabalhando-se, a nível MD, apenas com dados reativos
de acompanhamento de custos e reembolsos, não permite afirmar que a evidência
encontrada se apresenta com uma média ou alta intensidade.
O fator Maximização de Utilidade foi evidenciado em média intensidade. Sua
constatação foi percebida na avaliação de custos logísticos das operações,
principalmente no início do processo decisório para enviar ou não a tropa brasileira,
conforme exposto no Relatório do Projeto SETA. Embora todos os indicadores não
tenham sido disponibilizados, foi possível perceber que o MD trata com especial
atenção os MOU que estabelecem os termos de cada missão, uma vez que esses
documentos estabelecem os valores de reembolsos e são tratados de forma
detalhada pelo MD e pelas FA quando da remessa dos contingentes. Contudo, essa
informação, segundo o Cel Hernandes, da SC-4/MD, é de difícil análise por três fatores
principais: o primeiro é a falta de identificação dos reembolsos feitos pela ONU em
relação à missão e ao período; o segundo é a dívida do próprio país com a ONU que
pode acarretar na absorção de parte deste reembolso, tendo sido verificado que o
Brasil encontra-se na condição de 2º maior devedor; e, o último é que os valores dos
reembolsos podem não ser totalmente revertidos para o MD, sendo geridos pelo
Governo Federal como um todo, no âmbito do MPOG/SOF. Ou seja, embora exista
esse controle rigidamente contabilizado no MPOG, ele não é gerenciado pelo MD, o
que torna de difícil apreciação no presente trabalho, pois, para tal, a Pesquisa de
Campo deveria ter sido planejada também no MPOG/SOF. Assim, existe uma
maximização de utilidade no MD, contudo, ela poderia ser mais efetiva, com
consolidações dos dados de reembolso, situação essa solicitada e não fornecida, com
a justificativa de ser de difícil análise.
A Impessoalidade, visando o bem comum do Estado brasileiro, e não
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interesses pessoais, corporativos ou organizacionais, também foi evidenciada em alta
intensidade. É fácil justificar essa evidência, e, para tanto, basta fazer referência à
impessoalidade como princípio constitucional (Art. 37 da CF/88) combinado com o
dever de prestar contas esculpido no parágrafo único do Art. 70, da CF/88. Nesse
sentido, as palavras do Cel Hernandes, em sua entrevista, são bem esclarecedoras,
tornando o processo decisório quase que uma tomada decisão vinculada ao
ordenamento legal brasileiro, ao afirmar que:
O Orçamento do MD é o resultado da Política de cada FA, sendo orientado
pela própria missão constitucional das FA (Art. 142, da CF/88). Ou seja, o
Orçamento é orientado totalmente pelas normas, constitucionais e legais, ou
seja, a elaboração do Orçamento deve ser feita com base nas Missões das
FA e todas as demais normas infraconstitucionais, com destaque para a PND
e as Políticas de cada FA.

No sentido da impessoalidade, também cabe destacar a prática de muitos
civis estarem trabalhando na SEORI, evitando que militares de uma das Forças, ao
realizarem a atividade de destinação orçamentária, optassem por alternativas menos
técnicas que beneficiassem a sua própria corporação, em detrimento das demais.
Com isso, pode-se inferir que o MD, responsável por manter a condição de
subordinação do poder militar ao poder civil, o faz também na esfera orçamentária,
pois seria descabido pensar em Planejamento Estratégico dissociado dos recursos a
ele necessários. Essa lógica é peculiar e bem sabida por todos, ao ponto de ser
possível replicar a frase do Gen Div Soares na Visita de Estudos Estratégicos da
ECEME, ao Núcleo Central, em 14 de agosto de 2017: “Planejamento estratégico sem
levar em consideração orçamento é ficção científica”.
O fator Escolha Racional em prol de uma máxima utilidade também restou
evidenciado no processo decisório em comento, contudo, em baixa intensidade. A
razão desta redução na percepção da escolha racional, como será verificado no fator
seguinte, deve-se, em grande medida, porque se observou indicações que aproximam
o fenômeno sob análise ao conceito de racionalidade limitada. Sem embargo, alguns
de seus pressupostos, mesmo que de forma implícita, foram verificados, pois a
filosofia empregada de busca por resultados tende à escolha racional, embora não
seja possível sua concretização. A falta de informações no MD é fruto de existirem
diversos atores envolvidos no processo: o Congresso Nacional votando a LOA; o
Presidente da República e o MPOG/SOF definindo o Orçamento de Defesa; o MPOG
gerenciando a entrada dos reembolsos; as Forças Armadas efetivamente executando
as missões e gerando os custos das missões; a própria ONU definindo o quanto
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reembolsa, em função do atendimento ou não dos critérios expressos no MOU pelos
contingentes.
A Racionalidade Limitada, como já exposto, restou evidenciada em alta
intensidade, pois vários de seus pressupostos se fizeram presentes no que deveria
ser um processo de escolhas racionais. Pelos dados coletados, pode-se inferir que,
além da diversidade de atores com resultados distintos e imprevisíveis expostos no
fator de Escolha Racional, apresentam-se também outras questões a considerar, que
impossibilitam o pleno conhecimento da situação para se tomar uma decisão
plenamente

racional,

podendo-se

citar:

restrições

de

recursos

como

os

contingenciamentos; o advento do Novo Regime Fiscal reduzindo a possibilidade do
decisor estratégico direcionar adequadamente os recursos para as Missões de Paz,
uma vez que a Ação Orçamentária 20X1 concorre com diversas outras; a priorização
de despesas obrigatórias, como os investimentos em gastos para o PAC; carência de
ativos tecnológicos que proporcionem, no caso específico de Missões de Paz, maior
segurança na análise das alternativas e suas consequências; o ambiente complexo
das Operações de Paz, com ocorrência de conflitos políticos, caos econômico e, ainda,
intempéries naturais, como o terremoto de 2010 no Haiti, dificultando a previsão dos
gastos do país com as missões. Dessa forma, as decisões sobre alocação
orçamentária não se caracterizam por um resultado ótimo, mas satisfatório, diante das
condições que se apresentam. Nesse sentido, pode-se verificar a frequente aparição
de Operações Especiais (Ações Orçamentárias 0827, 09AJ, 09AK, 09LO nos anos de
2003 até 2007) e Créditos Extraordinários (2005 e 2006), no Quadro 13, e as
Dotações Suplementares e Extraordinárias nos anos 2008, 2010, 2012, 2013, 2015 e
2016, no Quadro 15. Com isso, restou confirmado o componente de incerteza na
previsibilidade de gastos com Missões de Paz, situação essa que contribui para a
caracterização da racionalidade limitada.
O fator Racionalidade Requerida também restou evidenciado em alta
intensidade. Nesse ponto, relevante, mais uma vez os apontamentos apresentados
pelo Cel Hernandes, quando explicou a adoção pelo MD de uma classificação
empregada pela Marinha, na qual o Orçamento poderia ser: ideal - a melhor opção
para cumprir as missões constitucionais; desejável - uma opção intermediária entre o
ideal e o possível; e o possível, propriamente dito - o mínimo necessário para cumprir
as missões constitucionais. Esses valores não foram apresentados, pois, segundo o
entrevistado, cada Força, em função da missão que executam (Exército – MINUSTAH
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e MB – UNIFIL, por exemplo) e do perfil da operação (se em uma situação de maior
ou menor hostilidade, por exemplo), teriam seus próprios levantamentos, para cada
ano. Com isso, não resta dúvida que a maximização da racionalidade limitada é um
foco do processo, ao serem definidos limites de esforço e investimento considerados
relevantes o suficiente para contribuir compensatoriamente para um resultado que se
deseja maximizar. Nesse caso, cumprir as obrigações do Brasil perante a ONU, a
comunidade internacional e a nação onde está instalada a missão.
A Institucionalização de Procedimentos foi evidenciada em alta intensidade
no processo decisório de alocação orçamentária. O TC Freitas foi o mais elucidativo
sobre esse aspecto, explicando que, ao longo dos primeiros anos, não havia o
detalhamento das Ações Orçamentárias por PO, permitindo um maior controle
gerencial dos recursos orçamentários. Nesse sentido, foi possível verificar que, após
a análise exposta no Quadro 13, as Ações Orçamentária de 2000 até 2012 não eram
detalhadas em PO, sendo incluídos a partir de 2013, caracterizando uma
padronização de procedimentos e a implantação de processos gerenciais ao longo
dos anos. Como exposto no subitem sobre Orçamento de Defesa brasileiro (ver item
5.1.1), restou evidenciado que os procedimentos gerenciais foram sendo
implementados ao longo dos anos, uma vez que a criação do MD em 1999 acarretou
ajustes e aprimoramentos constantes em diversas áreas, inclusive, quando se trata
de Operações de Paz e Orçamento. A padronização e a criação de processos
organizacionais, caracterizando a institucionalização de procedimentos fica bem
evidenciada pela própria criação da 4ª Subchefia de Operações de Paz e do DIORFA
na SEORI. Da mesma forma, o Sr. Augusto explicou que, no âmbito da SEORI, as
“pré-propostas orçamentárias” são inseridas do Sistema Orçamentário, havendo uma
sistematização eletrônica, metodologias e sistemas padronizados.
O fator Adaptabilidade e Aprendizagem Organizacional restou evidenciado
em alta intensidade. Diante da própria apresentação do Projeto SETA, incluindo
questões financeiras, como custos logísticos e orçamento da ONU para a missão,
demonstra-se um processo de aprendizado organizacional e adaptabilidade, uma vez
que, após inúmeros contingentes, o próprio Brasil criou o Centro Conjunto e
Operações de Paz do Brasil, no Rio de Janeiro. Nesse centro, inúmeros cursos e
estágios são ministrados, inclusive com conteúdos sobre reembolsos e custos
logísticos, a fim de reduzir as perdas do Brasil nessa atividade de atendimento dos
critérios previstos no MOU para o recebimento do reembolso. O exemplo mais
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marcante é o Estágio de Logística e Reembolso e Operações de Paz, com duração
de 80 horas ao longo de 2 semanas, destinado a preparação de oficiais e praças das
Forças Armadas do Brasil e de nações amigas para assumir funções relacionadas à
Administração e à Logística das Operações de Paz, com ênfase no Manual do
Contigent Owned Equipment (COE). Destaca-se, nesse ponto, o alto valor alocado no
ano de 2010 para atender as necessidades do contingente que atendia a crise gerada
pelo Terremoto no Haiti, demonstrando alta flexibilidade no processo.
A previsibilidade, embora tenha sido evidenciada no MD, o foi em baixa
intensidade. Esse critério é de difícil explicação, pois, primeiro, deve-se definir o
critério empregado, uma vez que a Administração Pública é distinta das Corporações
Privadas, muito mais quando se fala de Operações de Paz, sendo esta uma atividade
que não gera, salvo outro juízo, lucro para o MD, como exposto de forma presumida
no Gráfico 14. Como exposto no Estado da Arte, a afirmação de que um país possui
lucro com Operações de Paz da ONU é uma possibilidade. Contudo, quando se fala,
especificamente, do MD e não do país como um todo, a afirmação de que não ocorre
lucro é de mais fácil constatação, pois o MD não recebe os reembolsos, e sim as
dotações orçamentárias aprovadas pelo Poder Legislativo.
Assim, qualquer necessidade extra não é resolvida pelo MD gerenciando os
recursos não utilizados, mas com o recebimento de recursos adicionais para essa
finalidade específica que se apresente. Ou seja, como exposto no Gráfico 14, não há
saldo positivo nessa relação, contudo, mesmo que houvesse, o MD não disporia dos
recursos não utilizados para investir em outras áreas. Ainda, embora o MD possa
trabalhar com séries históricas, estas não se tornam, no nível orçamentário, como
critério efetivo para a tomada de decisão. Ou seja, existem para acompanhamento,
mas sem a mesma relevância para uma empresa, por exemplo, que utiliza como
critério para decidir, por dele dispor livremente.
Por tudo que foi exposto, restou evidenciado que os fatores de racionalidade
se manifestam no processo decisório de alocação orçamentária para Operações de
Paz da ONU, no âmbito do MD do Brasil, tendendo para uma alta intensidade.
Contudo, diante da limitação estrutural do MD em assuntos orçamentários - limitado
pelas decisões técnicas do MPOG/SOF, políticas do Poder Executivo, das imposições
legais e das diversas variáveis que impedem o pleno conhecimento e previsibilidade,
pode-se classificar o modelo decisório adotado como tendendo a uma racionalidade
limitada que institucionaliza procedimentos, a fim de maximizar os resultados,

187

principalmente a redução de custos. Contudo, existem aspectos pouco explorados,
dentre os quais destacam-se a utilização de métodos quantitativos de apoio à decisão
e de sistemas informatizados que permitam uma maior confiabilidade.
5.2.2.3 Fatores políticos
Considerando os fatores propostos na metodologia para análise do processo
decisório de alocação orçamentária para Operações de Paz da ONU, no âmbito do
MD brasileiro, foi identificada grande parte dos fatores políticos propostos na pesquisa.
No Quadro 28 constam os fatores políticos avaliados, uma breve descrição para
facilitar a leitura e a síntese da condição percebida na Pesquisa de Campo.
Quadro 28 – Resultado dos fatores políticos no Processo Decisório de Alocação
Orçamentária para Operações de Paz da ONU no âmbito do MD do Brasil
Condição
Fator Político
Descrição a partir do Quadro Teórico
percebida
Negociação e Concorrências internas e externas por
Evidenciado em
Persuasão
recursos
orçamentários
exigem
alta intensidade
negociações, barganhas e manobras de
convencimento, a fim de influenciar no
processo decisório.
Poder
A capacidade de influenciar é derivada de
Não identificado
fatores como autoridade, controle de
recursos, prerrogativas funcionais, controle
de informações privilegiadas e outros
fatores.
Contingências Deficiências
ou
vulnerabilidades
no
Evidenciado em
planejamento orçamentário, por exemplo,
alta intensidade,
podem exigir a previsão de procedimento e
contudo não
critérios de tomada decisão de caráter
gerenciado pelo
eventual, capazes de responder ao risco de
MD
a decisão original não ser suficientemente
eficaz.
Conflitos
A existência de conflitos pode ser
Evidenciado em
evidenciada
principalmente
pela
alta intensidade
multiplicidade de objetivos e pela escassez
de recursos, entretanto, também pode ser
evidenciada em divergências de crença,
valores, ideais, objetivos, metas, etc.
Cooptação
Capacidade de persuasão velada ao decisor Não evidenciado
ou outros atores para se aumentar o poder
de influência no processo decisório;
Coalizão e
Associação entre partes que se baseia na
Evidenciado em
Cooperação
existência de oportunidades, vantagens ou
alta intensidade
problemas comuns a serem superados.
internamente e em
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Fator Político

Interesses

Influência
externa

Descrição a partir do Quadro Teórico

As
decisões
racionais
podem
ser
substituídas por decisões baseadas em
interesses
pessoais ou de
grupos
específicos, pondo em risco o atingimento
dos reais objetivos organizacionais.
As decisões não são orientadas apenas por
fatores internos à organização ou à realidade
dos indivíduos que a compõem, podendo
sofrer influências de aspectos externos à
organização e ao processo decisório.

Condição
percebida
baixa intensidade
externamente
Não evidenciado

Evidenciou-se sua
grande
vulnerabilidade a
influência externa,
embora não esteja
sendo influenciado
constantemente

Fonte: o autor (2018).
A seguir, cada uma dessas percepções é descrita em detalhe.
Sobre Negociação e Persuasão, foi evidenciado esse fator político em alta
intensidade no processo decisório de alocação orçamentária para Operações de Paz
da ONU no MD do Brasil. Como exposto ao longo do capítulo, existem diversos atores
externos e internos concorrendo pelos recursos orçamentários federais. No nível
externo, pode-se exemplificar com a citação de dois ministérios dos quais não resta
dúvida sobre suas importâncias, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação,
dentre tantos outros que concorrem a fim de reduzir o teto orçamentário do MD.
Internamente, as próprias FA concorrem entre si pelos recursos, buscando financiar
seus projetos estratégicos, por exemplo, o que implica na redução da destinação para
a Ação Orçamentária de Operações de Paz.
Nesse sentido, o Sr. Augusto, Gerente Orçamentário do DEORF, foi bastante
claro ao descrever o processo de confecção da proposta orçamentária, afirmando ser
um dos momentos em que o Ministério da Defesa mais se liga ao MPOG, a fim de
aumentar o teto da “pré-proposta orçamentária”, considerando já os moldes impostos
pelo Novo Regime Fiscal. Contudo, afirmou que, posteriormente, ao longo do ano,
existem outras necessidades de negociações, principalmente, quando se recebem
missões extras, exigindo recursos adicionais, como é o caso de situações de crise
causadas por furacões e terremotos nas Operações de Paz ou pela decretação de
Operações de Garantia da Lei e da Ordem.
Outro tipo de negociação explicada pelo Gerente Orçamentário foi que, no
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momento dos contingenciamentos/descontingenciamentos, o MD possui duas
alternativas, cortar/liberar tudo de forma igual, repassando para as FA a decisão de
priorização, ou priorizar, já no MD, as Ações Orçamentárias. Em ambas as opções, o
MD não possui a capacidade de decidir sobre essa distribuição de recursos nas Ações
Orçamentárias. Contudo, pode realizar ingerências no MPOG, a fim de negociar a
priorização de algum teto específico em detrimento de outro, sendo essas
negociações capitaneadas pelo EMCFA, seguindo critérios estratégicos. Esses
critérios não foram informados por serem, muitas vezes assunto de Estado e, depois,
porque cada caso possui uma especificidade própria, sendo difícil generalizar
procedimentos. Ainda sobre esse fator, verificou-se a tendência de aumento das
receitas orçamentárias do governo federal para os próximos anos. Contudo, no
contexto do Novo Regime Fiscal, o MD não poderá se beneficiar dessa maior
arrecadação, sendo uma das principais negociações do MD ao final do ano de 2017
junto ao MPOG, a fim de ampliar o Referencial Monetário do Ministério.
O Poder foi um fator político não identificado no processo decisório de
alocação orçamentária para Operações de Paz. Na verdade, essa apreciação se torna
válida para todo o processo decisório de alocação orçamentária no âmbito do MD.
Embora pareça que o MD possui poder frente às três Forças, e isso é verdade, em
relação ao Orçamento, sua capacidade é muito limitada, podendo-se chegar, em face
de sua diminuta ingerência, classificar como não existente. Isso se deve ao fato de
que o MD não possui a capacidade de estabelecer seu teto orçamentário e nem é ele
quem decide as Ações Orçamentárias, apenas consolida as propostas das três FA e
encaminha ao MPOG, onde podem ser plenamente alteradas. Cabe ressaltar que, ao
retornarem aprovadas e transformadas em LOA, essas propostas se consolidarão em
Ações

Orçamentárias,

cujo

MD,

para

alterar,

terá

que

negociar

o

descontingenciamentos apenas, como exposto dantes, podendo, também, sensibilizar
o poder político em prol de obter recursos adicionais. Assim, percebe-se que, em
matéria de Orçamento de Defesa, o MD não possui poder algum sobre o mesmo,
estando totalmente à mercê das decisões políticas do Chefe do Poder Executivo e
das decisões técnicas no âmbito do MPOG.
O fator político Contingências foi verificado pela necessidade de uso de
Operações Especiais e Créditos Adicionais (Suplementares ou Extraordinários), com
uma alta intensidade. Especificamente, sobre a questão do emprego de tropas em
Operações de Paz da ONU, estas não são utilizadas em situações de normalidade,
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ou seja, a natureza desse tipo de Ação Orçamentária por si só já é repleta de riscos e
imprevisibilidades. Esse tipo de necessidade não é gerido pelo MD, ficando à mercê
de decisões no MPOG e na cúpula do Poder Executivo, a fim de obter recursos
adicionais para cumprir a demanda apresentada. Dessa forma, embora seja um fator
evidenciado com alta intensidade, deve-se realizar a ressalva da pouca capacidade
do MD e das três 3 FA fazerem frente às imprevisibilidades apresentadas, recaindo
fortemente sobre o fator negociação, a fim de que o Poder Político destine recursos
adequados para as operações.
O fator político Conflitos não poderia deixar de estar caracterizado nesse tipo
de processo decisório, e o faz em alta intensidade. Como exposto desde o início do
capítulo, verifica-se que as demandas por recursos públicos no Governo Federal são
várias: saúde, educação, defesa, política externa, saneamento básico, democracia,
fomento de setor econômicos, etc. Enfim, pensar no planejamento de uma simples
Ação Orçamentaria, por menos importante que seja, nesse contexto complexo, com
certeza irá caracterizar-se pela concorrência com outros objetivos governamentais.
Em contrapartida, pode-se inferir que, se for uma das Ações mais importantes, o
conflito, embora ainda exista, será menor, pela unidade de pensamento acerca de sua
importância. Nesse caso específico, embora o envio de tropas para outro país seja
resultado de um acordo do Estado brasileiro com a ONU, com amparo constitucional
(Art. 4º, CF/88), não é a missão constitucional das FA, por não estar previsto no Art.
142, da CF/88. Ou seja, a participação do Brasil em Operações de Paz da ONU tem
que concorrer com outras Ações, sendo considerada, além de uma missão secundária
das FA, por alguns uma questão a não ser apoiada, amparando-se no dilema “dos
canhões e da manteiga”, resultando em maior conflito que outras iniciativas.
Cooptação foi um fator não evidenciado. Em nenhum momento percebeu-se
alguma tentativa velada, e aqui destaque-se o termo “velada”, de mudar a posição do
tomador de decisão sob o viés das Operações de Paz da ONU. Os momentos em que
o aumento de recursos ocorreu foram justificados por fatores externos e críticos o
suficiente para explicar a relevância considerada. Como exemplo, cita-se o caso do
terremoto no Haiti em 2010, sendo um fato de conhecimento público e de repercussão
internacional. Nesse sentido, o que mais poderia se aproximar da caracterização
desse fator seriam as tentativas de mudança de posição do MPOG sobre o teto de
gastos do Orçamento de Defesa, contudo elas ocorreram de forma explícita nos
processos de negociação, descaracterizando o aspecto velado que lhe é inerente.
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O fator Coalizão e Cooperação, no caso brasileiro, encontra-se bem
presente por uma questão estrutural e de valores. O espírito de corpo é algo altamente
valorizado entre militares, mas, acima disto, a hierarquia e a disciplina são bases da
organização das FA, por força da própria Constituição (Art. 142, da CF/88).Com isso,
as decisões tomadas no seio das FA, embora sejam, durante o seu desenvolvimento,
tomadas até em um ambiente de concorrência, o que implicaria em conflitos entre as
partes envolvidas, no caso das FA, especificamente, isso não costuma ocorrer, pois a
hierarquia e a disciplina não permitem, bem como o espírito de corpo induz um
ambiente de coalizão e cooperação de todos em prol de um bem maior. Ainda que as
partes envolvidas saiam das salas de onde se tomaram as decisões com sentimento
de derrota, esse fato não foi percebido nos entrevistados, havendo um pensamento
coerente e defendido por todos os envolvidos no âmbito do EMCFA e do MD.
Entretanto, sob o viés de coalizões externas esse aspecto não foi percebido. Nesse
ponto, destaca-se a declaração do Embaixador Tabajara e do Secretário Nasser,
afirmando que o MRE não interfere nesse aspecto orçamentário em prol do MD como
um todo, de nenhuma FA e de nenhuma operação específica.
Interesses é um fator que não foi evidenciado na alocação orçamentária para
Operações de Paz da ONU no MD. Uma vez que esse processo se reveste de grande
impositivo normativo, com previsão constitucional, havendo celebração de acordos
internacionais entre Estado brasileiro e com a própria ONU, como é o caso do MOU
para o reembolso, no qual se apresentam inúmeros atores políticos que lhe são
hierarquicamente superiores, o MD não dispõe de grande capacidade para se articular.
Embora existam interesses, principalmente econômicos, decerto, embutidos na
participação de um país em uma Operação de Paz, como vendas de armamentos,
veículos, financiamentos governamentais para a reestruturação do país em conflito,
entre outros, a pesquisa de campo não conseguiu identificar a sua presença no âmbito
no MD ou do EMCFA. De igual forma que no fator anterior, o espírito de corpo, a
hierarquia e disciplina, típicos das FA, interferem, entretanto, nesse fator, dificultando
sua verificação por inibirem expressões de sensações.
O fator Influência externa, na questão de alocação orçamentária,
apresentou-se peculiar, por ser de difícil descrição. Embora o processo sob análise
não se apresente sob influência constante de atores externos, percebeu-se uma
grande vulnerabilidade diante das influências externas. Um aspecto que coaduna com
essa posição é a não interferência do MRE para captação de recursos para missões
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de paz, sendo a posição defendida tanto pelo Embaixador Tabajara como pelo
Secretário Felipe Nasser, já exposto. Entretanto, em virtude de o processo ser
gerenciado fora do MD e do EMCFA, por exemplo, sendo estabelecido o teto de
gastos do Setor Defesa no MPOG/SOF, isso o torna altamente vulnerável a ações
externas, sem haver a possibilidade de o MD atuar de forma preventiva nesse sentido.
Coalizões externas, nesse caso, poderiam ser estabelecidas no âmbito de
Assessorias Parlamentares, considerando que a LOA é uma lei a ser votada em
ambas as casas do Poder Legislativo. Também, ligações mais efetivas com o MRE e
o MPOG poderiam reduzir ações contrárias à adequada alocação de recursos para as
Operações de Paz.
Por tudo que foi exposto, restou evidenciado que os fatores políticos se
manifestam no processo decisório de alocação orçamentária para Operações de Paz
da ONU, no âmbito do MD do Brasil. Contudo, diante da subordinação do MD em
assuntos

orçamentários,

se

submetendo

tecnicamente

ao

MPOG/SOF

e,

principalmente, ao Presidente da República, o modelo decisório, no âmbito do MD,
tende a concentrar-se mais em questões técnicas, em função da tradicional
subordinação do Poder Militar ao Poder Político. Assim, existem aspectos pouco
explorados, entre os quais destacam-se o estabelecimento de uma rede de
relacionamentos externa, a fim de criar coalizões capazes de cooptar o poder
decisório e se blindar de interesses contrários, bem como de atores externos nocivos
às Operações de Paz.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procurou-se desenvolver o presente trabalho a partir de duas premissas
básicas: a primeira, é que o Brasil participa de Operações de Paz da ONU como forma
de demonstrar força e capacidade; e a segunda, é que o Orçamento de Defesa
brasileiro é um instrumento vinculado a fatores teoricamente distintos – racionais e
políticos. Para tanto, efetuou-se o estudo do processo decisório de alocação
orçamentária do MD do Brasil, em termos de fatores de racionalidade e políticos, a fim
de descrevê-lo e, com isso, caracterizá-lo como uma capacidade de implementação
da decisão política.
Sobre a Pesquisa Exploratória, verificou-se que, pelo levantamento
bibliométrico, confirmou-se a inovação do tema, em virtude dos poucos artigos
encontrados sobre as Unidades Semânticas alvo, individualmente, e pela inexistência
de artigos tratando de suas combinações. Com isso, cresceu de importância a
Pesquisa de Campo, na qual foi possível verificar algumas limitações na coleta de
dados.
Embora tenham sido encontradas dificuldades técnicas para coletar
informações relacionadas com a alocação orçamentária em comento, principalmente
nos primeiros anos após a criação do MD, cada um dos objetivos propostos, geral e
específicos, foram atingidos. Entre as principais restrições à Pesquisa de Campo
estão a coleta de informações sobre os anos de 2000 até 2002. Entretanto, sobre os
anos 2000, 2001 e 2002, cabe destacar que não faziam parte da janela temporal
definida no planejamento da pesquisa, uma vez que se estipulou que seriam
analisados mandatos completos de Presidente da República e porque se presumia
que, nos primeiros anos, o MD deveria estar em processo de organização. Assim, a
identificação de tal dificuldade técnica serviu de confirmação sobre os pressupostos
iniciais da pesquisa, sem comprometer seus resultados.
Ainda, destaca-se que o ano de 2018 estar inconcluso foi um aspecto previsto
na metodologia da pesquisa, por se considerar que não implicaria em ônus para os
resultados da mesma. O pressuposto foi confirmado, pois o Orçamento de 2018 pôde
ser analisado de forma bem completa sobre os quesitos PLOA e Dotação Inicial,
havendo apenas a ressalva para a Dotação Atual, por ainda não estar finalizada com
todas as correções que porventura possam advir. Em específico, o ano de 2018, em
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se falando de Operações de Paz da ONU, diante do término da MINUSTAH, a
manutenção da UNIFIL, a não aceitação de outra missão pelo Brasil, quando se
cogitava a ida de contingente para a República Centro-Africana, os valores existentes
ao fim do 3º trimestre de 2018 já permitiam avaliar tendências.
Dessa forma, após ampla análise das variações orçamentárias relacionadas
com a participação brasileira em Operações de Paz da ONU, a identificação dos
fatores de racionalidade e políticos envolvidos e a descrição do modo como atuam,
pode-se afirmar que foi possível descrever o processo sob estudo, pela sua
visualização sob pontos de vistas diferenciados. Com isso, é possível assegurar,
sucintamente, que o processo de alocação orçamentária para Operações de Paz da
ONU, no âmbito do MD do Brasil, reveste-se de fatores de racionalidade e políticos,
caracterizando-se por uma maior presença de fatores racionais, embora se apresente
como uma racionalidade limitada, pela dificuldade de se trabalhar com inúmeras
variáveis e atores envolvidos. Ainda, em relação aos fatores políticos, a maior
limitação do MD decorre de sua falta de poder na tomada de decisão final em matéria
orçamentária, estando subordinado politicamente à Chefia do Poder Executivo, e,
tecnicamente, ao MPOG/SOF. Com isso, os fatores políticos se concentram nos
aspectos de negociação e persuasão, diante da grande vulnerabilidade a influências
externas.
Destarte essa vulnerabilidade evidente às interferências externas e à
incapacidade de o MD tomar a decisão final sobre alocação orçamentaria, não restou
dúvida de que a parcela do processo a cargo do Ministério, em si, é uma capacidade
existente. Logo, pode-se afirmar que, havendo a vontade política, os objetivos
definidos e os recursos alocados, existe, institucionalmente, no MD do Brasil,
coordenando as três FA, a capacidade de orquestrar os ditames preliminares de
formulação da distribuição orçamentária para as Operações de Paz da ONU. Com
isso, o Ministério e as Forças podem, não apenas planejar, mas também gerenciar a
destinação e a execução do Orçamento de Defesa relacionado com essa temática,
inclusive em situações de crise extrema como o Terremoto no Haiti em 2010, o qual
exigiu um orçamento extra considerável, demonstrando alta flexibilidade.
Como resultado da análise das variações orçamentárias no período sob
estudo, também foi possível verificar que os planejamentos concretizados no PLOA e
na LOA se caracterizam precipuamente pela influência macroeconômica e política
vivida pelo Brasil, diante da concorrência por recursos no âmbito federal. Contudo,
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após iniciado o exercício financeiro, diante da imprevisibilidade e complexidade dos
ambientes dos países em que se operam as Missões de Paz da ONU, as Dotações
Finais tendem a apresentar acréscimos consideráveis em função das situações que
se apresentam. Essa questão pendular de, no PLOA e na LOA (Dotação Inicial), as
alocações orçamentárias serem menores que na Dotação Atual é fruto, inclusive, do
trade-off conhecido por “canhões ou manteiga”, pois existe um conflito de interesses
que impulsionam uma menor destinação dos recursos para Defesa quando não se
tem uma crise real.
Recuperando o Quadro Teórico desta pesquisa, percebe-se que as
Operações de Paz sob o enfoque orçamentário, de 2000 até 2005, não eram tratadas
como Política Pública, uma vez que o orçamento previsto para essas missões não se
caracterizava como concretização da vontade política do país. Ou seja, a decisão
política de enviar tropas não foi seguida de uma coerência e alinhamento
orçamentários necessários a um planejamento efetivo. Essa condição foi construída
ao longo de anos, iniciando-se em 2006, quando apareceu pela primeira vez uma
Ação Orçamentária do tipo Atividade (2C06), e concluindo em 2013, quando da
implementação dos PO, que permitem um gerenciamento mais efetivo dos recursos
orçamentários, demonstrando uma preocupação desde a fase de planejamento.
Em específico, sob o viés da Teoria das Decisões, como exposto acima, o
processo de alocação orçamentária para Operações de Paz da ONU no MD do Brasil
confirmou os pressupostos teóricos gerais dessa teoria. Dessa forma, destacam-se,
entre esses pressupostos, a complexidade inerente ao processo sob estudo, com
inúmeros atores envolvidos, e a constante concorrência por recursos que impedem a
aplicação de um modelo totalmente racional, ensejando um equilíbrio entre fatores
racionais e políticos, a fim de que a decisão seja a mais eficaz possível,
proporcionando maior qualidade ao pensamento estratégico no âmbito do MD. Nesse
ínterim, destaca-se o fato de que as decisões de alocação orçamentária no âmbito do
MD são limitadas, uma vez que restou comprovado que, após consolidação das
necessidades das FA na “pré-proposta” do PLOA, é o MPOG que decide sobre o
assunto, restando ao MD apenas negociar quando a decisão não se apresenta
adequada às necessidades das FA.
Dentro desse escopo, confirmou-se também a correção pela opção
epistemológica inicial: o paradigma da complexidade. Um fenômeno como esse
possui tamanha complexidade de fatores, atores, interesses e incertezas que se torna
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impossível aceitar o determinismo como lente para se analisar a realidade. Como
consequência dessa opção epistemológica, a escolha pela Teoria dos Sistemas
Adaptativos Complexos também se confirmou adequada, uma vez que o MD não pode
ser analisado de forma isolada, tendo-se que, pelo menos, compreender, mesmo que
de forma superficial, sua relação com outros órgãos, como o MPOG, as FA e a própria
ONU, entre outros atores de menor relevância em matéria orçamentária e operações
de paz da ONU.
Em suma, os achados da presente pesquisa indicam que a tese proposta
inicialmente se confirma: “O Ministério da Defesa do Brasil processa a decisão de
alocação orçamentária para Operações de Paz das Nações Unidas com base na
observância de fatores de racionalidade e políticos”. Com isso, o problema também
foi respondido, ou seja, foi possível caracterizar o processo decisório de alocação
orçamentária, em termos de fatores de racionalidade e políticos, como capacidade de
implementar a decisão política, haja visto que o referido processo se encontra
sistematizado e institucionalizado no MD, podendo-se exemplificar com a adoção dos
PO e de um único código de Ação Orçamentária nas LOA, indicando Atividade. Somase a isso o fato de haver metodologia própria e sistema informatizado.
Entre os fatores de racionalidade identificados, no âmbito do MD, destacaramse: a impessoalidade, a racionalidade limitada, a racionalidade requerida, a
institucionalização de procedimentos, e a adaptação e aprendizagem organizacional.
Já em relação aos fatores políticos identificados, no âmbito do MD, destacaram-se a
negociação e a persuasão, e os conflitos. Por tudo que foi exposto, percebe-se, no
nível do MD brasileiro, uma tendência de maior racionalidade no processo decisório
de alocação orçamentária para Operações de Paz da ONU. Falar em racionalidade
nesse processo decisório é um aspecto muito importante, pois, no caso verificado,
dos anos de 2004 até 2012, houve um custo real para o Brasil de R$ 1,7 bilhões, sem
serem cobertos pelos reembolsos da ONU, ou seja, uma média anual de R$ 189,26
milhões a impactarem o Orçamento de Defesa na LOA.
Como opção para se obter uma maior influência do MD no processo, foram
identificados os seguintes fatores que podem ser mais bem explorados: a lógica
instrumental, otimizando a previsibilidade e aproximando-se mais de um modelo
racional já buscado, na esfera dos fatores de racionalidade; e a coalizão e cooperação,
a fim de cooptar atores que permitam influência externas positivas, como as do MRE,
uma vez que o MD não possui poder para concretizar alterações orçamentárias,
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ficando à mercê de negociações, isso quando se fala de fatores políticos.
Também se pontua que o presente estudo ficou limitado pela própria
amplitude do projeto, o processo decisório no âmbito do MD. Ao se constatar que o
poder de decidir a alocação orçamentária para Operações de Paz da ONU concentrase no MPOG/SOF, sendo capitaneada pelo próprio Presidente da República, ficou
demonstrado que o presente estudo, embora tenha sido eficaz para verificar a
construção desse processo no nível de assessoramento do MD nesse tema, mostrouse ineficiente para efetivamente descrever o ato final da referida tomada de decisão.
Logo, propõe-se que futuras pesquisas se concentrem nesse nível organizacional, a
fim de descrever o ato final de tomada de decisão sobre alocação orçamentária para
Operações de Paz da ONU, explicando, por exemplo, porque o MPOG parece não
considerar a baixa captação do reembolso para planejar a Dotação da LOA em prol
das Operações de Paz da ONU.
Ainda, sugere-se que, a partir desses fatores indicados, sejam realizadas
pesquisas mais aprofundadas descrevendo as relações de causa e efeito desses
fatores com o Orçamento. Para tanto, propõe-se o emprego de métodos quantitativos
e ferramentas como a análise econométrica. Também, em relação à baixa
representatividade do Orçamento de Defesa em função do PIB e do Orçamento da
União evidenciados no trabalho em períodos de Grandes Eventos e crescente
emprego das FA em Operações de Garantia da Lei e da Ordem, verificou-se que é
um aspecto que carece de maior aprofundamento, pois, ou ocorreu uma melhoria nos
processos de gestão do MD e FA, ou investimentos essenciais podem estar sendo
deslocados, prejudicando a Defesa Nacional, missão principal das FA.
Por fim, diante das mutações de ambiente evidenciadas no ano de 2018, com
o fim da missão no Haiti e ainda não estar participando de nenhuma outra missão de
igual vulto, da implantação no Novo Regime Fiscal e da importância dada para
questões internas, diante da instabilidade política em ano de eleições presidenciais
tão polarizadas e da Intervenção Federal na Segurança Pública no Rio de Janeiro, é
de se questionar se as evidências percebidas no presente estudo se manterão nos
próximos anos. Com isso, também se recomenda que futuras pesquisas retomem a
temática e verifiquem a descrição desses fatores e atualizem o acompanhamento da
análise do Orçamento de Defesa no Brasil, em específico o relacionado com o
financiamento das Operações de Paz da ONU.
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APÊNDICE A - Bases para a Revisão de Literatura na Pesquisa Exploratória
A1.1 Bases de dados de pesquisa
- 19th Century : British Politics and Society
(Gale)
- 19th Century : European Literature, 17901840: the Corvey Collection (Gale)
- 19th Century: Asia and the West:
Diplomacy and Cultural Exchange (Gale)
- 19th Century: British Theatre, Music and
Literature (Gale)
- 19th Century: Europe and Africa:
Commerce, Christianity, Civilization and
Conquest (Gale)
- 19th Century: Photography: The World
Through the Lens (Gale)
- 19th Century: Science, Technology and
Medicine, 1780-1925 (Gale)
- 19th Century: Women: Transnational
Networks (Gale)
- Academic Search Premier - ASP
(EBSCO)
- Accessus
- Acervo Digital do Inmetro
- ACM Computing Reviews
- ACM Digital Library
- ADI - Africa development indicators
- AGRICOLA : NAL Catalog
- AGRIS : International Information System
for the Agricultural Sciences and
Technology (FAO)
- AIP Scitation - American Institute of
Physics
- Alianza de Servicios de Información
Agropecuaria - SIDALC
- American Academy of Psychiatry and the
Law Online
- American Mineralogist Crystal Structure
Database - ANCSD (BDEC)
- American Society for Microbiology
Journals (ASM)
- AMPERE Scenario Database (IIASA)
- Annual Reviews
- ANPAD
- Applied Social Sciences Index and
Abstracts - ASSIA (ProQuest)
- Archives Unbound: Conditions & Politics
in Occupied Western Europe 1940-1945

(Gale)
- Archives Unbound: East Germany from
Stalinization to the New Economic Policy
1950-1963 (Gale)
- Archives Unbound: Foreign Relations
between Latin America and the Caribbean
States 1930-1944(Gale)
- Archives Unbound: Post-War Europe:
Refugees, Exile and Resettlement, 19451950 (Gale)
- Archives Unbound: Records of the
National Council for United States-China
Trade 1973-1983 (Gale)
- Archives Unbound: Testaments to the
Holocaust (Gale)
- Archives Unbound: The Middle East
Online: Arab-Israeli Relations 1917-1970
(Gale)
- Archives Unbound: The Middle East
Online: Iraq 1914-1974 (Gale)
- Archives Unbound: Women, War and
Society 1914-1918 (Gale)
- Artemis Primary Sources (Gale)
- ArXiv.org
- ASTM International
- Banco de Teses da CAPES
- Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES). Estudos e
Publicações
- Bankscope
- Base Bibliográfica da Agricultura
Brasileira : AGROBASE
- Base de Patentes Brasileiras - INPI
- Bases de Dados da Pesquisa
Agropecuária EMBRAPA : BDPA
- BDE
Online
(Enciclopédia
de
Administração Universitária)
- Begell House Digital Library - eBook
- Bentham Science
- BeWhere - Techno-economic model for
renewable energy systems optimization
(IIASA)
- Bibliografia Brasileira de Odontologia :
BBO
- Biblioteca Digital da Câmara dos
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Deputados - BD
- Biblioteca Digital de Peças Teatrais
(BDTeatro)
- Biblioteca
Digital
de
Teses
e
Dissertações : BDTD
- Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
da Universidade do Estado de Santa
Catarina (UDESC)
- Biblioteca Digital do Instituto Brasiliense
de Direito Público (IDP)
- Biblioteca Digital Mundial (BDM)
- Biblioteca Digital Mundial (World Digital
Library)
- Biblioteca Nacional (Brasil)
- Biblioteca Nacional (Brasil). Acervo Digital
- Biblioteca Nacional Digital de Portugal
(BND)
- Biblioteca Virtual em Saúde : BVS
(BIREME)
- Biblioteca Virtual FAPESP
- Bioline International
- BioMed Central Journals
- BioMed Central
- Bloomberg
- Booklist - ASP (EBSCO)
- Botanicus Digital Library
- Brasil Teses
- Brasil. Ministério da Saúde - Livros
- Brasil. Ministério da Saúde - Periódicos
- Britannica Academic Edition
- Business Source Complete (EBSCO)
- CAB Abstracts 1990-presente (Ovid)
- CALI - The Center for Computer-Assisted
Legal Instruction
- Cambridge Journals Online: CJO
- Cambridge Scientific Abstracts - CSA
(ProQuest)
- Catálogo
Coletivo
Nacional
de
Publicações Seriadas (CCN)
- Catálogo
Coletivo
Nacional
de
Publicações Seriadas : CCN
- CATSIM - Catastrophe Simulation Model
(IIASA)
- CBPF Index
- Centro de Ciências do Sistema Terrestre
(CCST/INPE). Carbono e vida
- Centro de Ciências do Sistema Terrestre
(CCST/INPE). Mudanças ambientais
globais
- Centro de Ciências do Sistema Terrestre

(CCST/INPE). Mudanças climáticas
- Centro de Ciências do Sistema Terrestre
(CCST/INPE).
Satélites
e
seus
subsistemas
- Centro de Previsão de Tempo e Estudos
Climáticos
(CPTEC/INPE).
Vídeos
educacionais
- Chatham House Online Archive
- Chemistry Central: open access to
chemistry
- Chemoreception Abstracts (ProQuest)
- CINAHL with Full Text (EBSCO)
- Citas Latinoamericanas en Ciencias
Sociales y Humanidades : CLASE
- CiteSeer
- Classical Review (Cambridge)
- Classical Scores Library (Alexander Street
Press)
- Cochrane Database of Systematic
Reviews (CDSR)
- Cognitive Sciences Eprint Archive:
CogPrints
- Comisión Económica para América Latina
(CEPAL)
- Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL). Publicaciones
- Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL). Repositorio Digital
- Compendex (Engineering Village)
- Computer and Information Systems
Abstracts (ProQuest)
- Computers and Applied Sciences
Complete (EBSCO)
- Copernicus: Open Access Journals
- Copper Technical Reference Library
(ProQuest)
- Crop Protection Compendium (CABI
Publishing)
- CrossRef Search
- Crystallography Open Database - COD
(BDEC)
- Cybertesis: Tesis Electrónicas en Línea
- DEALWATCH
- Derwent Innovations Index
- Deutsche digitale Zeitschriftenarchiv:
DigiZeitschriften Open Access
- Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro DHBB
- Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa
- Directory of Open Access Journals -
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DOAJ
- Directory of Open Access Journals (DOAJ)
- Directory of Open Access Repositories :
OpenDOAR
- Dissonline.de: Digitalen Dissertationen im
Internet
- DOAB: Directory of Open Access Books
- Dot.Lib Editora Zahar
- Duke University Press
- Ebrary
- ECCO - Eighteenth Century Online (Gale)
- EconLit (Ovid)
- Economatica
- Education Resources Information Center ERIC (ProQuest)
Resources
Information
- Educational
Center - ERIC
- Eigenfactor.org - ranking and mapping
scientific knowledge
- Eikon (Thomson Reuters)
- Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)
= Electronic Journals Library
- Emerald Fulltext (Emerald)
- EMIS - Emerging Markets Information
Service
- ENACT - Energy Access Interactive Tool
(IIASA)
- Encyclopedia of Popular Music (Oxford
Music Online)
- Energy
and
Carbon
Emissions
Inventories Database (IIASA)
- Energy Citations Database (OSTI)
- Energy Files: Energy Science and
Technology Virtual Library
- Energy
- Environmental Engineering Abstracts
(ProQuest)
- EPIC - Environmental Policy Integrated
Model (IIASA)
- E-Print
Network:
Research
Communications for Scientists and
Engineers
- E-Scholarship
- esp@cenet (European Patent Office)
- ETDE World Energy Base. The Energy
Technology Data Exchange
- EULER - Your Portal to Mathematics
Publications
- Euromonitor International
- European Library

- European Mathematical Society
- Europeana: The cultural collections of
Europe
- Faculdade de Medicina de São José do
Rio Preto (FAMERP). Bib. Digital de Teses
e Dissertações
- Faculdades EST. Biblioteca Digital de
Teses e Dissertações
- FGVDados
- Flora Brasiliensis
- Free Medical Journals
- FreeBooks4Doctors
- Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo (FAPESP). Cent. de
Doc. e Inf. Bib Virtual
- Fundação Getúlio Vargas (FGV). Escola
de Pós-Grad. em Economia (EPGE).
Teses e Dissertações
- Fundação Getulio Vargas (FGV). Escola
de Pós-Graduação em Economia (EPGE).
Teses e Dissertações
- Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ).
Portal de Periódicos
- Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ).
Repositório Institucional : Arca
- Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ).
Teses
- Fundação Universidade Regional de
Blumenau (FURB). Biblioteca Digital da
FURB
- G4M - Global Forest Model (IIASA)
- GAEZ - Global Agro-ecological Zones
(IIASA)
- GAINS - Greenhouse Gas - Air Pollution
Interactions and Synergies (IIASA)
- Gale - Academic OneFile
- Gale NewsVault
- Gale Virtual Reference Library
- Gartner Core Research For Higher
Education
- GDF - Global Development Finance
- GEM - Global Economic Monitor
- Geo-Wiki (IIASA)
- German Medical Science : GMS
- Global Development Finance - GDF
- Global Economic Monitor - GEM
- Global Energy Assessment Scenario
Database (IIASA)
- GLOBIOM
Global
Biosphere
Management Model (IIASA)
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- Google Patents
- Google Scholar
- Google Trends
- GUAIACA - Repositório Institucional da
Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
- Handbook of Latin American Studies :
HLAS Online
- HeinOnline
- HighWire Press
- HighWire: Free Online Full Text Articles
- Hispanic American Periodicals Index
(HAPI)
- História Oral / CPDOC
- Historical Math Monographs - Cornell
University Library
- History : Review of New Books - ASP
(Ebsco)
- HOMEOINDEX : Bibliografia Brasileira de
Homeopatia
- HWSD - Harmonized World Soil
Database (IIASA)
- Hyper Article en Ligne : HAL
- IDEAS - RePEc
- IIASA PURE
- Images from the History of Medicine
- IMF eLibrary
- IMF eLibrary - Direction of Trade Statistics
- IMF eLibrary - Government Finance
Statistics
- IMF eLibrary - International Financial
Statistics
- Index Psi Periódicos : IndexPsi
- Informação Tecnológica em Agricultura :
Infoteca-e
- Information Science & Technology
Abstracts - ISTA (EBSCO)
- Informs
- INSPEC (Ovid)
- Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE)
- Instituto Brasileiro de Informação em
Ciência e Tecnologia (IBICT). Repositório
Institucional Di
- Instituto de Pesca, São Paulo.
Dissertações Defendidas
- Instituto de Pesquisas e Estudos
Florestais (IPEF). Teses, Dissertações,
Monografias Florestais
- Instituto de Zootecnia (São Paulo).
Dissertações defendidas

- Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA).
Biblioteca Digital
- International Encyclopedia of the Social
and Behavioral Sciences - IESBS (Elsevier)
- International Labour Organization (ILO)
- International Monetary Fund (IMF)
- International Network for the Availability of
Scientific Publications : INASP
- International Nuclear Information System :
INIS
- Internet Public Library : IPL
- IOB Online
- IPCC AR5 Scenarios Database (IIASA)
- IpeaData : Dados Macroeconômicos e
Regionais
- Japan
Science
and
Technology
Information Aggregator Electronic : JSTAGE
- JCR – Journal Citation Reports (Thomson
Reuters / InCites)
- Journals@Ovid Full Text (Ovid)
- JSTOR Arts & Sciences I Collection
(Humanities) XML Gateway
- JSTOR Arts & Sciences II Archive
Collection
- JSTOR Arts & Sciences III Collection
(Social Sciences)
- JSTOR Arts & Sciences IV Archive
Collection
- JSTOR Arts & Sciences IX Archive
Collection
- JSTOR Arts & Sciences VII Archive
Collection
- JSTOR Business I Archive Collection
- JSTOR Business II Archive Collection
- JSTOR Business III Archive Collection
- JSTOR Mathematics & Statistics
Collection XML Gateway
- Kluwer Arbitration
- Land Resources of Russia (IIASA)
- Latin American Open Archives Portal :
LAOAP
- Latin American Periodicals Tables of
Contents : LAPTOC
- Latindex:
Sistema
Regional
de
Información en Línea para Revistas
Científicas de América Latina
- Latindex: Portal de Portales
- LATIPAT
- LexisNexis Academic
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- LexML Brasil
- Liberty Magazine Historical Archive, 19241950 (Gale)
- Library and Information Science Abstracts
- LISA (ProQuest)
- Library of Congress (United States Library
of Congress (LOC))
- Library of Congress Online Catalog
(United States) - LOC
- Library,
Information
Science
&
Technology Abstracts with Full Text
(EBSCO)
- LILACS - Literatura Latino-americana e do
Caribe em Ciências da Saúde
- LIMITS Scenario Database (IIASA)
- LivRe: Portal para periódicos de livre
acesso na Internet
- LSM2 - Logic Substitution Model (IIASA)
- Materials Business File (ProQuest)
- Mathematical Physics Preprint Archive
- MathSci (AMS)
- Max Planck Encyclopedia of Public
International Law
- MCA - Energy Multi-Criteria Analysis Tool
(IIASA)
- MEDLINE/PubMed (via National Library
of Medicine)
- Memória Estatística do Brasil
- MESSAGE (IIASA)
- MetaPress
- Mineralogy Database (BDEC)
- Model Tax Convention on Income and on
Capital
- Molecular
Diversity
Preservation
International : MDPI
- MPress
MathNet.preprints:
The
Mathematics Preprint Search System
- National Criminal Justice Reference
Service Abstracts (ProQuest)
- National Geographic (Gale)
- National Science Digital Library : NSDL
- NCBI Bookshelf
- Networked Digital Library of Theses and
Dissertations : NDLTD
- New England Journal of Medicine Full
Text
- Nucleic Acid Database - NDB
- Núcleo Brasileiro de Teses e
Dissertações em Educação, Educação
Física, Educação Especial

- OAIster
- OECD : Main Science and Technology
Indicators
- OECD Databases. Agriculture Statistics
- OECD Databases. Banking Statistics
- OECD Databases. Economic Outlook :
Statistics and Projections
- OECD Databases. Education Statistics
- OECD Databases. Employment and
Labour Market Statistics
- OECD Databases. Insurance Statistics
- OECD
Databases.
International
Development Statistics
- OECD Databases. International Direct
Investment Statistics
- OECD Databases. International Migration
Statistics
- OECD Databases. International Trade by
Commodity Statistics
- OECD Databases. Main Economic
Indicators
- OECD Databases. Monthly Statistics of
International Trade
- OECD Databases. National Accounts
Statistics
- OECD Databases. OECD Factbook
Statistics
- OECD Databases. OECD Health
Statistics
- OECD Databases. Science, Technology
and R&D Statistics
- OECD Databases. Social Expenditure
Statistics
- OECD Databases. STAN: OECD
Structural Analysis Statistics
- OECD
Databases.
Statistics
on
International Trade in Services
- OECD
Databases.
Statistics
on
Measuring Globalization
- OECD Databases. Structural and
Demographics Business Statistics
- OECD Databases. Tax Statistics
- OECD Databases. Telecommunications
and Internet Statistics
- OECD iLibrary
- OECD.Stat
- Online Books Page
- Open Access and Scholarly Information
System : OASIS.BR
- Open Library
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- Open Science Directory
- OpenAIRE (Open Access Infraestructure
for Research in Europe)
- Orbis
- Oxford Bibliographies
- Oxford English Dictionary
- Oxford Handbooks Economics & Finance
- Oxford Handbooks in Business &
Management
- Oxford Handbooks in Political Science
- Oxford Handbooks Law
- Oxford Journals (Oxford University Press)
- Oxford Reports on International Law
- Páginas
- Patent Full-text and Image Database
(USPTO)
- Patentes Online
- PATENTSCOPE (WIPO)
- Pedidos Patentes Brasileiras - INPI
- PEDro - Physiotherapy Evidence
Database
- Pepsic - Periódicos Eletrônicos em
Psicologia
- Persée – Portail de revues scientifiques
en sciences humaines et sociales
- Philosopher's Index (Ovid)
- Philosophical Books - ASP (EBSCO)
- PNAS - Proceedings of the National
Academy of Sciences
- Polymer Contents (ScienceDirect)
- Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais (PUC Minas). Biblioteca Digital
- Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (PUC-SP). Bib. Digital de Teses e
Dissertações
- Pontifícia Universidade Católica do
Paraná (PUCPR)
- Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro (PUC Rio). Teses e Dissertações
- Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (PUCRS). Catálogo de
Teses e Dissertações
- Portal de Revistas da Universidade de
São Paulo - SIBI
- Portal Domínio Público
- Portal Periódicos Capes
- Primary, Final and Useful Energy
Database (IIASA)
- Primo Central (Ex Libris)
- Programa de Publicações Digitais da

Propg (Unesp)
- Project Euclid
- Project Gutenberg: Fine Literature
Digitally Re-Published
- Project Muse
- ProLEI - Programa de Legislação
Educacional Integrada
- ProQuest Databases
- Proquest
Dissertations & Thesis
(Abstracts)
- Prossiga : Programa de Informação para
Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação
- Protein Data Bank - PDB
- PsycArticles (APA)
- Psycoloquy
- Publicações do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep)
- Publicações EMBRAPA
- Publishers Weekly - ASP (EBSCO)
- PubMed Central: PMC
- Ranking Web of World repositories
- RCP - Representative Concentration
Pathways Database (IIASA)
- Red de Revistas Científicas de América
Latina y el Caribe, España y Portugal :
Redalyc
- Rede Bibliodata
- Reference Reviews (Emerald)
- Repositório Acesso Livre à Informação
Científica da Embrapa : Alice
- Repositório Científico de Acesso Aberto
de Portugal (RCAAP)
- Repositório da Universidade Federal
Fluminense (UFF)
- Repositório Digital da Universidade
Federal do Maranhão (UFMA)
- Repositório Digital da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul : LUME
(UFRGS)
- Repositório Digital FGV: Periódicos
Científicos (Artigos)
- Repositório
Digital
FGV:
Teses,
Dissertações e outros documentos digitais
- Repositório Institucional da ENAP
- Repositório Institucional da Universidade
de Brasília (UnB)
- Repositório Institucional da Universidade
Federal da Bahia (UFBA)
- Repositório Institucional da Universidade
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Federal de Goiás (UFG)
- Repositório Institucional da Universidade
Federal de Lavras (UFLA)
- Repositório Institucional da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC)
- Repositório Institucional da Universidade
Federal do Ceará (UFC)
- Repositório Institucional da Universidade
Federal do Espírito Santo (UFES)
- Repositório Institucional da Universidade
Federal do Pará (UFPA)
- Repositório institucional da Universidade
Federal do Rio Grande (FURG)
- Repositório Institucional da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
- Repositório Institucional da Universidade
Federal dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri (UVJM)
- Repositório Institucional da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
- Repositório Institucional do Museu
Paraense Emílio Goeldi
- Repositório Institucional Fiocruz : Arca
- Repositório Institucional Vitor Marinho
- Research Papers in Economics (RePEc)
- Research Papers in Economics : RePEc
- Revistas Médicas de Acesso Gratuito
- ROAD Directory of Open Access
scholarly Resources
- Roubini Global Economics - RGE Monitor
- Royal Society Journals
- Russian Forests and Forestry Database
(IIASA)
- S&P Capital IQ
- Sabin Americana (Gale / Learning)
- SAGE Journals Online
- SAO/NASA Astrophysics Data System
(ADS)
- Scaling
Dynamics
of
Energy
Technologies (IIASA)
- Scholarpedia : the peer-reviewed openaccess encyclopedia
- SciELO Citation Index (Web of Science)
- SciELO Cuba - Scientific Electronic
Library Online
- SciELO Livros
- SciELO.ORG - Scientific Electronic
Library Online
- SciELO.ORG
- Science (AAAS)

- ScienceDirect - E-Books Backlist e Livros
em Português (Elsevier)
- ScienceDirect (Elsevier)
- SCImago Journal and Country Rank SJR
- SciTech Connect. Energy Citations
Database. US Dept of Energy (DOE). Office
of Scientific and Technical Information
(OSTI)
- SCOPUS (Elsevier API)
- SCOPUS (Elsevier)
- SIDRA - Sistema IBGE de Recuperação
Automática
- Slavery and Anti-slavery Collection (Gale)
- Social Science Research Network / Legal
Scholarship Network - SSRN/LSN
- Social Services Abstracts (ProQuest)
- SocINDEX with Full Text (EBSCO)
- Sociological Abstracts (Proquest)
- SPORTDiscus with Full Text (EBSCO)
- SpringerLink
- SSP - Shared Socioeconomic Pathways
Database (IIASA)
- Stanford Encyclopedia of Philosophy
- TEL (thèses-en-ligne)
- The Economist Historical Archive, 1843–
2009 (Gale)
- The Financial Times Historical Archive
1888-2009 (Gale)
- The Listener Historical Archive, 19291991 (Gale)
- The Making of the Modern World (Gale)
- The National Bureau of Economic
Research
- The Picture Post Historical Archive, 19381957 (Gale)
- The Sunday Times Digital Archive, 18222006 (Gale)
- The Times Digital Archive 1785-2006
(Gale)
- Thomson One
- UNESCO Institute for Statistics
- UNESDOC Database
- União Européia (EU). Eurostat
- UNIDO Industrial Statistics Database
- UNIVATES. Biblioteca Digital
- Universal Index of Doctoral Dissertations
in Progress
- Universia
- Universidade Católica de Brasília (UCB).
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Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
- Universidade Católica de Brasília (UCB).
Repositório Institucional
- Universidade Católica de Goiás (UCG).
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
- Universidade de Brasília (UnB). Biblioteca
Digital de Teses e Dissertações
- Universidade de Caxias do Sul (UCS).
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
- Universidade de Fortaleza (Unifor).
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
- Universidade de São Paulo (USP).
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
- Universidade do Estado de Santa
Catarina (UDESC). Biblioteca de Teses e
Dissertações
- Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ). Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações
- Universidade
do
Oeste
Paulista
(UNOESTE). Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações
- Universidade do Porto. Faculdade de
Letras. Teses e Dissertações
- Universidade do Vale do Rio dos Sinos
(UNISINOS). Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações
- Universidade Estadual da Paraíba
(UEPB). Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações
- Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP).
Biblioteca
Digital
da
UNICAMP: Dissertações e Teses
- Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP). Faculdade de Engenharia de
Alimentos. Base Alimentarium
- Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP). Instituto de Física Gleb
Wataghin. Teses e Dissertações
- Universidade Estadual de Londrina (UEL).
Biblioteca Digital da Produção Científica,
Tecnológica
- Universidade Estadual de Ponta Grossa
(UEPG). Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações
- Universidade
Estadual do
Norte
Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). Centro
de Ciência e Tecnologia
- Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho (UNESP). Produção

Científica da UNESP
- Universidade Federal da Bahia (UFBA).
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
- Universidade Federal da Bahia (UFBA).
Escola de Administração. Publicações
- Universidade Federal da Paraíba (UFPB).
Base de Dados de Teses e Dissertações
- Universidade Federal de Góias (UFG).
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
- Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul (UFMS). Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações
- Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul (UFMS). Repositório Institucional
- Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG). Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações
- Universidade Federal de Ouro Preto
(UFOP). Repositório Institucional
- Universidade Federal de Pelotas (UFPel).
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
- Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE). Liber: Publicações Eletrônicas da
UFPE
- Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC). Repositório Institucional
- Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC). Teses e Dissertações
- Universidade Federal de São Carlos
(UFSCAR). Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações
- Universidade Federal de Uberlândia
(UFU). Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações
- Universidade Federal de Uberlândia
(UFU). Repositório Institucional
- Universidade Federal de Viçosa (UFV).
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
- Universidade Federal do Ceará (UFC).
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
- Universidade Federal do Maranhão
(UFMA). Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações
- Universidade Federal do Mato Grosso
(UFMT). Programa de Pós-Graduação em
Física Ambiental
- Universidade Federal do Pará (UFPA).
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
- Universidade Federal do Pará (UFPA).
Repositório Institucional
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- Universidade Federal do Rio Grande
(FURG). Biblioteca de Teses e
Dissertações
- Universidade Federal do Rio Grande
(FURG). Repositório institucional
- Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN)
- Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS). Biblioteca Digital : Teses e
Dissertações
- Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS). Repositório Digital LUME
- Universidade Federal Fluminense (UFF).
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
- Universidade Federal Fluminense (UFF).
Repositório Institucional
- US Patent Full-text and Image Database
(USPTO)
- Utopian Studies - ASP (EBSCO)
- vLex
- WDI - World Development Indicators
- Web of Science - Coleção Principal
(Thomson Reuters Scientific)
- Westlaw

- WHO Statistical Information System
(WHOSIS)
- WHO Statistical Information System :
WHOSIS
- Wikipedia: The free encyclopedia (En
Inglês)
- Wiley Online Library
- WIPO Resources - World Intellectual
Property Organization
- Wolfram
research's
mathematical
functions
- World Bank
- World Competitiveness Yearbook
- World Development Indicators
- World Population and Human Capital
Projections 2014 (IIASA)
- World Scholar: Latin America & The
Caribbean (Gale)
- World Scientific
- World Trade Law
- World Trade Organization
- WorldCat
- Zentralblatt MATH (zbMATH)
- Zephyr

A1.2 Artigos selecionados como relevantes para a Pesquisa Exploratória, por idioma,
com país de publicação e classificações de periódicos (Qualis e SJR)
Decisão – português (1):

País¹

Qualis²

SJR³

SANTOS, P. R.; CURO, R. S. G.; BELDERRAIN, M. C.
N. Aplicação do mapa cognitivo a um problema de
decisão do setor aeroespacial de defesa do Brasil.
Journal
of
Aerospace
Technology
and
Management, São José dos Campos, v. 3, n. 2, p.
215-226, May-Aug. 2011.
Decisão – inglês (2):

BR

B2:A,I

-

País¹

Qualis²

SJR³

GB

A2:P

0,324

BR

A1:P;
B1:A

0,223

País¹

Qualis²

SJR³

BR

B2:P,I

-

BR

B2:P,I;

-

CORREA, C. R.; CAGNIN, C. H. Prospective games for
defence strategic decisions in Brazil, Foresight, v. 18,
n. 1, p.4-23, 2016.
COSTA, E. P. L. D.; BACCARINI, M. UN Security Council
decision-making: testing the bribery hypothesis.
Revista Brasileira de Política Internacional, v.57, n.
2, p. 29-57, 2014.
Orçamento – português (2):
BRUSTOLIN, V. M. Dimensões e aplicações do
Orçamento de Defesa do Brasil. Mural Internacional.
v. 5, n. 1, jan./jun. 2014.
ROCHA, A. J. R. O significado dos recentes gastos
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militares do Brasil em perspectiva. Meridiano 47, n.
110, p. 14-15, set 2009.
Orçamento – inglês (0):
Operações de Paz – português (5):
BRACEY, D. O Brasil e as Operações de Manutenção da
Paz da ONU: os casos do Timor Leste e Haiti.
Contexto Internacional, v. 33, n. 2, p. 315-331, jul./
dez. 2011.
AGUILAR, S. L. C. A participação Sul-Americana nas
Operações de Paz da ONU: algumas considerações.
Security and Defense Studies Review, v. 12, p. 99116, fall-winter, 2011.
FETT, P. Missões de paz e o multilateralismo brasileiro.
Universitas: Relações Internacionais, Brasília, v.
12, n. 1, p. 37-49, jan./jun. 2014.
ROCHA, A. J. R. Política externa e política de defesa no
Brasil: civis e militares, prioridades e a participação
em missões de paz. e-cadernos ces, n. 6, 2009.
BEIRÃO, A. P. Solidariedade ou interesse? O que leva
os Estados a desejarem integrar as Operações de
Paz? Uma reflexão sobre o caso brasileiro. Security
and Defense Studies Review, v. 11, p. 89-110,
fall/winter 2010.
Operações de Paz – inglês (7):
SÁNCHEZ NIETO, W. A. Brazil’s Grand Design for
Combining Global South Solidarity and National
Interests: A Discussion of Peacekeeping Operations
in Haiti and Timor. Globalizations, v. 9, n. 1, p. 161–
178, Feb. 2012.
UZIEL, E.; VARGAS, J. A. C. Twenty years wandering
(but not in the desert): Brazil’s 1967-1989 absence
from UN peacekeeping, Brasiliana – Journal for
Brazilian Studies. v. 3, n. 2, p. 6-31, mar. 2015.
CARVALHO, V. M.; VILLA, R. D.; RODRIGUES, T.;
BREITENBAUCH, H. Brazilian Participation in United
Nations Peacekeeping Operations. Brasiliana Journal for Brazilian Studies, v. 3, n. 2, p. 1-5, mar.
2015.
CAVALCANTE,
F.
Rendering
peacekeeping
instrumental? The Brazilian approach to United
Nations peacekeeping during the Lula da Silva years
(2003-2010). Revista Brasileira de Política
Internacional, v. 53, n. 2, p. 142-159, 2010.4
AGUILAR, S. L. C. Operações de Paz: novos mandatos
e suas implicações para os países contribuintes com
tropas. História e Cultura, Franca, v. 4, n. 1, p. 254276, mar. 2015.

B3:A
País¹

Qualis²

SJR³

País¹

Qualis²

SJR³

BR

A2:P;
B2:A,I

-

US

B2:I

-

BR

B3:A;
B4:P

-

PT

B3:I;
B4:P

-

US

B2:I

-

País¹

Qualis²

SJR³

US

-

0,858

GB

B2:P;
B3:A,I

-

GB

B2:P;
B3:A,I

-

BR

A1:P;
B1:A

0,223

BR

B2:I;
B5:P

-
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KENKEL, K. M. Five generations of peace operations:
from the “thin blue line” to “painting a country blue”.
Revista Brasileira de Política Internacional, v. 56,
n. 1, p. 122-143, 2013.
VELÁSQUEZ, A. C. S. Peacekeeping Effects in South
America: Common Experiences and Divergent Effects
on
Civil–Military
Relations,
International
Peacekeeping. v. 17, n. 5, p. 629-643, nov. 2010.

BR

A1:P;
B1:A

0,223

GB

A2:P

1,063

Observações:
¹- Código de Países segundo a Codificação Norma ISO 3166-Alf2
(https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html), tendo sido realizada a pesquisa no
site de cada Periódico para verificar seu local de sede, em 29 jul. 17.
²Resultado
de
pesquisa
no
portal
de
periódicos
da
CAPES
(http://www.periodicos.capes.gov.br/), em 29 jul. 17, para as Classificações de
Periódicos Quadriênio 2013-2016. Considerando a interdisciplinaridade dos temas, foi
empregada a classificação mais alta entre as áreas: Administração Pública e de
Empresas, Ciências Contábeis e Turismo (A); Ciência Política e Relações
Internacionais (P); e Interdisciplinar (I). A classificação foi representada pelo código
da classificação (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C), seguida, após os dois pontos (:), da
área em que se insere (A, P e I); em havendo mais que uma classificação, estas foram
separadas por ponto e vírgula (;).
³- Resultado de pesquisa no Scimago Journal & Country Rank – SJR
(http://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=BR), em 29 jul. 17, para a
classificação do periódico no ano de 2016.
4- Embora o artigo seja em português, optou-se por mantê-lo em virtude de ser o
resultado da busca em inglês.

235

APÊNDICE B – Orçamento da União (dados correntes, em R$: 2000-2018*)
Ano Projeto de Lei (PLOA)
1.004.533.781.020,00
2000
938.134.572.736,00
2001
637.974.327.960,00
2002
1.009.532.195.931,00
2003
1.457.686.682.125,00
2004
1.580.757.468.502,00
2005
1.637.904.462.309,00
2006
1.511.540.601.307,00
2007
1.352.543.609.047,00
2008
1.585.045.962.731,00
2009
1.738.432.994.352,00
2010
1.940.556.108.227,00
2011
2.118.273.683.441,00
2012
2.140.255.749.070,00
2013
2.361.984.347.823,00
2014
2.863.379.701.677,00
2015
2.903.425.049.341,00
2016
3.399.469.969.668,00
2017
3.500.837.633.386,00
2018*

Dotação Inicial (LOA1)

Dotação Final (LOA2)

Empenhado

Liquidado

Pago

1.012.807.272.457,00

1.035.018.184.598,00

616.386.542.554,03

616.382.515.529,14

599.094.490.801,68

950.202.360.392,00

977.568.778.585,00

603.434.986.006,95

603.434.864.215,52

579.666.243.499,01

650.409.607.960,00

708.929.307.880,00

674.948.981.295,41

674.928.089.894,83

656.691.025.241,89

1.036.056.083.262,00

1.099.968.080.064,00

876.498.679.453,33

876.456.652.333,37

846.161.851.745,64

1.469.087.406.336,00

1.506.832.003.175,00

908.181.007.512,77

908.177.768.924,96

888.261.796.738,45

1.606.403.171.042,00

1.634.298.773.380,00

1.106.791.840.082,12

1.106.790.731.238,38

1.072.136.199.484,79

1.660.772.285.176,00

1.730.178.907.391,00

1.183.711.475.220,06

1.183.711.189.734,40

1.144.557.121.351,98

1.526.143.086.099,00

1.564.141.233.423,00

1.223.799.045.893,37

1.175.480.202.357,82

1.171.493.077.495,77

1.362.268.012.584,00

1.551.947.166.472,00

1.258.852.867.900,06

1.206.684.146.029,97

1.184.625.992.958,62

1.581.447.761.494,00

1.705.173.824.197,00

1.416.371.413.382,26

1.348.208.701.220,60

1.331.300.744.169,17

1.766.021.794.352,00

1.848.199.882.506,00

1.504.951.165.638,64

1.432.594.803.430,72

1.414.489.603.815,56

1.964.392.359.391,00

2.013.672.267.928,00

1.676.831.326.892,20

1.590.922.439.199,84

1.574.070.172.440,65

2.150.458.867.507,00

2.256.717.237.580,00

1.839.795.668.616,77

1.731.217.124.214,29

1.712.094.779.492,61

2.165.910.805.669,00

2.355.490.203.717,00

1.930.402.898.555,84

1.808.455.308.087,17

1.782.716.413.457,11

2.383.177.997.310,00

2.608.372.403.576,00

2.308.335.491.140,05

2.197.641.735.836,97

2.167.625.473.476,77

2.876.676.947.442,00

2.938.486.110.523,00

2.382.042.570.390,32

2.304.245.120.915,71

2.267.598.157.833,20

2.953.546.387.308,00

3.003.407.558.129,00

2.661.473.991.964,89

2.589.501.783.344,14

2.572.176.902.532,04

3.415.431.200.238,00

3.415.466.404.341,00

2.583.727.159.184,82

2.505.575.271.650,26

2.483.711.770.704,83

3.504.921.082.632,00

3.510.351.067.742,00

2.790.537.827.484,96

1.764.730.923.761,47

1.758.502.017.970,08

Fonte: o autor (2018), com base em dados de consulta realizada no SIOP, com dados SIAFI de 24/08/2018.
Legenda:
LOA1 – Dotação inicialmente aprovada na LOA
LOA2 – Dotação consolidada ao final do exercício, ou seja, a LOA sob efeito de variações aumentativas e diminutivas, como
contingenciamentos e créditos extraordinários, por exemplo.
* Ano de 2018 possui valores não consolidados, sendo o valor apresentado uma parcial considerando a data de 24/08/2018.
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APÊNDICE C – Orçamento de Defesa (dados correntes, em R$: 2000-2018*)
Ano
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018*

Dotação Inicial (LOA1)

Dotação Final (LOA2)

19.427.502.356,00

19.440.143.963,00

21.731.141.998,00

20.754.679.217,52

20.754.679.217,52

19.642.033.993,45

20.042.359.027,00

20.168.126.084,00

25.485.700.435,00

25.555.905.886,17

25.555.905.886,17

23.961.184.116,00

26.229.052.419,00

26.205.558.550,00

29.004.079.074,00

28.223.588.411,24

28.223.588.411,24

26.930.117.850,21

27.823.063.575,00

28.084.664.562,00

28.824.322.889,00

25.828.824.951,88

25.828.824.951,88

25.015.916.190,93

27.989.881.638,00

28.068.982.114,00

30.817.948.169,00

28.608.436.301,42

28.608.436.301,42

27.308.310.275,58

32.065.313.754,00

32.273.794.037,00

34.994.908.939,00

33.080.065.105,73

33.080.056.443,78

30.759.497.457,58

35.168.125.317,00

36.081.974.122,00

38.406.483.176,00

35.685.738.606,95

35.685.738.606,95

34.487.207.154,31

38.980.630.351,00

40.122.657.557,00

41.709.137.150,00

39.887.245.951,96

37.830.585.253,75

37.765.050.922,48

42.730.222.566,00

42.729.576.757,00

48.044.147.513,00

44.841.341.458,30

42.447.483.375,21

40.713.280.631,39

52.153.324.608,00

51.381.906.855,00

55.286.016.591,00

51.283.062.126,43

48.379.259.049,59

48.007.198.108,59

58.178.632.353,00

59.006.895.802,00

63.371.154.424,00

59.819.675.530,32

55.592.278.901,08

55.259.374.780,54

60.230.377.686,00

61.402.360.357,00

64.576.589.525,00

61.787.958.929,09

57.363.191.337,37

57.224.496.114,17

63.706.967.680,00

64.794.765.301,00

72.438.000.180,00

66.378.792.373,89

59.938.608.168,85

59.750.154.876,00

66.368.721.315,00

67.819.439.947,00

74.392.376.930,00

70.880.965.236,45

64.741.593.893,62

64.095.150.331,37

72.888.815.196,00

74.017.108.772,00

80.961.206.895,00

76.874.224.432,44

71.575.651.919,79

70.877.260.930,63

78.804.304.283,00

81.574.316.460,00

87.950.435.439,00

81.873.489.527,51

76.636.501.084,03

73.843.568.576,79

82.593.900.903,00

82.058.369.206,00

86.435.912.282,00

84.508.902.598,14

79.957.948.884,19

79.740.762.835,88

93.332.526.763,00

94.837.003.786,00

94.987.261.952,00

93.120.101.769,70

88.110.543.149,63

87.625.639.491,42

98.893.574.384,00

100.664.996.276,00

100.974.519.590,00

87.592.110.123,00

54.056.551.053,00

52.474.753.424,00

Projeto de Lei (PLOA)

Empenhado

Liquidado

Pago

Fonte: o autor (2018), com base em dados de consulta realizada no SIOP, com dados SIAFI de 24/08/2018.
Legenda:
LOA1 – Dotação inicialmente aprovada na LOA
LOA2 – Dotação consolidada ao final do exercício, ou seja, a LOA sob efeito de variações aumentativas e diminutivas, como
contingenciamentos e créditos extraordinários, por exemplo.
* Ano de 2018 possui valores não consolidados, sendo o valor apresentado uma parcial considerando a data de 24/08/2018.
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APÊNDICE D – Representatividade do Orçamento da Defesa (dados correntes, em R$: 2000-2018*)
Ano Orçamento da União (Orç U) Orçamento de Defesa (Orç Def)
1.035.018.184.598,00
21.731.141.998,00
2000
977.568.778.585,00
25.485.700.435,00
2001
708.929.307.880,00
29.004.079.074,00
2002
1.099.968.080.064,00
28.824.322.889,00
2003
1.506.832.003.175,00
30.817.948.169,00
2004
1.634.298.773.380,00
34.994.908.939,00
2005
1.730.178.907.391,00
38.406.483.176,00
2006
1.564.141.233.423,00
41.709.137.150,00
2007
1.551.947.166.472,00
48.044.147.513,00
2008
1.705.173.824.197,00
55.286.016.591,00
2009
1.848.199.882.506,00
63.371.154.424,00
2010
2.013.672.267.928,00
64.576.589.525,00
2011
2.256.717.237.580,00
72.438.000.180,00
2012
2.355.490.203.717,00
74.392.376.930,00
2013
2.608.372.403.576,00
80.961.206.895,00
2014
2.938.486.110.523,00
87.950.435.439,00
2015
3.003.407.558.129,00
86.435.912.282,00
2016
3.415.466.404.341,00
94.987.261.952,00
2017
3.510.351.067.742,00
100.974.519.590,00
2018*

PIB anual corrente (R$)

Orç Def em % Orç U

Orç Def em % PIB

1.199.092.070.940,21

2,10%

1,81%

1.315.755.467.830,93

2,61%

1,94%

1.488.787.255.158,37

4,09%

1,95%

1.717.950.396.424,49

2,62%

1,68%

1.957.751.212.962,56

2,05%

1,57%

2.170.584.500.000,00

2,14%

1,61%

2.409.449.940.000,00

2,22%

1,59%

2.720.262.930.000,00

2,67%

1,53%

3.109.803.100.000,00

3,10%

1,54%

3.333.039.350.000,00

3,24%

1,66%

3.885.847.000.000,00

3,43%

1,63%

4.376.382.000.000,00

3,21%

1,48%

4.814.760.000.000,00

3,21%

1,50%

5.331.619.000.000,01

3,16%

1,40%

5.778.953.000.000,00

3,10%

1,40%

6.000.570.460.099,99

2,99%

1,47%

6.266.894.736.443,86

2,88%

1,38%

6.559.900.000.000,00

2,78%

-

2,88%

1,45%
-

Fonte: o autor (2018), com base em dados de consulta realizada no SIOP (LOA consolidada ao final do Exercício Financeiro), com
dados SIAFI de 24/08/2018, e IBGE (Diretoria de Pesquisas. Coordenação de Contas Nacionais.)
Legenda:
Orç Def – Orçamento de Defesa
Orç U – Orçamento da União
* Ano de 2018 possui valores não consolidados, sendo o valor apresentado uma parcial considerando a data de 24/08/2018.
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APÊNDICE E – Dotações Orçamentárias – Operações de Paz (dados correntes, em R$: 2000-2018*)
Ação

2008

2C06

1.472.982.948,00

72.100.000,00

0,00

1.545.082.948,00

0,00

2009

2C06

1.797.523.014,00

0,00

0,00

1.797.523.014,00

0,00

2010

2C06

1.960.000.000,00

0,00

6.577.756.518,00

8.537.756.518,00

0,00

2011

2C06

3.134.999.998,00

0,00

0,00

3.134.999.998,00

0,00

2C06

3.304.436.226,00

280.200.000,00

0,00

3.584.636.226,00

0,00

20X1

0,00

0,00

54.300.000,00

54.300.000,00

0,00

2013

20X1

3.714.375.000,00

0,00

253.400.000,00

3.804.875.000,00

-162.900.000,00

2014

20X1

4.200.000.000,00

0,00

0,00

4.170.980.919,00

-29.019.081,00

2015

20X1

3.526.524.562,00

0,00

94.377.990,00

3.438.702.552,00

-182.200.000,00

2016

20X1

2.720.262.188,12

120.239.540,00

0,00

2.720.262.188,12

-120.239.539,88

2017

20X1

2.827.840.204,00

0,00

0,00

2.665.840.204,00

-162.000.000,00

2018* 20X1

1.035.000.000,00

0,00

0,00

1.030.998.001,00

-4.001.999,00

2012

Dotação Inicial

Dotação Suplementar

Dotação Extraordinária

Dotação Atualizada

Dotação Cancelada e
Remanejada

Ano

Fonte: O autor (2018), com base em consulta ao Sistema Tesouro Gerencial com dados do SIAFI, até 27/09/2018
Legenda:
* Ano de 2018 possui valores não consolidados, sendo o valor apresentado uma parcial considerando a data de 27/09/2018
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APÊNDICE F – PLOA, Dotações Orçamentárias e Execução da Despesa – Operações de Paz (dados correntes, em R$: 20002018*)
Ano
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018*

Projeto de Lei
0,00
0,00
0,00
16.200.000,00
5.200.000,00
6.626.164,00
6.075.380,00
4.075.380,00
134.075.380,00
140.000.000,00
140.000.000,00
240.000.000,00
240.000.000,00
323.400.000,00
300.000.000,00
309.100.000,00
246.738.000,00
206.024.091,00
115.000.000,00

Dotação Inicial
0,00
0,00
0,00
16.200.000,00
5.200.000,00
6.475.380,00
5.768.719,00
4.075.380,00
120.667.842,00
128.394.501,00
140.000.000,00
240.000.000,00
236.031.159,00
323.400.000,00
300.000.000,00
309.100.000,00
194.304.442,00
201.988.586,00
115.000.000,00

Dotação Atual
7.832.665,00
4.304.000,00
15.939.737,00
13.400.000,00
177.450.000,00
224.467.840,00
81.122.082,00
134.075.380,00
130.967.842,00
128.394.501,00
682.055.138,00
240.000.000,00
347.531.159,00
323.400.000,00
290.326.973,00
263.550.000,00
194.304.442,00
174.988.586,00
110.998.001,00

Empenhado
7.843.162,69
4.220.739,00
15.701.354,77
13.374.229,77
166.230.908,35
147.793.268,25
80.709.473,46
131.773.103,42
127.919.530,89
125.409.820,74
673.855.411,25
245.059.650,51
282.241.626,06
255.873.338,52
255.678.721,23
231.077.882,62
189.982.921,06
176.251.657,77
81.762.105,37

Liquidado
7.843.162,69
4.220.739,00
15.701.354,77
13.374.229,77
166.230.908,35
147.793.268,25
80.709.473,46
112.097.973,57
104.095.698,07
90.715.134,92
492.885.656,58
190.341.127,98
177.071.574,36
175.341.246,37
195.726.594,48
140.264.695,40
121.815.155,26
97.290.389,44
20.755.592,23

Pago
6.218.484,81
2.520.739,00
15.592.901,64
12.940.288,13
159.878.416,41
86.370.001,38
64.128.283,11
111.272.015,66
103.129.854,30
88.974.756,15
478.975.569,01
187.505.310,96
174.647.868,97
166.223.642,76
169.952.063,68
118.583.368,37
96.490.090,76
94.558.794,80
17.821.280,92

Fonte: o autor (2018), com base em dados do SIOP, de 30/09/2018
Legenda:
* Ano de 2018 possui valores não consolidados, sendo o valor apresentado uma parcial considerando a data de 30/09/2018.
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APÊNDICE G – Reembolso da ONU referentes à Operações de Paz da ONU
(dados correntes, em milhões de R$: 2004-2012)

Ano

Repasse da ONU*

Gastos do Governo
Brasileiro - MOU
50,6
58,47
37,03
57,54
69,71
62,79
382,8
189,5
196,39
113,94
105,62
65,82

2004
4,70
2005
31,18
2006
24,09
2007
24,02
2008
40,67
2009
11,54
2010
50,45
2011
66,99
2012
46,81
2013
55,78
2014
51,38
2015
37,99
Fonte: BRASIL (2018b)
Legenda:
* Repasses da ONU referem-se à MINUSTAH e UNIFIL, sendo o resultado das
receitas processadas pelo Tesouro Nacional do Brasil. A defasagem de divulgação
oficial pelo Ministério da Defesa, informando em 2018 dados consolidados até 2015
pode ser em função da dificuldade de se consolidar os reembolsos dantes
apresentada.

241

APÊNDICE H – Fotos da Pesquisa de Campo

Pesquisa de Campo no ano de 2017, no MD e EMCFA, em Brasília-DF

Pesquisa de Campo no ano de 2017, no MRE, em Brasília-DF

