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RESUMO 

 

O emprego de tropas da Força Terreste em apoio à Segurança Pública, tornou-

se comum sob o dispositivo constitucional da Garantia da Lei e da Ordem e, 

normalmente, esteve diretamentemente relacionado à indisponibilidade, insuficiência 

ou inexistência dos órgãos responsáveis, citados no Art 144 da Constituição Federal. 

Em 2018, pela primeira vez foi decretada uma Intervenção Federal e ocorreu no 

Estado do Rio de Janeiro. Este trabalho científico dividiu-se de forma a: explicar a 

metodologia da pesquisa; analisar os antecedentes históricos da Intervenção 

Federal e o Plano Estratégico do Gabinete de Intervenção Federal no Rio de 

Janeiro; identificar os Fatores Críticos de Sucesso utilizados previstos e mapeados 

utilizados para a consecussão dos Objetivos Estratégicos; e analisar a importância 

dos Fatores Críticos de Sucesso não previstos e não mapeados no Plano 

Estratégico, mas que foram implementados pelo Gabinete de Intervenção Federal no 

Rio de Janeiro no decorrer do período de vigência da Intervenção Federal. 

 

 

Palavras-chave: Emprego de tropas; Força Terrestre; Intervenção Federal; Fatores 

Críticos de Sucesso. 

 

 



RESUMEN 
 

El empleo de tropas de la Fuerza Terrestre en apoyo de la Seguridad Pública se hizo 

común en virtud de la disposición constitucional de la Garantía de la Ley y el Orden, 

y generalmente estaba directamente relacionado con la falta de disponibilidad, 

insuficiencia o inexistencia de los órganos responsables, citado en el artículo 144 del 

Constitución Federal. En 2018, por primera vez se decretó y ocurrió una intervención 

federal en el estado de Río de Janeiro. Este trabajo científico se dividió para: 

explicar la metodología de investigación; analizar los antecedentes históricos de la 

Intervención Federal y el Plan Estratégico de la Oficina Federal de Intervención en 

Río de Janeiro; identificar los factores críticos de éxito previstos y mapeados 

utilizados para lograr los Objetivos Estratégicos; y analizar la importancia de los 

Factores Críticos de Éxito no previstos y no mapeados en el Plan Estratégico, pero 

que fueron implementados por la Oficina Federal de Intervención en Río de Janeiro 

durante el período de Intervención Federal. 

 

 

Palabras clave: Empleo de tropas; Fuerza Terrestre; Intervención Federal; Factores 

Críticos de Éxito. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em 21 de julho de 2017, a Diretriz Ministerial nº 16/2017, do Ministério da 

Defesa (MD), determinou o desencadeamento de ações em apoio ao Plano Nacional 

de Segurança Pública (PNSP) na cidade do Rio de Janeiro, incluindo a possibilidade 

de emprego das Forças Armadas em ações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), a 

fim de contribuir para a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do 

patrimônio. 

Em 28 de julho de 2017, foi expedido o decreto1 que autorizou o emprego das 

Forças Armadas para a GLO no Estado do Rio de Janeiro. O §2º desse Decreto, 

previa que o Ministro de Estado da Defesa definiria a alocação dos meios 

disponíveis para serem empregados na Operação que ora se iniciaria. 

Os meios necessários das três Forças Singulares foram adjudicados para 

formar o Comando Conjunto (C Cj) e dar início a chamada Operação FURACÃO que 

se perpetuaria, até o dia 31 de dezembro de 2018. 

Em 16 de fevereiro de 2018, foi anunciada a Intervenção Federal na Segurança 

Pública no Estado do Rio de Janeiro, por meio do Decreto n.º 9.2882 (Dec. 

9.288/18). Nessa data, o Comandante Militar do Leste, General de Exército Walter 

Souza Braga Netto, surpreende-se ao ter sido nomeado Interventor Federal para 

área de Segurança Pública pelo Presidente Temer. 

Tal surpresa, possivelmente, deveu-se ao fato do Decreto de 28 de julho de 

2017, que havia estabelecido a Op FURACÃO seis meses antes, ainda estar em 

vigor e em plena execução. 

A Intervenção Federal ocorrida no Estado do Rio de Janeiro teve sua 

concepção de maneira sui generis, restringindo as ações do Interventor Federal 

apenas a área de Segurança Pública. 

Com isso, na prática, o Estado do Rio de Janeiro passou a ter dois 

governadores, um voltado para o setor de Segurança Pública, General Braga Netto, 

e o outro para os demais setores da administração estadual, Luiz Fernando Pezão3. 

 
1 Publicado no DOU de 28 jul 2017 - Edição extra. 
2 BRASIL. Decreto nº 9.288, de 16 de fevereiro de 2018. Diário Oficial da União. Impresa Nacional. 
Brasília, 16 fev 2018. 
3 Luiz Fernando de Souza, Luiz Fernando Pezão ou Pezão, é um economista e político brasileiro, ex-
governador do estado e, Atualmente, encontra-se preso. 
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Essa arquitetura organizacional, gerava, de imediato, um óbice para o 

Interventor Federal: o Governador para área da Segurança Pública não seria o 

responsável pelo pagamento das classes servidoras que compreendiam essa área. 

Tal constatação, exigiu do Interventor uma articulação político-estratégica com 

o setor encarregado das finanças do Estado do Rio de Janeiro, que se encontrava 

em uma séria crise econômica. 

 

1.1 O PROBLEMA 

 

Como foi “desenhada”, a Intervenção Federal na Segurança Pública teve uma 

complexidade de maior amplitude do que realmente se pôde perceber e não se 

resumiu apenas às ações estratégicas afetas e implementadas pela Secretaria de 

Segurança Pública, tampouco pelas ações operativas realizadas por essa 

Secretaria. 

Ao levar-se em conta o período de duração da Intervenção, dez meses e meio, 

e o caráter transversal dos assuntos relacionados à Segurança Pública que 

compreendia diversas áreas, o planejamento das ações foi, sobretudo, condicionado 

pelo fator tempo estabelecido pelo Dec. 9.228/18. 

Ao analisar-se o evento, há de se considerar que a Intervenção Federal se 

fundamentou em importantes estruturas para o seu funcionamento. No nível 

Estratégico, o Gabinete de Intervenção Federal no Rio de Janeiro (GIFRJ). No nível 

Operacional: a Secretaria de Estado de Defesa Civil (SEDEC), Secretaria de Estado 

de Administração Penitenciária (SEAP), Secretaria de Estado de Segurança 

(SESEG); o Comando Conjunto (C Cj) e o Centro de Coordenação Tático Integrado 

(CCTI), esse último constituindo-se em uma estrutura ad hoc do Comando de 

Operações Especiais (COpEsp) do Exército Brasileiro, em apoio ao GIFRJ. 

Todos esses atores tiveram seus papeis definidos por um Plano Estratégico4. 

Nesse sentido, para realização desse trabalho, formula-se o seguinte 

problema: os Fatores Críticos de Sucesso (FCS) utilizados, no curto prazo de dez 

meses e meio, foram suficientes para a consecução dos Objetivos Estratégicos (OE) 

estabelecidos pelo Gabinete de Intervenção Federal em seu Plano Estratégico? 

 
4 Plano Estratégico da Intervenção Federal na Área de Segurança Pública do Estado do Rio de 
Janeiro. Portaria Normativa nº 22/Gabinete de Intervenção Federal (GIFRJ), de 11 de outubro de 
2018. General de Exército Walter Souza Braga Netto, Interventor Federal, et al. 2. ed. Rio de Janeiro: 
IFERJ, 2018. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

Os objetivos levantados servirão de guia para a abordagem do problema 

definido. Assim, a fim de possibilitar o estudo relativo aos FCS na Intervenção 

Federal no Estado do Rio de Janeiro, foram estabelecidos um objetivo geral e três 

objetivos específicos. 

O objetivo geral resume e apresenta a ideia central desse trabalho acadêmico, 

expressando de forma clara a intenção da pesquisa, bem como qual será o escopo 

do estudo. 

Os objetivos específicos terão por função, de forma mais detalhada, buscar os 

resultados que se pretende alcançar por meio do presente estudo, bem como buscar 

relacionar mais profundamente o objeto do trabalho e suas particularidades, 

contribuindo, ainda, para a delimitação do tema. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Estudar os FCS previstos e mapeados, ou não, pelo GIFRJ e que 

possibilitaram a consecussão dos OE estabelecidos. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

a) Analisar os antecedentes históricos e o Plano Estratégico da Intervenção 

Federal. 

b) Identificar os FCS previstos e mapeados utilizados para a consecussão dos 

OE. 

c) Analisar a importância dos FCS não previstos e não mapeados no Plano 

Estratégico que foram implementados pelo GIFRJ no decorrer do período de 

vigência da Intervenção Federal. 

 

1.3 ARGUMENTOS 

 

Face ao problema levantado no item 1.1, formulam-se os seguintes 

argumentos para comprovação: 

- O Comando Militar do Leste (CML) empregava tropas das Forças Armadas 

em Operação de GLO, por meio de um C Cj que foi estabelecido conforme o 
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Decreto de 28 de julho de 2017, alterado pelo Decreto de 29 de dezembro de 2017, 

em apoio às ações do Plano Nacional de Segurança Pública, no Estado do Rio de 

Janeiro, no período de 28 de julho de 2017 a 31 de dezembro de 2018. 

- O C Cj preexistia e continuou existindo mesmo depois de ter sido decretado a 

Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro, tendo se constituído como um 

agente facilitador para o exame de situação estratégico do Interventor Federal. 

- O CML já trabalhava na redução de índices de criminalidade no Estado do Rio 

de Janeiro. A Operação FURACÃO iniciou-se antes da Intervenção Federal ter sido 

decretada. Suas ações de coerção ao crime e da promoção de sensação de 

segurança eram coordenadas pelo C Cj. 

- A redução dos índices de criminalidade continuou durante todo período de 

vigência da Intervenção Federal. 

Torna-se importante destacar que, nesse estudo, foram elencados argumentos 

e não hipóteses. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

O tema escolhido para desenvolver o trabalho foi “A Intervenção Federal e o 

Emprego do Exército na Segurança Pública”. 

Este tema, foi delimitado em “Fatores Críticos de Sucesso da Intervenção 

Federal no Estado do Rio de Janeiro”. 

O trabalho não contemplará as ações de Operações Especiais nem as 

Operações de Inteligência realizadas durante o período. 

 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Em que pese o fato do Rio de Janeiro ter sido a Unidade Federativa que, desde 

5 de outubro de 1988, mais recebeu Operações de Garantia da Lei e da Ordem (Op 

GLO), o ineditismo de uma Intervenção Federal e a forma como fora concebida, por 

si só já justificaria o presente estudo. 

A complexidade da Intervenção Federal, os recursos necessários e disponíveis e o 

tempo de duração estabelecido foram alguns dos desafios a serem vencidos pelo 

Interventor. Decorrente disso cabe destacar dois aspectos: 
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a) Em primeiro lugar, o porquê de não ter sido estabelecida uma Intervenção 

total no Estado. O Presidente da República decretou uma Intervenção Federal 

setorial e específica, exclusivamente, ao setor da Segurança Pública. 

b) Em segundo lugar, o Interventor Federal trabalhou em um ambiente 

vulnerável, incerto, complexo e ambíguo (ambiente VUCA5.) com estruturas 

existentes nos níveis Político, Estratégico, Operacional e Tático. 

O ambiente de atuação do Interventor Federal enquadrou-se muito bem na 

definição de ambiente VUCA, uma combinação de qualidades que, em conjunto, 

caracterizam a natureza de algumas condições e situações difíceis de se 

administrar, conforme caracterização da Fundação Nacional da Qualidade (2019). 

Dessa maneira, destaca-se que a relevância do estudo proposto se dá pela 

importância da pesquisa científica acerca dos FCS que possibilitaram a consecução 

dos OE do Plano do GIFRJ e do Objetivo Político imposto pela Intervenção Federal. 

É relevante, também, porque investiga os FCS que permitiram resultados 

efetivos na gestão da área de Segurança Pública, com a efetivação de entregas de 

equipamentos, materiais e armamentos adquiridos pelo GIFRJ para os diversos 

Órgãos de Segurança Pública (OSP) durante e após a Intervenção. 

 

1.6 METODOLOGIA  

 

Esta seção destina-se a delimitar o trabalho, apresentar a concepção e as 

limitações do método. Para tal, serão tomados como base os conceitos existentes 

no Manual Escolar de Elaboração de Projetos de Pesquisa na Escola de Comando e 

Estado-Maior do Exército (ECEME) - ME 21-259, edição 2012. 

 

1.6.1 Delimitação da pesquisa 

 

De acordo com a taxionomia de Vergara (2009), constante no ME 21-259, esta 

pesquisa será qualitativa, bibliográfica, documental, descritiva e explicativa. 

Qualitativa porque se baseará na análise de dados qualitativos das fontes utilizadas. 

 
5 Ambiente VUCA - O termo VUCA surgiu nos anos 1990 dentro de um contexto militar e é uma sigla 
para descrever um ambiente, uma situação ou condições de volatilidade (volatility), incerteza 
(uncertainty), complexidade (complexity) e ambiguidade (ambiguity). Logo o termo foi adotado pelos 
administradores, pois traduz muito bem as condições do mundo dos negócios nos dias atuais e está 
influenciando muito a forma de gestão nas empresas. Disponível em http://www.fnq.org.br/informe-
se/noticias/o-que-e-um-ambiente-v-u-c-a-e-o-que-isso-tem-a-ver-com-gestao. Acesso em 7 fev 19. 
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Bibliográfica tendo em vista a utilização de conteúdo de artigos e publicações. 

Documental pois utilizará documentos doutrinários ostensivos. Descritiva uma vez 

que discorrerá sobre os dados levantados. Explicativa pois estabelecerá a 

correlação a que o trabalho se propõe. 

 

1.6.2 Concepção do método 

 

O trabalho teve início com uma pesquisa bibliográfica em documentos do 

GIFRJ, revistas especializadas, artigos científicos e trabalhos de conclusão de curso 

da ECEME, Escola Superior de Guerra (ESG), Escola de Guerra Naval (EGN) e da 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), bem como os dados disponíveis no 

Portal do Observatório Militar da Praia Vermelha, Portais de Jornais e Blogs 

especializados. 

A proposta da pesquisa é seguir a abordagem qualitativa com o objetivo de 

responder à questão de estudo por meio de uma observação direta e subjetiva do 

objeto a ser analisado. 

 

1.6.3 Limitações do método 

 

A metodologia escolhida para esta pesquisa apresenta algumas dificuldades e 

limitações em relação ao tratamento e à coleta dos dados. 

Tendo em vista o estudo referir-se aos “Fatores Críticos de Sucesso da 

Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro” e por tratar-se de um evento até 

então inédito, não haverá fato de semelhante referência. 

Mesmo com a citada limitação, acredita-se que a metodologia escolhida é 

acertada e possibilita alcançar com sucesso o objetivo final desta pesquisa, uma vez 

que as fontes abertas apresentam uma confiabilidade bem elevada atualmente, 

algumas pertencendo, inclusive, a órgãos especializados em estudos de Defesa. 
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2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS E O PLANO ESTRATÉGICO DA 

INTERVENÇÃO FEDERAL 

 

Para embasar o estudo a ser desenvolvido nos próximos capítulos do trabalho 

acerca do estudo dos FCS, tenham sido eles mapeados ou não pelo GIFRJ, que 

possibilitaram a consecussão dos OE estabelecidos e o Estado Final Desejado 

(EFD), nos níveis Estratégico ou Político - torna-se necessário estudar o Plano 

Estratégico da Intervenção Federal e analisar seus principais tópicos. 

Dessa maneira, este capítulo apresentará um histórico resumido de situações 

de emprego da Força no Estado do Rio de Janeiro, bem como analisará o Conceito 

Operacional, o Diagnóstico Estratégico e os OE constantes do Plano do GIFRJ. 

É importante destacar que, devido a premissa de tempo, o Plano formulado 

pelo GIFRJ possuiu um perfil híbrido, guardando características comuns e peculiares 

entre um Plano Estratégico e um Plano de Gestão. 

 

2.1 HISTÓRICO DE 1988 ATÉ A DECRETAÇÃO DA INTERVENÇÃO FEDERAL 

 

A Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988 (CF/88) inaugurou uma série 

de emprego de tropas das Forças Armadas, para a Garantia da Lei e da Ordem, 

com base legal no Art. 142. 

O primeiro emprego do Exército Brasileiro em Op GLO, registrado sob a égide 

da atual Carta Magna, ocorreu na greve dos trabalhadores da Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN), em novembro de 1988 na cidade de Volta Redonda, no 

Estado do Rio de Janeiro. 

Naquela ocasião, as tropas do Exército (Figura 1) foram empregadas para a 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio 

público, na greve dos trabalhadores da CSN, então estatal federal6. 

As tropas do Exército Brasileiro ocuparam as instalações da CSN, onde 

estabeleceram a segurança daquela estrutura estratégica, mobiliando posto de 

segurança estática (PSE); realizando operações de controle de distúrbios (OCD) e 

 
6 Em novembro de 1988, três metalúrgicos da CSN morreram em confrontos com tropas do Exército 
durante a greve. https://blogs.oglobo.globo.com/blog-do-acervo/post/tres-metalurgicos-da-csn-foram-
mortos-pelo-exercito-durante-greve-ha-30-anos.html. Acesso em 1º mar 19. 
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patrulhamentos à pé e motorizado, para controlar a área de segurança, na cidade de 

Volta Redonda/RJ. 

 

 
Figura 1 – Topas do Exército na CSN em 1988 
Fonte: Blog do Acervo – O Globo 

 

Contudo, o Ministério da Defesa (MD) considera que o primeiro emprego 

sistematizado das Forças Armadas em Operações de Garantia da Lei e da Ordem 

tenha ocorrido na reunião Rio ECO-92. 

A partir desse grande evento, o emprego das Forças Armadas, mais 

especificamente do Exército Brasileiro, em Op GLO tornou-se cada vez mais 

comum, sobretudo no Estado do Rio de Janeiro. 

Apenas em 1999, foi editada a Lei Complementar Nº 97, de 9 de junho de 1999 

(LC 97/99), posteriormente alterada pela Lei Complementar nº 117, de 2004, e pela 

Lei Complementar nº 136, de 2010. A LC 97/99 dispõe sobre as normas gerais para 

a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, conforme previsto no 

§1º, do Art 142 da CF/88. 

Desassociando-se as operações de garantia da votação e apuração (Op GVA) 

- ligadas ao emprego de tropas para a segurança das eleições - das Op GLO, 

segundo o Ministério da Defesa, desde 5 de outubro de 1988, as tropas do Exército 

foram empregadas vinte e quatro vezes em Op GLO no Estado do Rio de Janeiro, 

com as mais diversas finalidades, a saber: promover a segurança em grandes 
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eventos; atuar na Segurança Pública durante ameaça de greve de OSP ou 

cooperando para combater a violência urbana; e para desobstruir rodovias durante 

greves de caminhoneiros. 

Em face do emprego, cada vez mais constante em Op GLO, o Comandante do 

Exército, em 5 de setembro de 2006, definiu e designou o 28º Batalhão de Infantaria 

Leve (28º BIL), sediado na cidade de Campinas, no Estado de São Paulo, como 

Unidade de Emprego Peculiar em Operações de Garantia da Lei e da Ordem7. 

Destarte, o Estado-Maior do Exército criou o Centro de Instrução de Operações 

de Garantia da Lei e da Ordem do 28º BIL (CIOpGLO/28º BIL)8, em conformidade 

com o previsto na Portaria do Comandante do Exército. 

Como premissa para o funcionamento do CIOpGLO/28º BIL, o Estado-Maior do 

Exército (EME) estabeleceu que: 

O 28º BIL, OM de Emprego Peculiar, passa a integrar o Sistema de Ensino 
do Exército como organização militar designada para colaborar nas 
atividades de ensino, nos termos do item VII do Art 10 do Regulamento da 
Lei de Ensino do Exército. (EME, 2006) 

 

Entre outras missões, coube ao 28º BIL9, em nível nacional, por meio de seu 

Centro de Instrução, planejar e conduzir Estágios Gerais ou de Área em Operações 

de Garantia da Lei e da Ordem; avaliar o adestramento em Op GLO; cooperar, no 

nível Tático, para a evolução da Doutrina Militar Terrestre; e cooperar, em caráter 

excepcional e quando determinado, com a complementação do adestramento e com 

a capacitação profissional de outras Forças Singulares e de Forças Auxiliares. 

A decisão do Comandante do Exército em criar uma Unidade de Emprego 

Peculiar em GLO mostrou-se válida e acertada, pois além de servir como um 

instrumento de capacitação de vetores para difusão da doutrina e das táticas, 

técnicas e procedimentos (TTP) em Op GLO, serviu, também, para o 

desenvolvimento e para a constante atualização da Doutrina. 

 
7 Portaria nº 605, DE 5 DE SETEMBRO DE 2006.BDefine e designa as unidades de Emprego 
Peculiar e dá outras providências. Publicada no Boletim do Exército nº 36/2006, de 8 de setembro de 
2006 
 
8 Portaria nº 210-EME, de 29 de novembro de 2006. Aprova a Diretriz para a Implantação do Centro 
de Instrução de Operações de Garantia da Lei e da Ordem, no 28º Batalhão de Infantaria Leve e dá 
outras providências. Publicada no Boletim do Exército nº 49/2006, de 8 de dezembro de 2006 
 
9 Cabe destacar, que o autor deste trabalho foi Comandante do 28º BIL e Diretor do CIOpGLO no 
biênio 2017-2018, tendo iniciado o processo de Transformação do CIOpGLO em Centro de Instrução 
de Operações Urbanas (CIOU), tendo participado, em 2018, da Operação FURACÃO, durante a 
Intervenção Federal, como Comandante da Força HENRIQUE DIAS, constituída pelas frações do 28º 
BIL e por apoios de outras Organizações Militares da 11ª Bda Inf L. 
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A partir de 2010, passa-se a observar um aumento do número de vezes em 

que a Força Terrestre foi empregada em Op GLO, sobretudo no Estado do Rio de 

Janeiro.  

As Operações de maior envergadura e duração que ocorreram, desde então, 

foram: a Operação ARCANJO, de novembro de 2010 a julho de 2012, na região do 

complexo de favelas do Alemão e da Penha; e a Operação SÃO FRANCISCO, de 

abril de 2014 a junho de 2015, no complexo de favelas da Maré. 

Ocorreram, ainda, as Op GLO em apoio aos Grandes Eventos, tais como a 

Jornada Mundial da Juventude e a Copa das Confederações, em 2013; a Copa do 

Mundo FIFA, em 2014; e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. 

Em fevereiro de 2017, a Região Metropolitana do Rio de Janeiro foi palco da 

Operação CARIOCA10, em face da ameaça de greve dos OSP e a decorrente 

escalada da violência na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

A Operação CARIOCA foi iniciada e finalizada durante a execução da 

Operação CAPIXABA, que já ocorria no Estado do Espírito Santo11. 

Nesse período, um único C Cj, com base na 1ª Divisão de Exército (1ª DE), 

controlou as duas operações. 

Em julho de 2017, o Presidente Michel Temer decretou novamente Op GLO, 

dessa vez abrangendo todo Estado do Rio de Janeiro. 

Essa Op GLO foi chamada de Operação FURAÇÃO que, no Ministério da 

Defesa, também é conhecida como Operação RIO DE JANEIRO12. 

O Decreto que a estabeleceu previa, em seu §2º, que o Ministro de Estado da 

Defesa definiria a alocação dos meios disponíveis para adjucação em favor do C Cj. 

Para a condução da Operação FURAÇÃO, estabeleceu-se, mais uma vez, um 

C Cj, fato que foi facilitado pelas lições aprendidas e pelos ensinamentos colhidos 

durante a realização das Operações CAPIXABA e CARIOCA, em fevereiro de 2017. 

Em função do C Cj, organizou-se um Estado-Maior Conjunto (EMCj) e 

Interagências que contava com a participação de Forças Federais de Segurança 

 
10 Decreto de 13 de fevereiro de 2017, publicado no Diário Oficial da União de 14 de fevereiro de 
2017. 
11 Operação de Garantia da Lei e da Ordem ocorrida no Estado do Espírito Sando, em face da greve 
dos Órgãos de Segurança Pública, ode foram empregadas tropas do Comando Militar do Leste 
sediadas no Rio de Janeiro. 
12 Decreto de 28 de julho de 2017, alterado pelo Decreto de 29 de dezembro de 2017, estabeleceu a 
Op GLO até 31 de dezembro de 2018. 
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(Agência Brasileira de Inteligência, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de 

Segurança Pública) e representantes dos OSP estadual. 

O Decreto de 28 de julho de 201713 foi alterado pelo Decreto de 29 de 

dezembro de 2017, estabelecendo que a duração da Operação Furacão seria 

prorrogada, até 31 de dezembro de 2018. 

A missão de comandar e coordenar as tropas das Forças Armadas na 

Operação FURACÃO foi conferida, pelo Ministério da Defesa, ao Comandante Militar 

do Leste, General de Exército Braga Netto, que designou como Comandante 

Conjunto da Operação FURACÃO o Comandante da 1ª DE, cumulativamente com 

as funções que exercia. 

Seguindo as diretrizes do Comandante Militar do Leste, o C Cj realizou uma 

análise diagnóstica e tomou a decisão de não atuar mais, como atuara nas 

Operações ARCANJO e SÃO FRANCISCO. 

Com isso, a Operação FURACÃO introduziu um novo modus operandi às 

operações militares que foram realizadas a partir de então. Esse novo modus 

operandi não possuía mais o caráter de ocupação de área, mas sim o de realizar 

ações pontuais, baseadas nas manchas criminais e em conhecimentos de 

Inteligência. 

No quadro do Plano Nacional de Segurança Pública (PNSP), as operações do 

C Cj da Operação FURACÃO eram executadas sob demanda da Secretaria de 

Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, sob o caráter de operações 

interagências. 

Ocorriam, basicamente, operações de apoio logístico, patrulhamento, cerco e, 

algumas vezes, de investimento nas comunidades, em cooperação com os OSP 

estaduais. A Operação FURACÃO foi a precursora da Intervenção Federal instituída 

pelo Presidente Michel Temer. Até a Intervenção Federal, o C Cj da Operação 

FURACÃO havia executado dezenove operações militares (Quadro 1). 

Em fevereiro de 2018, em face do grave comprometimento da Segurança 

Pública agravada pela crise econômica que afligia o Estado do Rio de Janeiro, com 

reflexos direto no pagamento do funcionalismo público estadual, o Governador do 

Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (PMDB), solicitou a Intervenção 

Federal: 

 
13 Publicado no DOU de 28 jul 2017 - Edição extra. 
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O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (PMDB), afirmou que 
só com a intervenção federal, anunciada na madrugada desta sexta-feira 
(16), será possível “vencer a quantidade de armamento de guerra” do crime. 
A declaração foi dada por telefone ao G1 no fim da manhã desta sexta-feira 
(16), quando o governador já estava em Brasília para assinatura do decreto, 
que deve ser feita até o fim da tarde. Pezão elogiou o presidente da 
República, Michel Temer, e o presidente da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ): “Não dá [para esperar]. O presidente Temer e o 
Rodrigo Maia foram muito proativos”. (Portal G1, 16 fev 18)14 

 

Nº Locais Data 
Efetivo empregados 

(militares) 

1 Arco Metropolitano 28 Jul 17 8.000 

2 Complexo do Lins de Vasconcelos (Zona Norte/RJ) 5 Ago 17 3.600 

3 
Comunidades de Grota, Caramujo, Igrejinha, 
Preventório, Atalaia e Ititioca, em Niterói (Região 
Metropolitana/RJ) 

16 Ago 17 2.300 

4 

Comunidades do Jacarezinho, Alemão, Manguinhos, 
Mandela, Bandeira 2, Parque Arará, Mangueira, Barro 
Vermelho e Sapinho, bem como no Condomínio Morar 
Carioca (Zona Norte/RJ) 

21 Ago 17 4.800 

5 Rocinha (Zona Sul/RJ) 
22 a 29 
Set 17 

950 

6 
Comunidades do Barro Vermelho, Sapinho e Geruza, 
em Duque de Caxias (Baixada Fluminense) 

27 Set 17 2.300 

7 Morro da Babilônia, em Copacabana (Zona Sul/RJ) 1º Out 17 50 

8 Morro dos Macacos, na Vila Isabel (Zona Norte/RJ) 6 Out 17 900 

9 Rocinha (Zona Sul/RJ) 
11 Out 17 
10h00min 

550 

10 
Comunidades do Querosene, Zinco, São Carlos e 
Mineira (Centro/RJ) 

27 Out 17 1.700 

11 
Complexo do Salgueiro e Comunidade Anaia, em São 
Gonçalo (Região Metropolitana/RJ) 

7 Nov 17 3.500 

12 
Comunidade do Barbante e Vila Joaniza, 
na Ilha do Governador (Zona Norte do RJ) 

30 Nov e 
1º Dez 17 

1.500 

13 Mangueira, Arará, Mandela I e II (Zona Norte do RJ) 6 Dez 17 2.900 

14 Nova Holanda – Complexo da Maré 13 Dez 17 800 

15 Jacaré, Arará, Manguinhos e Mandela 18 Jan 18 3.000 

16 Acessos às rodovias federais do estado 25 Jan 18 3.000 

17 Acessos às rodovias federais do estado 1º Fev 18 3.000 

18 
Cidade de Deus, BR 101 (na altura de São Gonçalo) e 
Arco Metropolitano 

7 Fev 18 3.000 

19 
Comunidade Kelson’s, divisas do estado e em outras 
áreas estratégicas da Região Metropolitana/RJ 

19 Fev 18 3.000 

Quadro 1 - Operações GLO sob o Decreto de 28 de julho de 2017, anteriores à 
Intervenção Federal 
Fonte: Seção de Comunicação Social do Comando Militar do Leste 

 

 
14 Portal G1, Rio de Janeiro. Pezão diz que só com intervenção federal é possível 'vencer armas de 
guerra' no RJ. Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/pezao-diz-que-so-com-
intervencao-federal-e-possivel-vencer-armas-de-guerra-que-o-rj-tem-hoje.ghtml. Acesso em: 17 fev 
18. 
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A decisão política de realizar uma Interveção Federal no Estado Fluminense foi 

tomada pelo Presidente Michel Temer e costurada em reunião com autoridades, 

como o Governador do Rio de Janeiro, Pezão; o Ministro da Defesa, Raul Jungman; 

o Ministro da Justiça, Torquato Jardim; o Ministro da Secretaria-Geral de Governo, 

Moreira Franco; o Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles; o Ministro do 

Planejamento, Dyogo Oliveira; o Ministro do Gabinete de Segurança Instituicional, 

General de Exército Sérgio Etchegoyen; o Presidente da Câmara dos Deputados, 

Deputado Federal Rodrigo Maia; e o Presidente do Senado, Senador Eunício de 

Oliveira: 

Atendendo a um apelo do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando 
Pezão, que admitiu não ter mais controle da situação, o presidente Michel 
Temer decidiu decretar a intervenção federal na segurança pública do 
estado do Rio. O decreto, que o presidente assina hoje, dá poderes totais 
ao general Braga Netto, chefe do Comando Militar do Leste, sobre todas as 
forças de segurança do estado, incluindo as polícias Militar e Civil, e o 
autoriza a tomar as medidas que achar necessárias para conter o crime 
organizado no Rio. (Portal O Globo, 16 fev 18)15 

 

Tão logo foi decidido decretar a Intervenção Federal, o General de Exército 

Braga Netto tomou conhecimento de sua nomeação como Interventor Federal na 

Área de Segurança Pública no Rio de Janeiro. Uma missão inopinada, de surpresa, 

ou, como costuma-se dizer na Infantaria, um “Manda Brasa”, e na Cavalaria do Gen 

Braga Netto, um “Furacão”. 

Desde que foi promulgada a CF/88, essa foi a primeira aplicação do Art. 34. O 

Dec. 9.288/18, estabeleceu a Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro com 

o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública. Esse Decreto, 

previa, ainda, o encerramento da Intervenção no dia 31 de dezembro de 2018. 

Seguindo as “tradições” do Direito brasileiro, o Decreto de Intervenção pode ser 

visto como uma “jabuticaba”16, pois restringiu o mandato do Interventor Federal 

apenas ao setor da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. 

 
15 Portal O Globo, Rio de Janeiro. A pedido de Pezão, Temer vai decretar intervenção na segurança 
do Rio. Disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/a-pedido-de-pezao-temer-vai-decretar-
intervencao-na-seguranca-do-rio-22403272. Acesso em: 17 fev 18. 
16 A Teoria da Jabuticaba foi desenvolvida pelo escritor e diplomata Paulo Roberto de Almeida, é tudo 
aquilo que só existe no Brasil. Isso significa pertencer a uma família de ‘explicações sociais’ única e 
exclusiva neste planeta, situação inédita no plano universal, que consiste em propor, defender e 
sustentar, contra qualquer outra evidência lógica em sentido contrário, soluções, propostas, medidas 
práticas, iniciativas teóricas ou mesmo teses (em alguns casos, antíteses) que só existem no Brasil e 
que só aqui funcionam, como se o mundo tivesse mesmo de se curvar ante nossas soluções 
inovadoras para velhos problemas humanos e antigos dilemas sociais. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Seguran%C3%A7a_p%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_do_Rio_de_Janeiro
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Dessa maneira, surgiram os primeiros desafios para o General Braga Netto: 

como atuar na área da Segurança Pública sem ter o controle do “cofre” para planejar 

investimentos e aquisições naquele setor? Qual estrutura adotar para promover as 

ações necessárias? Como honrar os pagamentos atrasados dos servidores desse 

setor? 

Já como Interventor Federal, ao pensar a estrutura e planejar como promover a 

Intervenção Federal, o General Braga Netto utilizou-se da experiência do C Cj da 

Operação FURACÃO, bem como dos ensinamentos colhidos, das lições aprendidas 

e melhores práticas, das ligações e estruturas já existentes, desde julho de 2017, 

tendo sido esses fatores, instrumentos facilitadores, uma vez que as ligações e 

estruturas necessárias e fundamentais à Intervenção, praticamente já existiam e já 

havia sido testadas. 

O Decreto de Intervenção descreveu as atribuições do Interventor Federal, 

dentre as quais, o poder de requisitar os meios militares necessários para o 

cumprimento do objetivo da Intervenção. Isso ampliou o caráter conjunto e 

interagência das operações. 

Esse caráter interagência, já vinha sendo adotado pelo CML desde a Operação 

FURACÃO. Cabe destacar, a importância do comprometimento das diversas 

agências participantes do setor da Segurança Pública para o sucesso das ações 

operativas. 

Da mesma maneira que estava previsto no Decreto de GLO, a Intervenção 

Federal estendia-se até 31 de dezembro de 2018. Ressalta-se que ambos os 

Decretos - o que instituiu a GLO e o da Intervenção Federal - coexistiram até aquela 

data. O C Cj passou a ser o “Braço Forte” da estrutura adotada para a Intervenção 

Federal. 

O desafio para a diminuição dos índices de criminalidade no Estado do Rio de 

Janeiro esteve concentrado, principalmente, em articular esforços, promover a 

integração, a coordenação e a interoperabilidade de sistemas, meios (pessoal e 

material) e direcionar as instituições responsáveis pela Segurança Pública para um 

esforço prioritário na atividade-fim. 

Destaca-se que a estrutura do GIFRJ, apesar da Intervenção Federal no 

Estado do Rio de Janeiro ter tido seu encerramento no dia 31 de dezembro de 2018, 

teve seu período de ativação prorrogado até 30 de junho de 2019. O objetivo dessa 
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prorrogação deveu-se, sobretudo, em razão da necessidade do GIFRJ em realizar 

os ajustes patrimoniais, bem como a gestão do legado. 

O GIFRJ deverá receber e repassar ao Estado do Rio de Janeiro, por força de 

contratos celebrados, materiais e serviços adquiridos para o setor de Segurança 

Pública, de acordo com o estabelecido nos objetivos delineados no Plano de 

Estratégico. 

 

2.2 CONCEITO OPERACIONAL 

 

Reunindo características híbridas, o planejamento formulado buscou alcançar 

as necessidades requeridas em um Plano Estratégico, visando ações operativas, e 

em um Plano de Gestão, visando ações gestoras, de forma a atender a Diretriz de 

Planejamento do Interventor, expedida em 5 de março de 2018, que tinha por 

objetivo-síntese pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública no Estado 

do Rio de Janeiro. 

Já destacado como um óbice, o fator tempo foi mitigado quando da elaboração 

do Plano Estratégico, devido a formação de uma equipe multidisciplinar composta 

por especialistas do GIFRJ em parceria com especialistas do Instituto Meira Matos 

(IMM) da ECEME. 

Supostamente, ainda, devido ao fator tempo e às necessidades requeridas 

para solucionar a crise, verifica-se que o Plano Estratégico possui um item destinado 

à definição de um Conceito Operacional, o qual passará a ser analisado a partir 

desse ponto. 

O Conceito Operacional que consta no Plano Estratégico do GIFRJ, na 

verdade, nada mais é do que um conceito estratégico que serve para orientar as 

ações operativas e gestoras. 

O conceito estratégico é definido no Glossário das Forças Armadas - MD35-G-

01 (4ª Edição/2007), como uma “Orientação resultante do estudo da situação 

estratégica. É uma fixação do que cumpre fazer, em termos amplos e flexíveis, a fim 

de permitir a utilização na composição dos empreendimentos básicos que dela 

decorre” (BRASIL, 2007b, p. 62). 

A equipe de planejamento elaborou o Conceito Operacional e fixou dezenove 

premissas como orientações resultantes do estudo da situação estratégica que, 

naquele momento, se configurava por ser: uma Intervenção Federal inédita; de 
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caráter emergencial, setorial e de curta duração; e executada em uma Unidade 

Federativa que vivenciava sérios problemas de corrupção, má gestão, que culminou 

em uma grande crise econômica e de Segurança Pública. 

Esses dados caracterizavam a situação de quase falência vivida pelo Estado 

do Rio de Janeiro. 

A Intervenção Federal foi setorial, porque abrangeu apenas o setor da 

Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. De curta duração, porque o Dec. nº 

9.288/18 estabeleceu que a Intervenção teria vigência, de 16 de fevereiro a 31 

dezembro de 2018, portanto, menos de um ano de duração. 

O Estado encontrava-se com sérios problemas de corrupção e de gestão, onde 

ex-Governadores; ex-Deputados, incluindo o ex-Presidente da Assembleia 

Legislativa; ex-integrantes do Tribunal de Contas; da Receita; e do Ministério 

Público, todos do Estado, tinham sido presos por corrupção ativa ou passiva. 

A corrupção permitiu, também, a ampliação das áreas controladas por 

organizações criminosas (ORCRIM), tais como: o Comando Vermelho (CV), Terceiro 

Comando Puro (TCP), os Amigos dos Amigos (ADA) e a Milícia. 

Assim como, permitiu um esvaziamento dos cofres públicos que veio a atingir 

diretamente o funcionalismo público estadual, categoria esta a que pertenciam os 

agentes de Segurança Pública. 

As dezenove premissas que formaram o Conceito Operacional, trataram de 

fixar o que cumpria ser feito, nas condicionantes abordadas, em termos amplos e 

flexíveis. 

Apontava para a necessidade e para o porquê de fixar-se um Conceito 

Operacional, estabelecendo atribuições e áreas de atuação dos diversos órgãos e 

instituições envolvidas nas ações da Intervenção Federal. 

Essa medida foi de fundamental importância, devido ao ambiente VUCA 

(volátil, incerto, complexo e ambíguo) observado no diagrama de relacionamento, 

bem como nos diversos níveis de governança e eixos de atuação da Intervenção 

Federal. 

Uma das premissas do Conceito Operacional passou a revelar a evidente 

constatação de que o Interventor Federal era o Governador do Estado do Rio de 

Janeiro para os assuntos referentes à Segurança Pública, respondendo diretamente 

ao Presidente da República, conforme estabelecido no Dec. nº 9.288/18. 
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Dessa maneira, evidenciou-se o nível Político da pessoa do Interventor tanto 

na esfera do Governo Estadual, tal qual é o nível de qualquer governador, quanto na 

esfera Federal, com sua subordinação direta ao Chefe do Poder Executivo Federal. 

O Conceito Operacional destacou a dimensão gestora da Intervenção Federal, 

ao incorporar ao Plano Estratégico, o “Mecanismo accountability”17 para as 

responsabilidades junto à administração pública federal: 

a) devido a previsibilidade de recebimento de recursos, por meio de crédito 

extraordinário aberto pela Medida Provisória nº 825, de 27 de março de 2018, 

posteriormente convertida na Lei 13.700, de 2 de agosto de 2018, que foi 

concretizada por meio do recebimento de R$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e 

duzentos milhões de reais) de recursos federais destinados ao GIFRJ; 

b) na qualidade de agente político supervisor e garantidor da efetiva execução; 

c) relativa à prestação de contas dos recursos federais alocados à Intervenção, 

ao órgão federal de controle externo, Tribunal de Contas da União (TCU), que já 

realizava trabalho de fiscalização, na modalidade acompanhamento operacional, das 

ações a cargo da Intervenção Federal. 

O Interventor Federal, por intermédio da Secretaria de Administração (SA) e da 

Assessoria Especial de Controle Interno (AECI), deveria conduzir consultas e 

tratativas junto ao TCU, Tribunal de Contas do Estado (TCE) e a Advocacia-Geral da 

União (AGU) visando definir se ele, o Interventor, seria obrigado a prestar contas, 

indicando a que órgão deveria fazê-lo e em que condições (prazos e conteúdo). 

Em resumo, no Conceito Operacional identifica-se a preocupação gestora do 

Interventor Federal em atender aos princípios da administração pública, previstos no 

Art. 37 da CF/88 (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), 

os quais agiram como norteadores para todas medidas administrativas adotadas 

pelo GIFRJ. 

Pode-se afirmar, portanto, que desde a concepção do Conceito Operacional, o 

planejamento do Interventor Federal sinalizava para a execução de uma Intervenção 

Federal gestora, preocupada em resgatar efetividade (eficiência e eficácia), a 

 
17 A accountability é o conjunto de processos que visam selecionar, organizar e disponibilizar as 
informações de interesse das partes interessadas. O mecanismo Accountability é formado por duas 
práticas: 3110 - Promover transparência, responsabilidade e prestação de contas; e 3120 - Assegurar 
a efetiva atuação da Auditoria Interna. Disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/governanca/governanca-no-tcu/mecanismos-de-governanca/mecanismo-de-
accountability.htm. Acesso em: 23 de maio de 2019. 
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credibilidade e a operacionalidade do setor de Segurança Pública, ao mesmo tempo 

em que se buscava a redução da criminalidade. 

Com esse pensamento, foi construída a arquitetura de comando, controle e 

relações institucionais da Intervenção Federal (Figura 2). 

 
Figura 2 – Arquitetura de Comando, Controle e Relações Institucionais da Intervenção 
Federal na Área de Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro. 
Fonte: Diretriz de Planejamento da Intervenção Federal na Área de Segurança Pública 
do Estado do Rio de Janeiro, 2018. 

 

Cabe ressaltar, que os níveis de atuação seguiram o estipulado pela Doutrina 

de Planejamento do MD e não o estipulado pela literatura convencional da 

administração, no que concerne aos níveis Operacional e Tático, sendo esse último, 

o nível de execução das ações. 

O Conceito Operacional possuía, também, premissas que foram formuladas 

para atender o caráter de transversalidade da Segurança Pública, bem como ao 

ambiente interagências do GIFRJ. 

Para isso, foram contemplados no planejamento, ações emergenciais e 

estruturantes por áreas funcionais (Figura 3), representadas nas Diretorias e 

Coordenações componentes das Secretarias de Intervenção Federal e de 

Administração, em coordenação com as Secretarias de Estados e os OSP sob 

Intervenção. 
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Figura 3 – Áreas funcionais de abrangência das ações da Intervenção Federal na Área de 
Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. 
Fonte: Diretriz de Planejamento da Intervenção Federal na Área de Segurança Pública do 
Estado do RJ, 2018. 

 

No conceito encontrava-se, em síntese, como se daria a relação entre os OSP 

que constituíam o eixo Segurança Pública e os meios do C Cj constituintes do eixo 

Defesa. 

A atividade de Inteligência, que não será abordada nesse estudo, também foi 

regulada por premissa encontrada no Conceito Operacional. Nela, o Interventor 

Federal teve o cuidado de explicitar que a atividade de Inteligência seria suporte aos 

planos e ações dos dois eixos de atuação (Segurança Pública e Defesa), bem como 

ferramenta de apoio à decisão do GIFRJ. 

Como não será alvo do estudo, torna-se importante citar que a Interveção 

contou com estruturas de Inteligência pré-existentes dos eixos Segurança e Defesa, 

pertencentes à esfera federal, estadual e até municipal. Registra-se que essas 

estruturas realizavam seus trabalhos de acompanhamento sistêmico e 

especializado, mesmo antes da decretação da Intervenção Federal no Rio de 

Janeiro. 

O Conceito Operacional parece ser redundante, mas necessariamente 

destacava o Interventor como Governador do Estado do Rio de Janeiro para o setor 

da Segurança Pública. Essa necessidade em se dizer e repetir o óbvio, afirmava que 

a Intervenção Federal na Área da Segurança Pública contemplaria ações em todo o 
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Estado do Rio de Janeiro e não apenas na capital e em sua Região Metropolitana, 

como de costume, a exemplo das Op GLO ocorridas anteriormente. 

Ao se falar em Segurança Pública, na maioria das vezes, pensa-se apenas nos 

OSP, quando muito na SESEG, esquecendo-se que o Sistema Prisional (SEAP) e a 

Defesa Civil (SEDEC) também são estruturas com responsabilidades de atuar em 

todo Estado, nesse mesmo setor. 

A décima nona premissa, torna claro o caráter híbrido do Planejamento que 

possuiu características de Plano Estratégico e de Plano de Gestão. 

A análise do Conceito Operacional, denota a preocupação do Interventor 

Federal não apenas em planejar ações operativas para pôr termo ao grave 

comprometimento da ordem pública que gerava um estado de insegurança, mas, 

sobretudo, mostra preocupação com o caráter gestor que deveria ser implementado. 

Ao término da Intervenção Federal, esperava-se resgatar a efetividade, 

operacionalidade e credibilidade do sistema de Segurança Pública do Estado, 

prevendo no plano a execução de ações que buscassem, efetivamente, a 

recuperação incremental da capacidade operativa do setor sob Intervenção. 

O General Braga Netto teve uma visão prospectiva e corajosa, ao conceber 

bases perenes aos trabalhos e às iniciativas implementadas em um período de tão 

curta duração, como o da Intervenção Federal. 

 

2.3 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

O estudo do Diagnóstico Estratégico teve o objetivo de analisar a situação do 

setor da Segurança Pública e identificar, de acordo com aspectos internos e 

externos, os ambientes em que o GIFRJ viria a desenvolver suas ações. 

Normalmente, realiza-se o Diagnóstico Estratégico utilizando-se a clássica 

ferramenta conhecida como Análise ou Matriz SWOT18 (acrônimo do inglês 

Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) que, no Brasil, é comumente 

conhecida pelo nome de Análise ou Matriz das Forças, Oportunidades, Fraquezas e 

Ameaças. 

 
18 A Análise ou Matriz SWOT é uma ferramenta desenvolvida na década de 1960 por Albert 
Humphrey (1926-2005) que, na Universidade de Stanford, realizou uma pesquisa onde analisou e 
cruzou sistematicamente os dados das 500 maiores corporações relatadas pela revista Fortune da 
época. 
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Essa ferramenta, permitiu que os planejadores identificassem no ambiente 

interno os pontos fortes e as fraquezas, bem como no ambiente externo as ameaças 

e oportunidades que o GIFRJ encontraria em seu ambiente de trabalho. 

No caso em estudo, é lícito supor que o ambiente interno analisado pelo 

Interventor Federal tenha baseado-se nas estruturas de Segurança Pública, Defesa 

e do GIFRJ. Assim como, para análise do ambiente externo, baseado-se nos mais 

variados stakeholders (grupos de interesse)19 para as ações da Intervenção, quer 

fossem eles contrários ou a favor, levando-se sempre em consideração os níveis de 

atuação (Quadro 2). 

Ambiente 
Nível 

Ambiente Interno Ambiente Externo 

Nível Político 
- Comandante Militar do 
Leste/Interventor Federal 

- Presidente da República 
- Governador do Estado RJ 

Nível Estratégico 
- Comando Militar do Leste 
GIFRJ 

- Ministério da Defesa 
- Ministério Extraordinário da 
Segurança Pública 
- Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da 
República 
- Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (MPOG) 
- AGU 
- TCU 
- Imprensa e Vetores de 
Comunicação 
- Opinião Pública 

Nível Operacional 

- Comando Conjunto 
- Centro de Coordenação Tático 
Integrado 
- Secretaria de Defesa Civil 
- Secretaria de Administração 
Penitenciária 
- Secretaria de Segurança 
Pública 

- Agência Brasileira de 
inteligência 
- Polícia Rodoviária Federal 
- Força Nacional de Segurança 
Pública 
- Polícia Federal 

Nível Tático 

- Grandes Unidades, Grandes 
Comando E Organizações 
Militares 
- Corpo De Bombeiros Militar Do 
Estado Do Rio De Janeiro 
- Polícia Militar do Estado do Rio 
de Janeiro 
- Polícia Civil do Estado do Rio 
de Janeiro 

- Guardas Municipais 

Quadro 2 – Ambientes Interno e Externo baseado na Arquitetura de Comando e Controle e 
Relações Institucionais da Intervenção Federal 
Fonte: o Autor 

 

 
19 Stakeholders significa público estratégico capaz de influenciar ou ser influenciado. Descreve 

pessoa ou grupo que tem interesse em um empreedimento, podendo ou não ter feito um investimento 
neles. 
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Para realizar a análise do Diagnóstico Estratégico, esse trabalho buscou 

executar um exercício mental inverso, tomando-se por base, os resultados 

encontrados e constantes do Plano Estratégico do GIFRJ. 

Tudo isso, com a finalidade de demonstrar como se processou o mecanismo 

de análise, no intuito de, na sequência do trabalho, compreender o porquê dos 

Objetivos Estratégicos e de seus Fatores Críticos de Sucesso. 

Dessa forma construiu-se a seguinte Matriz SWOT (Quadro 3): 

A
M

B
IE

N
T

E
 I

N
T

E
R

N
O

 

FORÇAS FRAQUEZAS 

- Imagem, credibilidade, princípios, valores 
e crenças das Forças Armadas 
- Experiência em Op GLO 
- Comprometimento dos integrantes das 
Forças Armadas 
- Profissionalismo e adestramento das 
tropas de Operações Especiais dos OSP 
- Integração das Forças Armadas com os 
OSP devido às sequenciais Op GLO  
- Provisão de recursos federais por meio de 
Crédito Extraordinário para o GIFRJ 
- Criação de uma UG para o GIFRJ 

- Inexistência de estruturas logísticas nos OSP 
- Baixa eficiência e eficácia dos OSP 
- Gestão dos recursos humanos dos OSP 
- Deficiência na organização dos OSP 
- Deficiência de recursos materiais e recursos 
humanos quanto a formação e qualificação 
- Administração dos recursos orçamentários 
Obsolecência de parte de Eqp dos OSP 
- Deterioração da capacidade de planejamento e 
Gestão por parte das Secretarias e OSP 
intervencionados. 

A
M

B
IE

N
T

E
 E

X
T

E
R

N
O

 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

- O Estado do RJ 
- Opinião Pública 
- OSP e Secretarias do setor 
- Provisão de recursos federais 
- Percepção da população do Estado do RJ 
em relação à Segurança Pública 
- Percepção da população do Estado do RJ 
em relação à credibilidade das Forças 
Armadas 
- Percepção da população do Estado do RJ 
em relação aos valores das Forças 
Armadas e de seus Integrantes 

- Poder de ação das ORCRIM 
- Opinião Pública em relação à Intervenção 
Federal 
- Insuficiência de recursos 
- Inexistência ou baixa qualidade de serviços 
essenciais à população 
- Insegurança financeira do Estado do RJ 
afetando diretamente os Servidores da Área de 
Segurança Pública 
- Interferência política devido ao pleito de 2018 
(possibilidade, à época, de suspensão da 
Intervenção Federal para votação da Reforma da 
Previdência, por exemplo) 
- Ações das ORCRIM no interior do Sistema 
Penitenciário 
- Ocorrência de crimes de grave comoção (como 
o caso da Vereadora Mariela Franco) 
- Possibilidade de aumento da violência durante 
a Intervenção federal 
- Realização de manifestações contrárias à 
Intervenção federal 
- Percepção negativa da população do Estado do 
RJ em relação aos OSP 
- Ineditismo da Intervenção Federal 
- Limitação legal imposta pelo Art 34 da CF/88 
que obrigava o Interventor Federal seguir os 
trâmites administrativos normais para resolver 
uma emergência em um curto prazo. 
- Complexidade das aquisições a serem 
realizadas 
- Descontinuidade das ações que integram o 
legado da Intervenção Federal por falta de 
recursos ou por decisão política. 

Quadro 3 - Matriz SWOT para o Diagnóstico Estratégico 
Fonte: o Autor 
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Com base na construção analítica inversa do Quadro de Ambientes e da Matriz 

SWOT20 (Quadro 2 e Quadro 3), o estudo do Diagnóstico Estratégico demonstrou 

como a ferramenta permitiu que o Interventor Federal viesse a ter o entendimento 

das “Forças” e utilizá-las para potencializar as “Oportunidades”, além de ter 

permitido que o GIFRJ pudesse eliminar as “Fraquezas” e mitigar as “Ameaças” 

identificadas. 

O estudo demonstra que a Análise SWOT resultou em um Diagnóstico 

Estratégico aprofundado e abrangente, permitindo que o Plano Estratégico 

atendesse tanto as ações operativas, quanto as necessidades de gestão. 

 

2.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

O aspecto híbrido observado no Plano Estratégico, desde seu Conceito 

Operacional, conferiu-lhe a capacidade de estabelecer Objetivos Estratégicos (OE) 

com efetividade, permitindo que as estruturas envolvidas viessem a desenvolver 

suas ações, quer operativas, quer gestoras, com a eficiência e eficácia exigidas pela 

situação emergencial, resultando na efetividade das ações da Intervenção Federal. 

A análise dos OE terá por objetivo identificar os desafios que o GIFRJ 

enfrentou e venceu para conseguir implementar as suas estratégias, OE calcados no 

entendimento das forças e oportunidades, fraquezas e ameaças, fatores esses que 

foram observados, analisados e identificadas no Diagnóstico Estratégico. 

O conjunto de OE foi distribuído segundo as perspectivas do mapa 

estratégico, que buscou impactar uns aos outros, por meio de relações de causa e 

efeito, vindo a formar a transcrição das estratégias adotadas pela equipe de 

planejamento do GIFRJ. 

A construção de um mapa com os OE, serviu para esclarecer se caso os 

desafios ali presentes fossem alcançados, seriam suficientes para a concretização 

da visão de futuro: 

 
20 Recorda-se o entendimento conceitual de FORÇAS, como os pontos positivos dominados pela 
instituição. Constituem o conjunto de variáveis positivas sobre as quais a instituição pode agir; 
FRAQUEZAS, como os pontos negativos dominados pela instituição. Constituem o conjunto de 
variáveis negativas sobre as quais a instituição pode agir; OPORTUNIDADES, como o entendimento 
de aspectos positivos que estão fora do conjunto de variáveis que são dominadas pela instituição. 
São aquelas variáveis sobre as quais a instituição não tem poder de ação; e AMEAÇAS, como o 
entendimento de aspectos negativos que estão fora do conjunto de variáveis que não são dominadas 
pela instituição. São aquelas variáveis sobre as quais a instituição não tem poder de ação. 
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Ser reconhecida como referência de modelo de ações estratégicas 
adotadas no intuito de pôr termo a grave comprometimento da ordem 
pública no Estado do Rio de Janeiro, com base nos resultados obtidos tanto 
pela recuperação incremental das capacidades operativas dos OSP 
estaduais, como pela diminuição gradual dos índices de criminalidade, 
refletindo em ambiente mais seguro e estável. (GABINETE DE 
INTERVENÇÃO FEDERAL, 2018, p. 19-20) 

 

Os Objetivos Estratégicos (Quadro 4) planejados pelo GIFRJ para 

cumprir a missão recebida do Interventor Federal foram: 

OE DESCRIÇÃO APRESENTAÇÃO 

OE/01  
Diminuir, gradualmente, os 
índices de criminalidade.  

Redução dos índices relacionados às 
modalidades criminosas de letalidade violenta 
(homicídio doloso, latrocínio, morte decorrente 
de intervenção policial e lesão corporal seguida 
de morte), roubo de veículo, roubo de rua e 
roubo de carga.  

OE/02  

Recuperar, incrementalmente, 
a capacidade operativa das 
Secretarias de Estado e OSP 
intervencionados do Estado do 
Rio de Janeiro.  

Aperfeiçoamento dos fatores determinantes, 
inter-relacionados e indissociáveis: doutrina, 
organização (e processos), adestramento 
(capacitação), material, educação, pessoal e 
infraestrutura (DOAMEPI).  

OE/03  
Articular, de forma coordenada, 
as instituições dos entes 
federativos.  

Fomento do compartilhamento de 
responsabilidades na Área de Segurança 
Pública, por meio do estabelecimento de 
instrumentos normativos (projetos de lei, 
decretos, instruções normativas, portarias etc).  

OE/04  
Fortalecer o caráter 
institucional da Segurança 
Pública e do Sistema Prisional.  

Fortalecimento do caráter institucional da 
Segurança Pública e do Sistema Prisional, 
como atividade técnico-operacional, 
minimizando fatores políticos.  

OE/05  

Melhorar a qualidade e a 
gestão do Sistema Prisional, 
das Secretarias de Estado e 
dos OSP intervencionados.  

Modernização do Sistema Prisional, das 
Secretarias de Estado e dos OSP 
intervencionados, por meio da elaboração de 
projetos, em diversas áreas funcionais.  

OE/06  

Implantar estruturas 
necessárias ao planejamento, 
coordenação e gerenciamento 
das ações estratégicas da 
Intervenção Federal.  

Condução do planejamento e gerenciamento 
das ações estratégicas da Intervenção Federal, 
por meio da ativação de estruturas 
organizacionais.  

Quadro 4 – Objetivos Estratégicos do Plano Estratégico do GIFRJ 
Fonte: Plano Estratégico da Intervenção Federal na Área de Segurança Pública do 
Estado do Rio de Janeiro (2ª Edição) 

 

Cada um desses OE apresentados possui atores alvos (Quadro 5), já 

identificados na análise do Diagnóstico Estratégico. Esses atores alvos, foram 

responsáveis pela implementação das estratégias e/ou pelo atingimento das metas 

estabelecidas. 

Apesar do curto espaço de tempo para o planejamento e da curta duração 

da Intervenção Federal, todos objetivos estabelecidos foram alcançados. 
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OE DESCRIÇÃO ATORES ALVOS DO OE 

OE/01  
Diminuir, gradualmente, os índices de 
criminalidade.  

- C Cj; OSP; mídia; e população do 
Estado do Rio de Janeiro 

OE/02  

Recuperar, incrementalmente, a capacidade 
operativa das Secretarias de Estado e OSP 
intervencionados do Estado do Rio de 
Janeiro.  

- SESEG; SEAP; SEDEC; OSP; 
mídia; opinião pública; Ministério 
Extraordinário de Segurança 
Pública; e Ministério do 
Planejamento, Orçamento e 
Gestão 

OE/03  
Articular, de forma coordenada, as 
instituições dos entes federativos.  

- SIF/GIFRJ; CICC; SESEG; 
SEDEC; SEAP; OSP; DETRAN; 
PF; PRF; Guardas Municipais; e 
Ministério Extraordinário de 
Segurança Pública 

OE/04  
Fortalecer o caráter institucional da 
Segurança Pública e do Sistema Prisional.  

- SIF/GIFRJ; SESEG; SEDEC; 
SEAP; OSP; mídia e opinião 
pública 

OE/05  
Melhorar a qualidade e a gestão do Sistema 
Prisional, das Secretarias de Estado e dos 
OSP intervencionados.  

- SIF/GIFRJ; SA/GIFRJ; CICC; 
SESEG; SEDEC; SEAP; OSP 

OE/06  

Implantar estruturas necessárias ao 
planejamento, coordenação e 
gerenciamento das ações estratégicas da 
Intervenção Federal.  

- SIF/GIFRJ; SA/GIFRJ; Assessoria 
de Assuntos Jurídicos/GIFRJ; 
Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão; AGU; e TCU 

Quadro 5 – Atores Alvos por Objetivo Estratégico 
Fonte: o Autor 

 

Tome-se como exemplo, o OE/01 - Diminuir, gradualmente, os índices de 

criminalidade. 

Esse objetivo, determinava que, por ação do C Cj e dos OSP, fossem 

reduzidos os índices relacionados às modalidades criminosas de letalidade violenta 

(homicídio doloso, latrocínio, morte decorrente de intervenção policial e lesão 

corporal seguida de morte), roubo de veículo, roubo de rua e roubo de carga. 

Decorrente das operações desencadeadas pelo C Cj e OSP, sobretudo 

pelas ações táticas das organizações militares das Forças Armadas adjudicadas ao 

C Cj na Operações FURACÃO, ao comparar os índices de fevereiro de 2017 a 

dezembro de 2018, pode-se verificar uma considerável redução dos principais 

índices (Figura 4). 

Dos índices mapeados, pode-se observar, uma significante diminuição no 

índices de morte de policiais. Essa diminuição ocorreu, também, como reflexo dos 

OE/02, OE/03 e OE/04. 

Os integrantes do Setor de Segurança Pública intervencionados 

receberam treinamento em unidades militares especializadas das Forças Armadas, 

receberam equipamentos, armamentos e munição. 
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Figura 4 – Índices Comparação da Redução de Criminalidade 
Fonte: Folder de Indicadores Finais FEV – DEZ 2018 da Intervenção Federal (Anexo E) 

 

De maneira a aumentar o efetivo das forças de Segurança Pública, foram 

revertidos às corporações, policiais e bombeiros que se encontravam à disposição 

de outros órgãos ou que estavam afastados por motivo de saúde. Contratou-se, 

também, policiais que se encontravam na inatividade, mas em condições de trabalho 

operativo ou administrativo, para prestar tarefa por tempo certo. Com essas medidas 

do GIFRJ, aumentou-se o efetivo operativo dos OSP. 

Foram, ainda, estabelecidos protocolos interagências para as ações de 

Segurança Pública e Inteligência e foi melhorado o relacionamento e a imagem dos 

OSP junto à população. 

A diminuição do número de latrocínios em 30,1% em relação aos 

números de 2017, juntamente com a diminuição do índice de homicídios dolosos, 

reduzido em 8,1%, foram os maiores responsáveis pelo reestabelecimento da 

“sensação de segurança” da população fluminense: 

RIO — Além dos roubos de carga, um outro crime, que aterroriza quem vive 
no Rio, teve queda: o latrocínio (roubo seguido de morte). Como antecipou 
o jornalista Lauro Jardim, em seu blog no GLOBO, o número de casos nos 
primeiros sete meses deste ano caiu 31,5% em comparação ao mesmo 
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período de 2017. De acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP), da 
Secretaria de Segurança, o total de registros no estado passou de 162 para 
111. A maior redução aconteceu na região de Niterói, São Gonçalo e 
Maricá: 52%. Na capital, a queda foi de 39,7%. A Secretaria de Segurança 
informou que, em julho, houve nove latrocínios em todo o estado. Em junho, 
tinham sido 11. (O GLOBO, 2018a) 

 

A redução em 17,1% do roubo de cargas e de 6,6% do roubo de veículos, 

resultaram na decisão do Presidente dos Correios em suspender a taxa extra que 

havia sido criada, exclusivamente, para o Estado do Rio de Janeiro: 

RIO - Os Correios decidiram suspender a cobrança da taxa de R$ 3 devido 
ao alto índice de roubo de cargas. O anúncio foi feito há pouco por Carlos 
Roberto Fortner, presidente da ECT, durante uma entrevista coletiva no 
Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova, ao lado 
do secretário de Segurança do Rio, general Richard Nunes. 
A taxa deixará de ser cobrada a partir de 16 de novembro; o período é 
necessário para atualização do sistema das tabelas de preço. O fim da 
cobrança ocorre antes da Black Friday, em 23 de novembro, um período de 
grande movimento de cargas pelos Correios. 
Fortner forneceu números sobre as ocorrências de roubo envolvendo 
encomendas ou correspondências da ECT. Ao longo de 2017, foram 2.339 
ocorrências em 2017 no estado do Rio. Este ano, foram 1.239 de janeiro a 
setembro deste ano. Ocorrências envolvendo veículos pesados dos 
Correios caíram 70% no estado este ano, e com carteiros a pé a redução foi 
de 92%. (O GLOBO, 2018b) 

 

O único índice em que se observou um aumento, foi o de morte por 

intervenção de agente do Estado (+25%). 

Esse número foi elevado, como reflexo da reação agressiva de membros 

das ORCRIM que, para não perderem território ou para não ser presos, buscaram o 

atrito direto contra os integrantes da Forças de Segurança do C Cj e/ou dos OSP 

que cumpriam suas diversas missões de repressão ao crime. 

Outro índice de grande importância, foi o de se ter obtido durante toda 

Intervenção Federal, zero efeito colateral fatal contra civis, o que demonstra o grau 

de seriedade, preparo e profissionalismo dos participantes das ações operativas que 

ocorreram sob a égide da Intervenção Federal. 

Mais um exemplo, de que os objetivos estabelecidos foram atingidos pode 

ser observado pelo legado (Figura 5), adquirido no cumprimento das metas 

estabelecidas nos OE/02 (Recuperar, incrementalmente, a capacidade operativa das 

Secretarias de Estado e OSP intervencionados do Estado do Rio de Janeiro) e 

OE/06 (Implantar estruturas necessárias ao planejamento, coordenação e 

gerenciamento das ações estratégicas da Intervenção Federal). 
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Cabe ressaltar, que o OE/02 tem sido e continuará sendo cumprido, até 

2021, por meio das entregas dos equipamentos e dos serviços que o GIFRJ adquiriu 

ainda durante a vigência da Intervenção Federal. 

 
Figura 5 – Legado da Intervenção Federal - Entregas de equipamentos e serviços 
até abril de 2019 
Fonte: http://www.intervencaofederalrj.gov.br/imprensa/releases/co 
nsolidacao-das-entregas-de-materiais-e-servicos-ate-abril-de-2019 
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3 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO PLANO ESTRATÉGICO 

 

O Capítulo 2 apresentou um histórico de emprego da Força em Operações de 

GLO, até a decretação da Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro, também 

realizou a análise dos principais tópicos do Plano Estratégico do GIFRJ. 

Com isso, forneceu as bases para que, nos Capítulos 3 e 4, o estudo viesse a 

responder o seguinte questionamento: os Fatores Críticos de Sucesso (FCS) 

mapeados e implementados foram suficientes para a consecução dos OE 

estabelecidos pelo Gabinete de Intervenção Federal em seu Plano Estratégico? 

A partir desse capítulo, serão analisados os FCS considerando as perspectivas 

das ações planejadas pelos diversos atores componentes do diagrama de 

relacionamento da Intervenção Federal. 

 

3.1 DEFINIÇÃO 

 

A variável condicionante do Planejamento Estratégico do GIFRJ foi o fator 

tempo. O Interventor, a partir do decreto, teria dez meses e meio para cumprir sua 

missão. 

Se for levado em conta, a organização da estrutura de governança para 

conduzir os trabalhos da Intervenção Federal, tomando por base a aprovação da 

primeira versão do Plano Estratégico do GIFRJ, em 29 de maio de 2018, o 

Interventor teve, efetivamente, três meses para organizar seu governo, gabinete e 

secretarias e mais 7 meses e meio de execução dos planejamentos estratégicos a 

fim de se atingir todos os objetivos propostos naquele Plano. 

A efetividade da Intervenção Federal nem sempre foi dada como certa. De 

início, ela foi posta em dúvida por setores da política, da imprensa e da população 

devido a: sua curta duração; a situação ser uma Intervenção setorial, que abrangeria 

apenas o setor de Segurança Pública; e ao seu ineditismo. 

Ao iniciar-se os trabalhos, os planejadores, decerto, depararam-se com os 

seguintes questionamentos: 

a) como garantir que o GIFRJ viesse ter efetividade e atingisse todos os seis 

OE estabelecidos? 

b) como alcançar o Estado Final Desejado (EFD)? 

O EFD pelo Interventor Federal, constante do Plano Estratégico do GIFRJ era: 
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… a diminuição gradual dos índices de criminalidade, com aumento na 
percepção da sensação de segurança por parte da população do Estado do 
Rio de Janeiro, concomitantemente com a recuperação incremental da 
capacidade operativa dos OSP e da SEAP. Além disso, empreender 
esforços para buscar o compromisso do governo estadual de assegurar a 
adoção de medidas voltadas a preservação e a progressão do resultado 
final alcançado pela Intervenção Federal, extrapolando o limite temporal 
definido para o término da intervenção. (GABINETE DE INTERVENÇÃO 
FEDERAL, 2018, p. 19-20) 

 

O Plano Estratégico do GIFRJ destacou a importância dos FCS para a 

conquista dos OE estabelecidos: 

a identificação dos Fatores Críticos de Sucesso (FCS) para cada Objetivo 
Estratégico (OE) definido será fundamental para o estabelecimento das 
estratégias que serão adotadas pelo GIFRJ, visando a consecução de cada 
objetivo fixado. (GABINETE DE INTERVENÇÃO FEDERAL, 2018, p. 15-16) 

 

Dessa forma,percebe-se que a equipe de planejamento lançou mão de FCS 

mapeados e relacionados aos OE estabelecidos. Mas afinal, o que são FCS? 

Segundo John F. ROCKART, no artigo Chief Executives Define Their Own Data 

Needs [Executivos-chefes definem suas próprias necessidades de dados 

(tradução do autor)], publicado na Harvard Business Review, FCS são descritos da 

seguinte maneira: 

Critical success factors thus are, for any business, the limited number of 
areas in which results, if they are satisfactory, will ensure successful 
competitive performance for the organization. They are the few key areas 
where “things must go right” for the business to flourish. If results in these 
areas are not adequate, the organization’s efforts for the period will be less 
than desired. [Fatores críticos de sucesso são, para qualquer negócio, o 
número limitado de áreas nas quais os resultados, se forem satisfatórios, 
garantirão um desempenho competitivo bem-sucedido para a organização. 
São as poucas áreas-chave em que "as coisas devem dar certo" para o 
negócio florescer. Se os resultados nessas áreas não forem adequados, os 
esforços da organização para o período serão menores do que o desejado 
(tradução do autor)]. (ROCKART, 2018) 

 

Pela definição apresentada por John F. Rockart, FCS podem ser descritos 

como o número limitado de variáveis independentes que devem apresentar 

resultados minimamente satisfatórios para se garantir o atingimento dos objetivos 

estabelecidos e, dessa maneira, o sucesso da missão. Assim, os FCS devem estar 

sob constante monitoramento, a fim de se garantir a conquista do EFD. 

Durante o mapeamento dos FCS, o grande desafio da equipe que 

confeccionou o Plano Estratégico do GIFRJ, supõe-se ter sido o de definir quais 

FCS seriam relevantes no nível Estratégico, para o contexto da Segurança Pública, 
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e que atendesse a cultura organizacional dual do Gabinete de Intervenção (Defesa e 

Segurança Pública). 

 

3.2 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO MAPEADOS 

 

O fator tempo limitava a Intervenção Federal, até 31 de dezembro de 2018, 

exercendo uma pressão sobre o General Braga Netto, na qualidade de Interventor 

Federal. Isso impôs-lhe a necessidade de expedir, de imediato, suas primeiras 

diretrizes de planejamento. 

A Diretriz nº 001, de 5 de março de 2018, Diretriz de Planejamento da 

Intervenção Federal na Área de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro 

(Anexo A), foi a base para o início dos trabalhos do GIFRJ que deram origem ao 

Plano Estratégico. 

Além dessa, outras três diretrizes foram expedidas inicialmente: 

- a Diretriz nº 002, de 6 de junho de 2018, Diretriz de Planejamento para as 

Operações das Forças de Segurança (Anexo B) e era voltadas ao C Cj, aos OSP, á 

Administração Penitenciária e a Defesa Civil; 

- a Diretriz nº 003, de 6 de junho de 2018, Diretriz de Planejamento de 

Estruturação do CCTI e de Emprego das Forças de Operações Especiais (Anexo C); 

e 

- a Diretriz nº 004, de 6 de junho de 2018, Diretriz de Planejamento para a 

Realização das Ações de Segurança Comunitária (Anexo D). 

Durante praticamente três meses, a Diretriz nº 001 foi o que balizou as ações 

gestoras iniciais do GIFRJ e que orientaram as ações operativas do C Cj, já atuante 

em Op GLO no Estado do Rio de Janeiro, para a preservação da ordem pública, da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio, desde 28 de julho de 2017. 

Essa situação permaneceu assim, até a aprovação do Plano Estratégico, em 

29 de maio de 2018. 

Com a aprovação do Plano Estratégico, foram tornados públicos e conhecidos 

o Estado Final Desejado, o Conceito Operacional, o Diagnóstico Estratégico, os 

Objetivos Estratégicos a serem atingidos e seus Fatores Críticos de Sucesso. 

Nesse ponto, o estudo concentrar-se-á sobre os FCS mapeados (Quadro 6) 

para cada OE, sejam aqueles identificados desde a 1ª edição do Plano, sejam os 

FCS implementados no decorrer da intervenção na 2ª edição do Plano. 
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Os FCS do nível Político que foram identificados pelo pesquisador, não 

constam do Plano Estratégico e serão alvo de estudo do capítulo seguinte. 

Os FCS mapeados e constantes do Plano Estratégico do GIFRJ são os que 

seguem abaixo e que, para uma maior compreensão, buscou-se relacioná-los aos 

OE e ao EFD: 

OE 
OBJETIVOS 

(Variável Dependente) 

FATORES CRÍTICO DE 
SUCESSO 

(Variável Independente) 

ESTADO FINAL DESEJADO 

(Sucesso da Intervenção 
Federal) 

01 

Diminuir, 
gradualmente, os 
índices de 
criminalidade 

Atuação efetiva (eficiente e 
eficaz) das Forças de Segurança 

Diminuição gradual dos índices 
de criminalidade, com aumento 
na percepção da sensação de 
segurança por parte da 
população do Estado do Rio de 
Janeiro, concomitantemente com 
a recuperação incremental da 
capacidade operativa dos OSP e 
da SEAP. 

 

Além disso, empreender esforços 
para buscar o compromisso do 
governo estadual de assegurar a 
adoção de medidas voltadas a 
preservação e a progressão do 
resultado final alcançado pela 
Intervenção Federal, 
extrapolando o limite temporal 
definido para o término da 
intervenção 

02 

Recuperar, 
incrementalmente, a 
capacidade operativa 
das Secretarias de 
Estado e OSP 
intervencionados do 
Estado do Rio de 
Janeiro 

Identificação precisa das 
deficiências e carências das 
Secretarias de Estado e dos OSP 
intervencionados 

Disponibilização de recursos e 
eficiência na gestão orçamentária 
e financeira 

03 

Articular, de forma 
coordenada, as 
instituições dos entes 
federativos 

Existência de ambiente favorável 
ao relacionamento institucional 

Possuir adequado e integrado 
suporte de TIC 

04 

Fortalecer o caráter 
institucional da 
Segurança Pública e 
do Sistema Prisional 

Reorganização da arquitetura da 
Segurança Pública Estadual 

Revitalização dos Princípios, 
Crenças e Valores (Éticos e 
Morais) Institucionais nos 
diversos OSP 

05 

Melhorar a qualidade 
e a gestão do Sistema 
Prisional, das 
Secretarias de Estado 
e dos OSP 
intervencionados 

Disponibilização de recursos e 
eficiência na gestão orçamentária 
e financeira 

06 

Implantar estruturas 
necessárias ao 
planejamento, 
coordenação e 
gerenciamento das 
ações estratégicas da 
Intervenção Federal 

Disponibilização de recursos e 
eficiência na gestão orçamentária 
e financeira 

Efetividade no planejamento, 
coordenação e gerenciamento 
das ações estratégicas da 
Intervenção Federal 

Quadro 6 – Objetivos Estratégicos, Fatores Críticos de Sucesso e Estado Final Desejado 
Fonte: o Autor 
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3.3 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO MAPEADOS E STAKEHOLDERS 

 

Os planejadores do GIFRJ, possivelmente, depararam-se com 

questionamentos acerca de quais stakeholders, internos e externos, exerciam 

influência, direta ou indireta nos FCS. 

Mais uma vez, o estudo exige um exercício analítico inverso, de maneira a 

proporcionar a relação de OE, FCS e atores alvo, para isso confeccionou-se uma 

tabela (Quadro 7) que guarda relação com o exercício analítico, anteriormente 

formulado no Capítulo 2. 

OE 
OBJETIVOS 

(Variável Dependente) 
FATORES CRÍTICO DE SUCESSO 

(Variável Independente) 
ATORES ALVOS DO OE 

(stakeholders) 

01 
Diminuir, gradualmente, 
os índices de 
criminalidade 

Atuação efetiva (eficiente e eficaz) 
das Forças de Segurança 

- C Cj; OSP; mídia; e 
população do Estado do 
Rio de Janeiro 

02 

Recuperar, 
incrementalmente, a 
capacidade operativa das 
Secretarias de Estado e 
OSP intervencionados do 
Estado do Rio de Janeiro 

Identificação precisa das 
deficiências e carências das 
Secretarias de Estado e dos OSP 
intervencionados 

- SESEG; SEAP; SEDEC; 
OSP; mídia; opinião 
pública; Ministério 
Extraordinário de 
Segurança Pública; e 
Ministério do 
Planejamento, Orçamento 
e Gestão (MPOG) 

Disponibilização de recursos e 
eficiência na gestão orçamentária e 
financeira 

03 

Articular, de forma 
coordenada, as 
instituições dos entes 
federativos 

Existência de ambiente favorável ao 
relacionamento institucional 

- SIF/GIFRJ; CICC; 
SESEG; SEDEC; SEAP; 
OSP; DETRAN; PF; PRF; 
Guardas Municipais; e 
Ministério Extraordinário 
de Segurança Pública 

Possuir adequado e integrado 
suporte de TIC 

04 

Fortalecer o caráter 
institucional da 
Segurança Pública e do 
Sistema Prisional 

Reorganização da arquitetura da 
Segurança Pública Estadual - SIF/GIFRJ; SESEG; 

SEDEC; SEAP; OSP; 
mídia e opinião pública 

Revitalização dos Princípios, 
Crenças e Valores (Éticos e Morais) 
Institucionais nos diversos OSP 

05 

Melhorar a qualidade e a 
gestão do Sistema 
Prisional, das Secretarias 
de Estado e dos OSP 
intervencionados 

Disponibilização de recursos e 
eficiência na gestão orçamentária e 
financeira 

- SIF/GIFRJ; SA/GIFRJ; 
CICC; SESEG; SEDEC; 
SEAP; OSP 

06 

Implantar estruturas 
necessárias ao 
planejamento, 
coordenação e 
gerenciamento das ações 
estratégicas da 
Intervenção Federal 

Disponibilização de recursos e 
eficiência na gestão orçamentária e 
financeira 

- SIF/GIFRJ; SA/GIFRJ; 
Assessoria de Assuntos 
Jurídicos/GIFRJ; Ministério 
do Planejamento, 
Orçamento e Gestão; 
AGU; e TCU 

Efetividade no planejamento, 
coordenação e gerenciamento das 
ações estratégicas da Intervenção 
Federal 

Quadro 7 – Objetivos Estratégicos, Fatores Críticos de Sucesso e Atores Alvos 
Fonte: o Autor 
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Nesse exercício analítico, os Objetivos Estratégicos foram postos como 

variáveis dependentes21, relacionados com os respectivos FCS, como variáveis 

independentes22. Do cruzamento dessas duas variáveis, verifica-se o impacto sob os 

stakeholders internos e externos. 

No caso da Intervenção Federal, observado o Quadro 7, pode-se apontar 

como principais stakeholders externos: o Governo Federal; o Governo Estadual; a 

população; a mídia; e a opinião pública da sociedade no Estado do Rio de Janeiro. 

Como principais stakeholders internos, apresentam-se: o GIFRJ, o C Cj, a SESEG, 

SEAP e SEDEC e os OSP. 

Os quadros analíticos elaborados (Quadro 6 e 7) são de fácil leitura. Para 

realizar a análise interpretativa integrada dos quadros, quando conjugados, 

elaborou-se uma régua interpretativa (Figura 6), exposta abaixo: 

 
Figura 6 – Régua de Análise Interpretativa dos Fatores Críticos de Sucesso 
Fonte: o Autor 

 

Por exemplo, para se atingir o OE/01 (Diminuir, gradualmente, os índices de 

criminalidade) tornou-se necessário que o C Cj e os OSP (atores internos 

responsáveis), tivessem tido uma atuação efetiva realizando duzentas e quinze 

operações de combate aos crimes (Figura 7), obtendo como resultado, uma 

redução dos índices de criminalidade que foram divulgados pela mídia, impactando 

na percepção de segurança da população do Estado do Rio de Janeiro (atores 

externos impactados).  

O FCS elencado - Atuação efetiva (eficiente e eficaz) das Forças de Segurança 

– permitiu a consecução do OE/01, bem como contribuiu para o atingimento do EFD 

que consolidava o cumprimento da missão. 

 
21 São valores, fenômenos ou fatos a serem descobertos ou explicados, em virtude de serem 
influenciados, determinados ou afetados pela variável independente. É o fator que aparece, 
desaparece, aumenta ou diminui a medida que o pesquisador modifica a variável independente. 
22 Influenciam, afetam ou determinam outras variáveis. É o fator manipulado pelo pesquisador com o 
objetivo de determinar a relação do fator com o fenômeno observado, para ver que influência exerce 
sobre um possível resultado. 
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Figura 7 – Tipo de Operações - evidência da atuação efetiva dos stakeholders 
internos que possibilitaram resultados efetivos (FCS) possibilitando a consecussão 
do OE/01 
Fonte: Folder de Indicadores Finais FEV – DEZ 2018 da Intervenção Federal (Anexo E) 

 

Outro exemplo, agora com foco nas ações gestoras, pode ser observado no 

OE/06 (Implantar estruturas necessárias ao planejamento, coordenação e 

gerenciamento das ações estratégicas da Intervenção Federal), onde, para a 

consecução daquele objetivo, foi necessário que o Governo Federal, por meio do 

então MPOG, disponibilizasse os recursos necessários e que o GIFRJ - por 

intermédio das Secretarias de Intervenção Federal (SIF) e de Administração (SA), 

bem como sua Assessoria Júrídica – promovessem a execução desses recursos 

recebidos, baseado em uma eficiente gestão orçamentária e financeira, de modo a 

permitir a efetividade no planejamento, coordenação e gerenciamento das ações 

estratégicas da Intervenção Federal. 

Caso o Governo Federal não tivessem provido o GIFRJ com os recursos 

necessários, os FCS “Disponibilização de recursos e eficiência na gestão 

orçamentária e financeira” e “Efetividade no planejamento, coordenação e 

gerenciamento das ações estratégicas da Intervenção Federal” não se tornariam 

possíveis de ocorrer e, sem os resultados desse FCS, o atingimento do OE/06 seria 

improvável, e, assim, o EFD não teria sido alcançado. 

Destaca-se que um FCS pode atender a mais de um objetivo, como exemplo, 

cita-se o fator “Disponibilização de recursos e eficiência na gestão orçamentária e 

financeira” que atendeu no Plano Estratégico do GIF os OE 02, 05 e 06. 
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Dessa maneira, infere-se que os FCS, como variáveis independentes, foram a 

chave do sucesso das ações estratégicas, operativas e gestoras, da Intervenção 

Federal. 

Como poderá ser constatado no capítulo seguinte, esses resultados obtidos 

foram impulsionados, sinergicamente, por outros resultados efetivados no campo 

político. 
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4 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO NÍVEL POLÍTICO 

 

O Capítulo 4 do estudo apresentará uma análise da importância dos FCS não 

previstos no Plano Estratégico, mas que foram observados pelo autor como 

implementados pelo GIFRJ no decorrer do período de vigência da Intervenção 

Federal, no nível Político. 

A pesquisa, ao identificar esses FCS como janelas de oportunidades, constatou 

a importância de terem sido implementados pelo nível Político, na pessoa do 

Interventor Federal. 

É importante recordar que o Presidente da República poderia ter escolhido 

qualquer cidadão como Interventor, mas naquele momento, a decisão tomada - após 

uma demorada reunião com os Presidentes do STF, da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal e Ministros da área de Justiça, Defesa e Segurança – foi a de 

nomear para esse cargo o Comandante Militar do Leste. 

A escolha de um General para o desempenho do cargo de Chefe do Poder 

Executivo estadual, ainda que apenas para o setor de Segurança Pública, poderia 

parecer estranho, mas a conjuntura política do Estado do Rio de Janeiro, bem como 

a do País, naquele momento, exigia uma autoridade que personificasse os pilares de 

credibilidade que o então Comandante do Exército Brasileiro, General de Exército 

Eduardo Dias da Costa Villas Bôas, expôs em uma entrevista concedida em março 

de 2016, como sendo necessário para enfrentar a crise política naquele momento, a 

“Estabilidade, Legalidade e Legitimidade”: 

Com tudo, o nosso papel, como eu disse de instituições de Estado, com as 
atribuições perfeitamente definidas na constituição e também nas leis 
complementares, nós vamos pautar a nossa atuação em três pilares 
básicos:  
- primeiro é da Estabilidade, contribuir para a manutenção da estabilidade, 
já que ela é condição essencial para que as instituições em nome da 
sociedade encontrem os caminhos que permitam sairmos dessa crise séria 
que estamos vivendo. 
- segundo é Legalidade, toda e qualquer atitude nossa será absolutamente 
respaldada no que os dispositivos legais estabelece. Desde a constituição 
até as leis complementares conforme eu me referi e sempre condicionado 
ao acionamento de um dos poderes da República conforme o artigo 142 da 
constituição determina. 
- terceiro aspecto é Legitimidade que nos é proporcionado pela credibilidade 
que a sociedade brasileira nos atribui, conforme as pesquisas de opinião 
indicam. (DEFESANET,2019) 
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Esses três pilares básicos, institucionalizam a posição oficial do Exército 

Brasileiro, em face de qualquer conjuntura nacional que se apresente. Eles serviram 

de base norteadora para o sucesso obtido na Intervenção Federal. 

Serviram, também, de suporte para os três FCS que a pesquisa identificou 

como tendo sido implementados pelo Interventor no nível Político (Figura 8). São 

eles: 

a) a Unidade de Comando; 

b) a Comunicação Estratégica; e 

c) a Intervenção Gestora. 

 
Figura 8 – Fatores Críticos de Sucesso do Nível Político da Intervenção Federal 
Fonte: o Autor 

 

4.1 UNIDADE DE COMANDO 

 

Unidade de Comando é um princípio de guerra fundamental na estrutura 

militar, quer em tempo de guerra, quer em tempo de paz. Este princípio de Guerra 

foi retirado do clássico “A Arte da Guerra”, de Sun Tzu, o mais antigo tratado de 

guerra do mundo. Na Defesa, sua definição e compreensão é encontrado no Manual 

do Ministério da Defesa “Doutrina Militar de Defesa - MD51-M-04 (2ª Edição/2007)”: 

5.3.3.12 Unidade de Comando 
Princípio que é caracterizado pela atribuição da autoridade a uma só 
pessoa, ou seja, à pessoa do comandante. 
5.3.3.12.1 A guerra contemporânea não admite o emprego de FA em 
campanhas isoladas. Assim sendo, a combinação dos meios e a 
convergência de esforços tornam-se indispensáveis para que seja obtido o 
máximo rendimento das forças disponíveis. 



52 

 

5.3.3.12.2 Atuando em íntima cooperação, o que somente se consegue com 
planejamento integrado e emprego coordenado, os esforços serão 
maximizados para a obtenção das metas comuns. Isso só é possível 
quando há unidade de comando no mais alto escalão e mentalidade militar 
unificada em todos os níveis. 
5.3.3.12.3 O princípio compreende as seguintes ideias básicas: 
a) cadeia de comando bem definida, com precisa e nítida divisão de 
responsabilidades; 
b) delegação de autoridade adequada às tarefas determinadas; 
c) sistema de C2 que permita o exercício pleno do comando e de 
comunicações seguras e confiáveis entre as forças em operação; 
d) doutrina operacional bem compreendida, aceita e praticada pelos 
comandantes em todos os níveis; 
e) programas de instrução e de adestramento que visem à produção de 
padrões de eficiência, a um moral elevado e a uma espontânea unidade de 
esforços; 
f) acompanhamento das ações planejadas, para identificação dos desvios 
ocorridos e aplicação das correções pertinentes; e 
g) exercício do comando baseado em liderança competente, capaz de 
infundir total confiança e entusiasmo aos subordinados. (BRASIL, 2007a, p. 
41-42) 

 

O General Braga Netto poderia ter passado a função de Comandante Militar de 

Área ao receber a missão de Interventor Federal no Setor de Segurança Pública do 

Estado do Rio de Janeiro, mas, assessorado por seu Estado-Maior, decidiu, junto ao 

Comando do Exército, exercer o cargo de Interventor, cumulativamente, com o cargo 

de Comandante Militar do Leste (CML). 

Com essa decisão, além das tropas do Exército Brasileiro localizadas no CML 

e das Forças Componentes do C Cj, ativado desde julho de 2017 para a Op 

FURACÃO, o Interventor passaria a controlar, também, as Secretarias da área de 

Segurança Pública – SEAP; SESEG; e SEDEC. 

Essa medida, facilitou muito o atingimento do objetivo político, assim como a 

obtenção do Estado Final Desejado da Intervenção Federal (Quadro 8), ao permitir 

que o Interventor fosse, ao mesmo tempo, o Governador junto às Secretarias 

intervencionadas e o Comandante das tropas do CML e de outros Comandos 

Militares de Área que foram adjudicadas ao GIFRJ e ao C Cj. 

OBJETIVO POLÍTICO ESTADO FINAL DESEJADO 

Pôr termo a grave 
comprometimento da 
ordem pública, com 
prazo fixado até 31 de 
dezembro de 2018 

O estado final desejado (EFD) pelo Interventor Federal é a diminuição 
gradual dos índices de criminalidade, com aumento na percepção da 
sensação de segurança por parte da população do Estado do Rio de 
Janeiro, concomitantemente com a recuperação incremental da 
capacidade operativa dos OSP e da SEAP. Além disso, empreender 
esforços para buscar o compromisso do governo estadual de assegurar 
a adoção de medidas voltadas a preservação e a progressão do 
resultado final alcançado pela Intervenção federal, extrapolando o limite 
temporal definido para o término da intervenção. 

Quadro 8 - Objetivo Político e Estado Final Desejado 
Fonte: o Autor 
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Caso a decisão do Interventor fosse a de dedicar-se, exclusivamente, à 

Intervenção Federal, tornar-se-ia necessário mais uma ligação, no nível Estratégico 

da arquitetura de comando e controle e relações institucionais, para relacionar-se 

com o Comando Militar do Leste. 

Essa ligação serviria para coordenar o planejamento das ações operativas 

desenvolvidas por meio da Op FURACÃO, que estava sob a responsabilidade do 

CML, em proveito/apoio às operações e ações das Secretarias de Estado, sob 

Interventor Federal, a fim de mitigar conflitos de interesses ou outros óbices. 

Em suma, o General Braga Netto ao optar por manter a unidade de comando 

dos meios empregados na Intervenção Federal possibilitou uma maior rapidez na 

execução de ordens e diminuiu as coordenações que seriam necessárias. 

A unidade de comando apresentou-se como uma variável independente, que 

resultou em uma vantagem para garantir o atingimento do objetivo político 

estabelecido, caracterizando-se, dessa maneira, como um FCS que não consta no 

Plano Estratégico do GIFRJ, mas que foi implementado no nível Político pelo 

Interventor. Foi importante, também, para a otimização do fator tempo. 

 

4.2 COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DE GOVERNO 

 

Comunicar-se é fundamental na relação interpessoal ou organizacional. 

Comunicação é definida em diversos dicionários da língua portuguesa como o ato 

que envolve a transmissão e a recepção de mensagens entre o transmissor e o 

receptor, através de linguagem oral, escrita ou gestual, por meio de sistemas 

convencionados de signos e símbolos. 

A Comunicação Social é uma ciência social que busca estudar os meios de 

comunicação de massa. O Manual de Fundamentos EB20–MF03.103, Comunicação 

Social, do Exército Brasileiro, define Comunicação Social (Com Soc) como: 

Processo pelo qual se podem exprimir ideias, sentimentos e informações, 
visando a estabelecer relações e somar experiências. Compreende as 
atividades de Relações Públicas, Assessoria de Imprensa e Divulgação 
Institucional. É um campo de conhecimento acadêmico que busca 
aperfeiçoar o relacionamento entre os seres humanos como indivíduos ou 
como integrantes de um grupo social. (BRASIL, 2017) 

 

Além das atividades de relações públicas, assessoria de imprensa e divulgação 

institucional, a comunicação social abrange áreas de mídias jornalisticas (televisão, 



54 

 

rádio, mídias sociais, escritas ou virtuais), bem como os veículos de comunicações 

organizacionais (informativos, revistas e comerciais). 

O ambiente da administração cita alguns FCS como sendo fundamentais no 

ambiente organizacional, um deles é o fator comunicação eficiente: 

O primeiro FCS escolhido foi a comunicação eficiente devido a sua 
presença ser essencial em ambientes de projetos, inclusive nas 
organizações como um todo, a fim de evitar informações duplicadas e 
garantir que todos os envolvidos no projeto recebam as informações 
necessárias no momento correto e da melhor forma (KERZNER, 2010). De 
acordo com Fortune e White (2006), para que se tenha uma comunicação 
eficiente no projeto devem existir encontros formais, feedback e um sistema 
de gestão da informação confiável. Deste modo, o projeto aumenta a 
probabilidade de atingir seus objetivos dentro do cronograma previsto e com 
os recursos que foram calculados (CLARKE, 1999 apud VEZZONI et al., 
2013). 

 

Segundo MOURÃO (2019, p. 1), “a expressão ‘comunicação estratégica’ 

tornou-se lugar comum, especialmente no contexto das organizações que buscam 

alcançar resultados23 por meio das ações e dos produtos comunicacionais”. 

A comunicação eficiente implementada na Intervenção Federal buscou servir 

de suporte à gestão, mas a aplicação desse conceito, de início, não atingiu, 

politicamente, os resultados esperados. 

Observando isso, o GIFRJ percebeu que seria necessário desenvolver, além 

de uma comunicação eficiente nos níveis Estratégico e Operacional, uma 

Comunicação Estratégica como Comunicação de Governo no nível Político. 

Segundo o Coronel de Infantaria, do Quadro de Estado-Maior da Ativa, Claudio 

Sampaio Pereira de Lima24, especialista em Operações de Informação, consultado 

pelo autor, Comunicação Estratégica como Comunicação de Governo pode ser 

descrita como um conjunto de esforços concentrados para compreender e envolver 

os públicos-chave, a fim de criar, fortalecer ou preservar as condições favoráveis 

para o avanço dos interesses, das políticas e dos objetivos organizacionais. 

 
23 “Devemos ressaltar que a ideia de resultados de comunicação está associada ao campo da 
Administração que considera estratégica a comunicação enquanto ferramenta e instrumento de 
suporte à gestão. Sendo assim, a ideia de comunicação estratégica está relacionada à busca por 
resultados, independentemente da natureza da organização – pode-se falar dos ‘resultados 
pretendidos’ numa instituição pública, numa empresa privada ou numa organização não 
governamental”. (MOURÃO, 2019, p.1) 
 
24 Cel Inf QEMA Cláudio Sampaio Pereira de Lima, no Brasil, possui graduação em Ciências Militares 
pela Academia Militar das Agulhas Negras (1993), mestrado em Operações Militares pela Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais (2001) e Especialista em Ciências Militares pela Escola de Comando e 
Estado-Maior do Exército (2009-2010), é especialista em Operações Psicológicas, Inteligência Militar, 
Comunicação Social, Operações de Informações e Comunicação Estratégica. É o atual Chefe da 
Seção de Operação de Informações do COTER. 
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Isso é conseguido por intermédio do uso de programas coordenados, planos, 

temas, mensagens e produtos sincronizados com as ações de todos os elementos 

do poder governamental. 

Outro especialista do assunto, o Coronel de Infantaria, do Quadro de Estado-

Maior da Ativa, Clynson Oliveira25, ao tratar de Comunicação Estratégica, Governo e 

Redes Sociais, destaca que: 

Uma comunicação estratégica efetiva deve atender às seguintes condições: 
– Ter bem definidos os objetivos nacionais que balizarão todas ações de 
todo o Poder Executivo Federal; 
– Sincronizar as narrativas em todas as esferas do Governo Federal; 
– Estabelecer a ¨governança institucional¨ no quesito unicidade de discurso; 
– Acompanhar as atividades prometidas em campanha, com o cumprimento 
dos planos em curso, garantindo a que a disseminação do cumprimento de 
ambos esteja coerente com os anseios e as necessidades da população; e 
– Ter agilidade na assessoria de imprensa em identificar, processar e 
promover a gestão das crises de imagem que se apresentem, por meio da 
sincronização da disseminação das mensagens nas oportunidades mais 
vantajosas. 
Portanto, uma comunicação estratégica eficiente deve ter o teor de suas 
mensagens, atos e ações, compreendidos pelo receptor sem que haja 
ruídos ou interpretações equivocadas. É necessário garantir que as ações 
decorrentes dessa comunicação, por parte de todos os envolvidos, sejam 
concorrentes para o mesmo objetivo traçado pela organização. (OLIVEIRA, 
2019) 

 

O estudo do Coronel Clynson foi desenvolvido analisando-se à esfera do 

Governo Federal, mas também é válido para Governos Estaduais ou Municipais. 

Assessorado por seu Gabinete, o Interventor Federal teve o tirocínio de trazer 

para si essa Comunicação Estratégica como Comunicação de Governo e conseguiu 

implementar, como Governador do Estado do Rio de Janeiro para o setor de 

Segurança Pública, as seguintes medidas identificadas pelo autor: 

a) a definição da Política de Comunicação Estratégica do Governo e seus 

objetivos; 

b) a definição da narrativa para que se pudesse atingir os objetivos da 

Comunicação Estratégica de Governo; 

c) o estabelecimento de uma unidade de discurso; 

d) o estabelecimento dos temas setoriais para que se desenvolvesse a 

narrativa de governo; 

 
25 Cel Inf QEMA R1 Clynson Oliveira, no Brasil, possui graduação em Ciências Militares pela 
Academia Militar das Agulhas Negras (1993), mestrado em Operações Militares pela Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais (2001) e doutorado em Ciências Militares pela Escola de Comando e 
Estado-Maior do Exército (2009-2012), é especialista em Operações Psicológicas, Operações de 
Informações e Comunicação Estratégica. Foi Chefe da Seção de Operação de Informações do 
COTER e ex-instrutor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME). 
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e) a utilização da estrutura de inteligência do CML e do estado em proveito da 

Comunicação de Governo; 

f) a estrutura de assessoria de imprensa do governo e porta voz; 

g) a estrutura da divulgação institucional do governo; 

h) a estrutura de relações públicas de governo. 

A definição da Política de Comunicação Estratégica do Governo e seus 

objetivos, bem como da narrativa, permitiu que o Interventor tivesse um efetivo 

relacionamento interinstitucional. Toma-se como exemplo, a relação com o 

Governador Pezão que facilitou e permitiu que salários atrasados dos servidores do 

setor da Segurança Pública fossem honrados e postos em dia. 

Esse FCS permitiu que as Secretarias sob Interveção Federal aproximassem-

se do Interventor e de seu Gabinete, aumentando a percepção de confiança dessas 

secretarias nas ações gestoras e operativas implementadas pela Intervenção. 

O melhor antídoto a ser aplicado contra a “Guerra da Informação” que poderia 

ser desenvolvida por setores das mídias e pelos diversos “observatórios” criados 

para “fiscalizar” as ações do GIFRJ, do C Cj e das Secretarias intervencionadas 

durante todo período de vigência da Intervenção Federal, foi a adoção da 

Comunicação Estratégica de Governo no nível Político. 

O estudo aponta apara a importância da percepção do Interventor de que a 

principal batalha a ser travada no nível Político seria a “Guerra da Informação”, como 

tem ocorrido em governos nas diversas esferas (municipal, estadual ou federal) e 

até em outras grandes organizações empresariais. 

 

4.3 INTERVENÇÃO GESTORA 

 

A face gestora dessa Intervenção foi estabelecida desde o início, como pode-

se perceber na assertiva do Plano Estratégico que afirma: “Este documento tem por 

finalidade estabelecer as bases do planejamento estratégico e de gestão [grifo do 

autor] das atividades desenvolvidas no âmbito do GIFRJ” (GIFRJ, 2018, p. 9). 

Muitos esperavam assistir uma Intervenção Federal que buscaria, mais uma 

vez, o combate ao crime organizado para o reestabelecimento da lei e da ordem e 

paz social, como objetivo único e principal, contudo o que se observou foi uma 

Intervenção Federal que foi além das ações operativas. 
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Buscou-se, em sua essência, realizar um choque de gestão, claramente 

necessário, para o setor de Segurança Pública Estadual, ora intervencionado. 

Segundo o Coronel de Artilharia, do Quadro de Estado-Maior da Ativa, Mário 

Eduardo Souza Sassone26, Assistente-Secretário do Comandante Militar do Leste e 

Chefe de Gabinete do Interventor Federal, General Braga Netto, um dos FCS da 

Intervenção foi a decisão de se realizar uma “Interveção Gestora”. 

Essa decisão foi materializada ao se estabelecer os Objetivos Estratégicos. 

Dos seis, apenas um, o OE/01, tratava de ações operativas, todos os demais, 

tratavam de ações gestoras, conforme já exposto no Quadro 4, do item 2.4 

Objetivos Estratégicos, desse estudo. 

Consultado por esse autor, o Coronel Sassone afirmou que a opção de se fazer 

uma “Intervenção Gestora”, atacando-se as verdadeiras causas da degradação da 

Segurança Pública, com a adoção de medidas estruturantes nas áreas de pessoal, 

logística, administração, ensino, entre outras, foi uma decisão do General Braga 

Netto que veio a se constituir em um FCS no nível Político, com reflexos no setor da 

Segurança Pública que podem ser observados, mesmo após o término da 

Intervenção Federal, no dia 31 de dezembro de 2018. 

Essa decisão foi tomada com base nas experiências e ensinamentos colhidos 

decorrentes do emprego de tropas do Exército Brasileiro, no Estado do Rio de 

Janeiro, como ocorreu nas Operações ARCANJO e SÃO FRANCISCO, quando, 

após se obter a pacificação/estabilização da área ocupada, percebeu-se que as 

Secretarias de Estado do setor de Segurança Pública apresentaram falhas 

estruturantes em manter aquele status quo. 

Essas falhas permitiram o retorno das ORCRIM, às áreas antes 

pacificadas/estabilizadas, de maneira ainda mais contundente devido a 

desestruturação, omissão ou inação das Secretarias do Estado responsáveis pela 

manutenção da ordem pública e paz social. 

 
26 O Cel Art QEMA Mário Eduardo Moura Sassone, no Brasil, possui graduação em Ciências Militares 
pela Academia Militar das Agulhas Negras (1993), mestrado em Operações Militares pela Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais (2001) e doutorado em Ciências Militares pela Escola de Comando e 
Estado-Maior do Exército (2009-2012). No exterior, frequentou o curso da Escola de Guerra da 
França. Entre dezembro de 2006 e dezembro de 2007, foi observador militar da missão da 
Organização das Nações Unidas no Sudão (UNMIS). Comandou o 31º Grupo de Artilharia de 
Campanha (Escola). Foi Chefe do Gabinete Pessoal do Interventor Federal na Área de Segurança 
Pública no Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, é aluno do Curso de Política, Estratégia e Alta 
Administração do Exército. 
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Fruto desse FCS - Intervenção Gestora, foi que se deu o estabelecimento de 

uma Unidade Gestora e a criação da Secretaria de Administração do GIFRJ. A 

Unidade Gestora do GIFRJ permitiu a aquisição de equipamentos e serviços (Figura 

8), isso devido ao Plano Estratégico que destacava, desde seu Conceito 

Operacional, a gestão como princípio básico e fundamental. 

 

Figura 8 – Entregas Gabinete de Intervenção Federal 
Fonte: http://www.intervencaofederalrj.gov.br/imprensa/releases/gif-disponibiliza-
planejamento-de-entrega-de-aquisicoes. Acesso em: 7 de julho de 2019. 
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Essas duas estruturas, Unidade Gestora e Secretaria de Administração do 

GIFRJ, permitiram o empenho de mais de 99% do montante de 1,2 bilhão de reais, 

recursos disponibilizados pelo Governo Federal para a Intervenção Federal, e que 

fossem cumpridas todas as normas da administração pública. 

O Planejamento de Entregas de Bens e Serviços para as Secretarias de 

Estado e OSP (Anexo F) tem garantido a efetividade de todas as entregas dos 

bens, equipamentos e serviços contratados para os órgãos intervencionados, 

materializando o caráter gestor da Intervenção Federal. Ressalta-se que a conclusão 

das entregas é prevista para ocorrer em março de 2021. 

Esse prazo faz parte do plano de gestão e visa atender ao ciclo de vida dos 

bens e serviços contratados, destacando que esse fluxo de entregas se iniciou, 

ainda, em 2018. 
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5 CONCLUSÃO 

Ao se concluir esse trabalho científico, observa-se que a pesquisa 

desenvolvida nos quatro capítulos anteriores, buscou estudar os Fatores Críticos de 

Sucesso (FCS) utilizados, no curto prazo de dez meses e meio, durante a 

Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro, para saber se foram suficientes 

para a consecução dos Objetivos Estratégicos estabelecidos pelo Gabinete de 

Intervenção Federal no Rio de Janeiro em seu Plano Estratégico. 

Para isso, estudou-se os FCS previstos e mapeados no Plano Estratégico do 

GIFRJ, bem como os Fatores que não foram previstos nem mapeados no 

planejamento, mas foram identificados como presentes no nível Político como FCS 

que possibilitaram a consecussão dos OE estabelecidos. 

Dessa forma, dividiu-se o trabalho de maneira a: explicar a metodologia da 

pesquisa; analisar os antecedentes históricos da Intervenção Federal e o Plano 

Estratégico do GIFRJ; identificar os FCS previstos e mapeados utilizados para a 

consecussão dos OE; e analisar a importância dos FCS não previstos e não 

mapeados no Plano Estratégico, mas que foram implementados pelo GIFRJ no 

decorrer do período de vigência da Intervenção Federal. 

Assim, constatou-se que a sequência histórica de emprego de tropa da Força 

de maneira episódica (vinte e quatro operações de emprego da Força no Estado do 

Rio de Janeiro, desde 5 de outubro de 1988, sem contar as operações de Garantia 

da Votação e Apuração) serviu apenas como um paliativo às situações emergenciais 

apresentadas para o setor de Segurança Pública estadual, por meio do dispositivo 

constitucional da Garantia da Lei e da Ordem. 

O agravamento da crise através do tempo, somado a quase falência do Estado 

do Rio de Janeiro e ao quadro crítico do setor de Segurança Pública estadual, leva o 

estudo a inferir que o Governador Pezão buscou, junto ao Governo Federal, o uso 

político das Forças Armadas, sobretudo do Exército Brasileiro, ao solicitar a 

decretação da Intervenção Federal e ao nomear o General Braga Netto, então 

Comandante Militar do Leste, como Interventor. 

É lícito destacar que as Forças Armadas atingem os índices mais elevados de 

confiabilidade junto à sociedade brasileira. No nível Político, certamente, foi esse o 

fator motivador da decisão de solicitar e de decretar a Intervenção Federal e de 

nomear o Comandante Militar do Leste como Interventor. 
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Apesar de ter sido de curto prazo, de execução imediata e setorizada ao setor 

da Segurança Pública foi a Intervenção Federal que gerou as condições favoráveis 

para a realização de ações de gestão organizacional, assim como foi ela que 

permitiu a ocorrência de operações interagências, coordenadas e integradas, no 

setor da Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro. 

As ações operativas estiveram sob o guarda-chuva do C Cj, com o estreito 

acompanhamento do GIFRJ. Esse último, foi o responsável pelas ações gestoras, 

por intermédio de suas Secretarias de Intervenção Federal e de Administração. 

Dessa maneira, foi criado o ambiente de sinergia necessário para que se 

desenvolvessem os Fatores Críticos de Sucesso como variáveis que possibilitaram o 

atingimento de todos os Objetivos Estratégicos, em um curto prazo de tempo. 

Ainda que não se constituísse em novidade o emprego das Forças Armadas na 

Segurança Pública, cabe destacar a maneira como o GIFRJ e o C Cj concentraram 

seus esforços e trabalhos de maneira coordenada e alinhada, com as Secretarias de 

Estado de Segurança (SESEG), de Administração Penitenciária (SEAP) e de Defesa 

Civil (SEDEC) do Rio de Janeiro, de forma inédita, tornando-se uma referência para 

futuros trabalhos em ambientes interagências. 

Nesse ambiente, confeccionou-se um Plano Estratégico, no qual foi definido o 

Conceito Operacional da Intervenção, fixando o que necessitava ser feito, em termos 

amplos e flexíveis, o que veio a permitir ao Interventor Federal utilizar-se dessa 

orientação para a perenidade dos trabalhos que seriam realizados até 31 de 

dezembro de 2018. Mais ainda, perenidade aos trabalhos relativos às entregas dos 

equipamentos e serviços contratados que continuarão sendo entregues até março 

de 2021 (Anexo F). 

Conceito Operacional estabelecendo premissas básicas; Diagnóstico 

Estratégico preciso e abrangente; e Objetivos Estratégicos tangíveis e alcançáveis, 

necessitaram de Fatores Críticos de Sucesso que permitissem que o Estado Final 

Desejado da Intervenção Federal fosse alcançado. 

Os FCS mapeados foram efetivos, sendo possível, ao final da Intervenção 

Federal observar: 

- atuação efetiva (eficiente e eficaz) das Forças de Segurança; 

- identificação precisa das deficiências e carências das Secretarias de Estado e 

dos OSP intervencionados; 

- disponibilização de recursos e eficiência na gestão orçamentária e financeira; 
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- existência de ambiente favorável ao relacionamento institucional; 

- posse de adequado e integrado suporte de TIC; 

- reorganização da arquitetura da Segurança Pública Estadual; 

- revitalização dos Princípios, Crenças e Valores (Éticos e Morais) Institucionais 

nos diversos OSP; e 

- efetividade no planejamento, coordenação e gerenciamento das ações 

estratégicas da Intervenção Federal. 

Além dos FCS enumerados, identificados e mapeados no Plano Estratégico do 

GIFRJ, conclui-se que os FCS empregados diretamente pelo Interventor Federal e 

identificados pelo autor, apresentados no Capítulo 4 - Unidade de Comando; 

Comunicação Estratégica; e Intervenção Gestora, atuaram como variáveis 

independentes, e foram a chave do sucesso das ações no nível Político da 

Intervenção Federal. 

Por fim, embora não constantes do Plano Estratégico da Intervenção Federal, 

foram esses três Fatores Críticos de Sucesso que permitiram a viabilidade aos 

demais FCS constantes do Plano, vindo permitir a consecução dos seis Objetivos 

Estratégicos e o atingimento do Estado Final Desejado, caracterizando o 

cumprimento da missão atribuída ao Interventor Federal. 
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