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O EMPREGO DO EXÉRCITO BRASILEIRO NA GARANTIA DA LEI E DA ORDEM 

NO RIO DE JANEIRO: uma análise à luz da Matriz SWOT 
 

THE EMPLOYMENT OF THE BRAZILIAN ARMY IN THE WARRANTY OF LAW 

AND ORDER IN RIO DE JANEIRO: an analysis in light of the SWOT Matrix 
 

Rodrigo Manoel Sobreira1 

Antonio de Biaso Junior2 
 

RESUMO 
 

Este trabalho analisa o emprego do Exército Brasileiro na Garantia da Lei e da Ordem 

(GLO) no Rio de Janeiro à luz da matriz SWOT. Tal abordagem se justifica pelo recorrente 

acionamento do Exército para atuar nesse contexto. O propósito deste trabalho é apontar a postura 

estratégica ideal do Exército ante o seu emprego continuado em operações de GLO no Rio de 

Janeiro. Este intento foi alcançado a partir da revisão bibliográfica, de pesquisa documental e de 

um estudo de caso. A pesquisa é aplicada quanto à finalidade e exploratória quanto ao tipo. Quanto 

à natureza, é um estudo qualitativo, limitando-se ao emprego da tropa no Rio de Janeiro, não 

explorando as características impostas às suas ações em outros ambientes. A análise evidenciou 

que a postura estratégica ideal é a manutenção, com prevalência de pontos fortes e ameaças sobre 

pontos fracos e oportunidades, recomendando-se a identificação, desenvolvimento e manutenção 

das forças inerentes à organização quando empregada em GLO no Rio de Janeiro, adotando-se, ao 

mesmo tempo, cautela ante os riscos que as características do ambiente oferecem nesse contexto. 

Palavras-chave: Exército Brasileiro. Garantia da Lei e da Ordem. Matriz SWOT. 
 

ABSTRACT 
 

This paper analyzes the use of the Brazilian Army in the Law and Order Guarantee (GLO) 

in Rio de Janeiro in light of the SWOT matrix. Such an approach is justified by the recurring call 

of the Army to act in this context. The purpose of this paper is to point out the Army's ideal strategic 

posture regarding its continued employment in GLO operations in Rio de Janeiro. This intent was 

achieved from the literature review, documentary research and a case study. This research is 

applied as to purpose and exploratory as to type. As for nature, it is a qualitative study, limiting 

itself to the use of troops in Rio de Janeiro, not exploring the characteristics imposed on their 

actions in other environments. The analysis evidenced that the ideal strategic posture is 

maintenance, with prevalence of strengths and threats over weaknesses and opportunities. It is 

recommended to identify, develop and maintain the inherent forces of the organization when 

employed in GLO in Rio de Janeiro, while at the same time being cautious about the risks that the 

characteristics of the environment offer in this context.  

Keywords: Brazilian Army. Guarantee of Law and Order. SWOT Matrix. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

 A crescente escalada de violência e da influência do crime organizado nos grandes centros 

urbanos brasileiros, particularmente na cidade do Rio de Janeiro, contribuiu para a exposição da 

fragilidade do sistema de segurança pública, ensejando o acionamento e emprego, cada vez mais 

recorrentes, das Forças Armadas, especificamente do Exército Brasileiro, em operações para a 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. As operações para 

a Garantia da Lei e da Ordem (GLO) são o instrumento de emprego nesse contexto de colapso da 

segurança pública, revestindo-se de características que as diferem das outras modalidades de 

atuação do Exército. 

A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 142, confere às Forças Armadas a destinação 

de defender a Pátria e de garantir a lei e a ordem, mediante iniciativa dos poderes constitucionais 

(BRASIL, 1988). A Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, por sua vez, estabelece as 

normas para esse tipo de emprego, limitando as ações das tropas federais tão somente a situações 

de anormalidade, de forma episódica, e quando esgotadas as capacidades dos órgãos de segurança 

pública, seja por indisponibilidade, inexistência ou por insuficiência (BRASIL, 1999). 

Dessa forma, este trabalho analisa o emprego do Exército Brasileiro em GLO no Rio de 

Janeiro, a partir da Constituição de 1988, abordando a problemática de “qual a postura estratégica 

ideal do Exército face ao emprego em GLO no Rio de Janeiro?”. Para tanto, tem-se como hipótese 

“a adoção da postura estratégica de manutenção, face à prevalência das vantagens (pontos fortes) 

e ameaças sobre desvantagens (pontos fracos) e oportunidades para a Instituição no contexto 

operacional em estudo”. 

 Tal abordagem se justifica pelo recorrente acionamento do Exército para atuar no contexto 

de GLO no Rio de Janeiro, pela constante necessidade de se estudar e aperfeiçoar a atuação da 

Instituição nessas operações e, ainda, pela imposição de se manter a consciência situacional da 

Força para melhor atender aos anseios da sociedade, que redundam no seu emprego para protegê-

la nos momentos de crise de segurança pública. 

 É importante ressaltar, também, a contribuição do trabalho para os níveis de decisão e 

planejamento de emprego do Exército, uma vez que aponta vantagens (pontos fortes), 

oportunidades, desvantagens (pontos fracos) e ameaças para a Força em GLO no Rio de Janeiro, 

favorecendo a tomada de medidas destinadas a potencializar as vantagens, explorar as 

oportunidades, mitigar as desvantagens e neutralizar as ameaças levantadas. Espera-se que o estudo 

amplie, ainda, o quadro de referências sobre o assunto e que estimule novas pesquisas sobre o 

emprego da Força em GLO. 

 O propósito deste estudo é “analisar a postura estratégica ideal ante o emprego continuado 

do Exército em GLO no Rio de Janeiro”. Para se atingir esse objetivo geral, foram estabelecidos 

os objetivos específicos de descrever o histórico do emprego do Exército em GLO no Rio de 

Janeiro e analisar esse tipo de emprego, aplicando-se a Matriz SWOT3 como ferramenta de estudo. 

 Este propósito foi atingido a partir de uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa documental 

e de um estudo de caso. A pesquisa é aplicada quanto à finalidade e exploratória quanto ao tipo. 

Quanto à natureza, é um estudo qualitativo, limitando-se ao emprego da tropa no Rio de Janeiro, 

não explorando as características impostas às suas ações em outros ambientes operacionais. 

                                                 
3Acrônimo de: Strenghts (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). 
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2 O EMPREGO DO EXÉRCITO NO RIO DE JANEIRO 
 

  

 Nesta seção, serão abordados o histórico de emprego de tropa no Rio de Janeiro e a análise 

desse emprego, à luz da matriz SWOT e com o auxílio da Matriz de Posicionamento Estratégico. 

 

2.1 HISTÓRICO 

 

 O Art. 142 da Constituição Federal de 1988 prevê que as Forças Armadas (Exército 

Brasileiro, Marinha do Brasil e Força Aérea) são instituições nacionais permanentes e regulares, 

organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob autoridade suprema do Presidente da 

República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa 

de qualquer destes poderes, à garantia da lei e da ordem (BRASIL, 1988). Dessa forma, a Carta 

Magna brasileira confere a possibilidade de emprego dos efetivos das Forças Armadas para garantir 

a lei e a ordem. 

A maneira como se dá essa prescrição constitucional é regulamentada pela Lei 

Complementar nº 97, de 9 de junho 1999, com as alterações trazidas pelas Leis Complementares 

nº 117 e nº 136, de 2004 e 2010, respectivamente. 

No entanto, mesmo antes da ordem constitucional instituída pela Constituição de 1988, “ 

(…) as Forças Armadas encontravam-se em operações de GLO” (RODRIGUES), sendo que “o 

Exército Brasileiro por ser uma tropa terrestre teve uma maior participação neste tipo de operação” 

(RODRIGUES), particularmente entre os anos de 1964 e 1982, não representando, portanto, uma 

inovação legal tampouco doutrinária, o emprego de tropas nesse contexto. 

Segundo o estudo apresentado no Relatório de Gestão 2018, produzido pelo Gabinete de 

Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro (GIFRJ), o Rio de Janeiro sofreu com incontáveis 

crises na segurança pública, culminando com a decretação da intervenção federal na área de 

segurança pública em 2018 (GABINETE DE INTERVENÇÃO FEDERAL NO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO, 2019). 

Ainda de acordo com o citado Relatório, “as raízes do crime organizado têm sua origem na 

década de 1970”. Nas décadas seguintes, a perda de capacidade econômica, a relativização do 

combate ao crime e o incremento e sofisticação do tráfico internacional de entorpecentes foram os 

principais vetores das seguidas crises na área de segurança no Estado. As facções criminosas 

ampliaram seus domínios e incrementaram seu poder de fogo em busca de maior controle 

territorial, levando a violência urbana no Rio de Janeiro a patamares jamais observados no Brasil 

(GABINETE DE INTERVENÇÃO FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2019). 

Com “agravamento da urbanização desordenada e a falta de políticas públicas adequadas e 

eficazes, em especial no setor de transportes e habitação” (GABINETE DE INTERVENÇÃO 

FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2019), criaram-se áreas liberadas, onde o poder 

público deixou de exercer seu poder de polícia. 

Após o surgimento de uma nova modalidade de organização criminosa em 2008, as 

milícias, nota-se o incremento da participação das Forças Armadas na segurança pública do Rio de 

Janeiro. De acordo com SILVA et tal, 

O boom de operações de GLO na década de 2010 é explicado por duas 

grandes tendências que se estruturaram no país, tanto, em função da 

realização de grandes eventos internacionais no país, como Jogos Pan-
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Americanos (2007), Copa do Mundo (2014) e Olimpíadas (2016), quanto, 

em razão da escalada da criminalidade e do grau de insegurança gerado por 

grupos e fações criminosas em diferentes capitais brasileiras, ou, em 

virtude de situações de paralisação das Polícias estaduais e de crises do 

Sistema Prisional. (SILVA et tal) 

 

Embora as primeiras atuações de tropas federais sob a égide da Constituição de 1988 

remontem à década de 1990, é após a promulgação da Carta de 1988 que se percebe o movimento 

evolutivo que permitiu o amadurecimento do uso de tropas em território nacional segundo prevê o 

seu Art. 142. 

O registro de emprego de tropas do Exército em GLO, atualizado pelo Ministério da Defesa 

até abril de 2019, contabiliza 136 operações entre os anos de 1992 e 2019, classificando-as por 

tipos segundo a natureza dos fatos motivadores da decisão de se empregar tropas federais: violência 

urbana, greve da polícia militar, Garantia de Votação e Apuração (GVA) em eleições, eventos 

(grandes eventos) e outros (contribuição com a ordem pública, em casos de greves de 

caminhoneiros, por exemplo). Foram, ao todo, 38 operações de GVA, 28 classificadas como 

‘outros’, 25 no contexto de violência urbana e 23 como resultado de greves da polícia militar 

(BRASIL, 2019). 

A cidade do Rio de Janeiro destaca-se pela quantidade de vezes (19) em que foi palco da 

atuação das Forças Armadas em GLO, concentrando 13,9% do total de operações no período. Se 

se considerar, ainda, as vezes em que o emprego de tropa foi em todo o território nacional ou 

envolveu mais de um Estado da Federação (23), a Capital fluminense foi o território de emprego 

das Forças Armadas em GLO em 31% de todas as vezes em que tropas federais foram acionadas. 

O Rio de Janeiro só é superado em números de operações por Brasília-DF, que teve atuação de 

tropas federais em 21 oportunidades entre 1992 e 2019, porém mais da metade dessas operações 

(15) foi motivada pela realização de eventos, enquanto no Rio de Janeiro, 10 das 19 ocasiões de 

emprego de tropa federal ocorreram por conta da violência urbana, principal característica do 

ambiente que levou ao acionamento federal (BRASIL, 2019). 

O Rio de Janeiro destaca-se, também, pelo período de duração das operações que recebeu 

em seu território. Por ser um emprego episódico, em área restrita e por tempo limitado, com o 

objetivo de preservar a ordem pública, a integridade da população e garantir o funcionamento 

regular das instituições, conforme prevê o §4º do Art. 15, da Lei Complementar nº 97, de 9 de 

junho de 1999, as operações de GLO costumam durar relativamente pouco tempo, em torno de um 

a dois meses, de acordo com os registros do Ministério da Defesa (BRASIL, 2019). Essa duração 

não é definida, é tão somente fruto da observação das vezes em que tropas federais foram acionadas 

em circunstâncias de GLO. No entanto, três operações no Rio de Janeiro duraram mais de um ano, 

todas no contexto de combate à violência urbana: Operação ARCANJO (1 ano e 8 meses), 

Operação SÃO FRANCISCO (1 ano e 2 meses) e Operação RIO DE JANEIRO (1 ano e 5 meses) 

(BRASIL, 2019). 

A Tabela do Histórico de Emprego das FFAA em GLO no Rio de Janeiro (Anexo A) 

mostra, na ordem cronológica, as oportunidades em que as Forças Armadas conduziram operações 

de GLO no Rio de Janeiro entre 1992 e 2019, destacando-se as ocasiões em que essa atuação foi 

realizada exclusivamente na Capital fluminense. 

Dessa forma, pode-se afirmar a relevância pela quantidade, características e duração das 

operações de GLO no Rio de Janeiro, que, desde a égide da ordem jurídica instituída pela 
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Constituição Federal de 1988, destacou-se pela frequente necessidade de acionamento dos 

dispositivos legais para o emprego de tropa federal, no sentido garantir a lei e a ordem quando os 

meios locais são esgotados. 

Esse constante acionamento e atuação em GLO das tropas federais na Capital fluminense 

produzem reflexos no público interno e na imagem da Força, demandando a análise minuciosa e 

precisa da situação, de maneira a se antecipar, na medida do possível, os fatores desencadeadores 

do acionamento e se manter os níveis de aprestamento e adestramento adequados à circunstância, 

adotando postura estratégica que favoreça os valores e crença da Instituição, bem como fortaleça a 

imagem da força perante a sociedade. 

 

2.2 ANÁLISE DO EMPREGO DO EXÉRCITO NA GARANTIA DA LEI E DA ORDEM NO 

RIO DE JANEIRO 

 

 Nesta seção secundária, o emprego do Exército em operações de GLO no Rio de Janeiro 

será analisado com o apoio da matriz SWOT e com o auxílio da Matriz de Posicionamento 

Estratégico, com o objetivo de concluir sobre a postura ideal da Força face à frequente demanda 

de emprego no contexto em estudo. 

 

 

2.2.1 Matriz SWOT 

 

2.1.1.1 Definições 

  

Conforme descrito no capítulo anterior, a Capital fluminense destaca-se de outras cidades do 

País pela frequência de emprego de tropas federais no contexto de GLO, particularmente em 

circunstâncias de combate à violência urbana. O tema é objeto de intensos debates, tanto no âmbito 

militar como no meio civil, e de significativa produção acadêmica. Nesse contexto, pretende-se 

analisar a questão sob a ótica da matriz SWOT. 

No século IV a.C., o tratado militar escrito pelo estrategista SUN TZU (2006) já propunha 

os rudimentos do que se tornaria, milênios mais tarde, a matriz SWOT: 

 

Um general pode cometer muitos erros (...); se desconhece o ponto forte e 

fraco de seus subordinados; (...) tornará o exército capenga, esgotará 

homens, víveres e o reino, e se tornará a vítima infame de sua própria 

imperícia (SUN TZU, 2006, p. 22, destacamos) 

 

A matriz SWOT foi criada entre as décadas de 1950/1960, em pesquisas complementares 

desenvolvidas por Albert Humprey, da Stanford University, e por George Albert Smith e Roland 

Christiensen, da Harvard Business School (FUSCALDI, 2008). 

Segundo AZEVEDO (2001), o objetivo inicial proposto para a aplicação da matriz SWOT 

era evidenciar a combinação de forças e fraquezas provenientes do ambiente interno de uma 

organização e interagi-las com as ameaças e oportunidades existentes no ambiente externo. 

Assim, torna-se possível a identificação e adoção de estratégias para se potencializar os 

pontos fortes e se mitigar os pontos fracos (ambiente interno), explorando as oportunidades e se 

protegendo das ameaças (ambiente externo), permitindo a adoção de posturas estratégicas que 
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busquem a sobrevivência, a manutenção, o crescimento ou o desenvolvimento da organização ou 

de um determinado projeto (AZEVEDO, 2001). 

Nesse contexto, os fatores (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) presentes na 

matriz SWOT podem ser definidos como: 

 

1. Forças (pontos fortes) é a diferenciação conseguida pela organização 

que lhe proporciona uma vantagem operacional no ambiente interno. 

2. Fraquezas (pontos Fracos) é a situação inadequada que lhe proporciona 

uma desvantagem no ambiente interno. 

3. Oportunidade é a força ambiental incontrolável pela organização, que 

pode favorecer sua ação estratégica, desde que conhecida e aproveitada 

satisfatoriamente, enquanto perdura. 

4. Ameaça é a força ambiental incontrolável pela organização, que cria 

obstáculos à sua ação estratégica, mas que poderá ou não ser evitada, desde 

que reconhecida em tempo hábil. (OLIVEIRA, 2007, p. 37, destacamos) 

 

 

2.1.1.2 Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças ao emprego do Exército no Rio de 

Janeiro 

 

O cenário interno apresenta uma série de forças que podem contribuir para o emprego do 

Exército em operações de GLO no Rio de Janeiro, bem como fraquezas com potencial de prejudicar 

o uso de tropas federais nesse cenário. 

Da mesma maneira, o ambiente externo, com as particularidades do Rio de Janeiro, possui 

oportunidades a serem exploradas pela Força, de forma a potencializar o sucesso das operações, e 

ameaças capazes de prejudicar os resultados positivos a serem alcançados pelo emprego da tropa 

federal. 

Com o objetivo de compreender os ambientes interno e externo para elaborar o plano 

estratégico e definir objetivos estratégicos, o GIFRJ emitiu, em 2019, o Relatório de Gestão 2018, 

indicando forças (pontos fortes), fraquezas (pontos fracos), oportunidades e ameaças capazes de 

impactar a intervenção federal na segurança pública carioca. Nesse mesmo diapasão, SILVA et tal 

elaborou uma análise SWOT das operações de GLO, apontando forças, fraquezas, oportunidades 

e ameaças peculiares ao emprego das Forças Armadas nessas condições. 

Com base nas forças apontadas pelo mencionado relatório e por SILVA et tal, pode-se 

identificar pontos fortes característicos do ambiente interno do Exército, que contribuem para o 

emprego da Força em GLO no Rio de Janeiro. 

A seguir, apresenta-se a descrição dos pontos fortes identificados: 

1) Pontos Fortes 

a) Treinamento especializado para operações de GLO. 

b) Elevada capacidade e experiência no planejamento e desdobramento de operações 

militares e interagências. 

c) Experiência das Forças Armadas na execução de operações de GLO. 

 

Da mesma forma, tem-se a descrição adaptada dos pontos fracos, com potencial de mitigar 

o sucesso de emprego de tropas federais na Capital fluminense: 
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2) Pontos Fracos 

a) Pouco conhecimento jurídico das tropas. 

b) Risco institucional na segurança (exposição dos militares à cooptação pelo crime e à 

corrupção). 

 

Quanto ao ambiente externo, pode-se apontar as seguintes oportunidades, depreendidas 

dos estudos mencionados: 

3) Oportunidades 

a) Ambiente de normalidade institucional, em plena vigência do estado de direito. 

b) Grande cobertura da mídia, falada e escrita, nacional e internacional. 

c) Existência de sistemas e infraestruturas de segurança pública já em funcionamento 

no Estado do RJ. 

d) Sensação de insegurança manifestada pela sociedade. 

e) Credibilidade das Forças Armadas. 

f) Incremento da integração das FA com os órgãos de segurança pública do Estado do 

Rio de Janeiro. 

g) Colaboração de outros órgãos e ONG. 

 

Por fim, identificou-se as ameaças externas potencialmente capazes de prejudicar as ações 

de GLO no Rio de Janeiro/RJ: 

4) Ameaças 

a) Atuação da criminalidade organizada e violência urbana de qualquer natureza. 

b) Opinião pública e uso continuado das Forças Armadas no contexto doméstico. 

c) Insuficiência de recursos. 

d) Ocorrências de fenômenos e catástrofes naturais. 

e) Revoltas, rebeliões e fuga de presos, no sistema carcerário. 

f) Ocorrência de crimes de grande repercussão e comoção pública. 

g) Aumento dos índices de violência no Estado durante a vigência das operações. 

h) Realização de manifestações e protestos por parte de grupos sociais politizados. 

 

 

2.1.1.3 Operações de GLO no Rio de Janeiro e a Matriz SWOT 

 

Na seção secundária anterior do presente trabalho, foram identificadas as forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças para o emprego de tropas federais em operações de GLO no Rio de 

Janeiro, com base na análise do Relatório de Gestão 2018 do GIFRJ e em pesquisas anteriores. A 

seguir, apresentam-se esses fatores já inseridos em uma matriz SWOT: 
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Tabela 01 – Ambientes Interno e Externo do Emprego das FFAA em GLO no Rio de Janeiro 

Ambiente Interno Ambiente Externo 

Forças (S) Oportunidades (O) 

- Treinamento especializado para operações de 

GLO (S1) 

- Elevada capacidade e experiência no 

planejamento e desdobramento de operações 

militares e interagências (S2) 

- Experiência das Forças Armadas na execução 

de operações de GLO (S3) 

- Ambiente de normalidade institucional, em 

plena vigência do estado de direito (O1) 

- Grande cobertura da mídia, falada e escrita, 

nacional e internacional (O2) 

- Existência de sistemas e infraestruturas de 

segurança pública já em funcionamento no 

Estado do RJ (O3) 

- Sensação de insegurança manifestada pela 

sociedade (O4) 

- Credibilidade das Forças Armadas (O5) 

- Incremento da integração das FA com os 

OSP do Estado do Rio de janeiro (O6) 

- Colaboração de outros órgãos e ONG (O7) 

Fraquezas (W) Ameaças (T) 

 

- Pouco conhecimento jurídico das tropas (W1) 

- Risco institucional na segurança(exposição dos 

militares à cooptação pelo crime e à corrupção) 

(W2) 

 

 

- Atuação da criminalidade organizada e 

violência urbana de qualquer natureza (T1) 

- Opinião pública e uso continuado das Forças 

Armadas no contexto doméstico (T2) 

- Insuficiência de recursos (T3) 

- Ocorrências de fenômenos e catástrofes 

naturais (T4) 

- Revoltas, rebeliões e fuga de presos, no 

sistema carcerário (T5) 

- Ocorrência de crimes de grande repercussão 

e comoção pública (T6) 

- Aumento dos índices de violência no Estado 

durante a vigência das operações (T7) 

- Realização de manifestações e protestos por 

parte de grupos sociais politizados (T8) 

Fonte: o autor. 

Entretanto, a mera inserção das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do uso das Forças 

Armadas em GLO no Rio de Janeiro não permite a elaboração de conclusões sobre o tema. 

Dessa forma, faz-se necessário realizar a análise da matriz SWOT com o objetivo de se 

verificar como as oportunidades e ameaças (ambiente externo incontrolável pelas Forças Armadas) 

impactam e são impactadas pelas forças e fraquezas da Instituição (ambiente interno), no contexto 

das operações no Rio de Janeiro.  

Para tanto, empregou-se a metodologia utilizada por FUSCALDI (2008), atribuindo-se pesos 

que variam de “0” até “3”, à medida que os cruzamentos entre os fatores externos (oportunidades 

e ameaças) e os fatores internos (forças e fraquezas) se mostrem irrelevantes (peso 0), pouco 

relevantes (peso 1), relevantes (peso 2) ou muito relevantes (peso 3), conforme se pode observar 

abaixo: 
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Tabela 02 – Matriz SWOT do Emprego das FFAA em GLO no Rio de Janeiro 

   Ambiente Externo 

   Oportunidades  Ameaças  

A
m

b
ie

n
te

 I
n

te
rn

o
 

  O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8  

F
o
rç

a
s 

S1 0 0 3 2 3 3 3  3 3 3 0 0 0 3 3  

S2 0 0 3 0 2 3 3  3 0 2 0 1 2 2 1  

S3 0 2 3 3 3 3 3  3 3 1 3 3 2 3 3  

 Total        42         46 

F
ra

q
u

ez
a
s 

W1 1 3 3 3 3 3 3  3 3 0 0 2 3 3 3  

W2 2 3 0 3 3 2 2  3 3 1 0 2 1 2 3  

 Total        34         32 

Fonte: o autor. 

 

 

2.2.2 Matriz de posicionamento estratégico 

 

2.1.1.1 Definições 

 

 Para OLIVEIRA (2007), a postura estratégica de uma organização é uma escolha 

consciente de uma das alternativas disponíveis para se cumprir sua finalidade e sua missão 

organizacional. 

Ainda de acordo com OLIVEIRA (2007), o estabelecimento da postura estratégica limita-

se pela missão da organização, pela relação (positiva ou negativa) entre as oportunidades e ameaças 

enfrentadas no momento da escolha da postura e, ainda, pela relação (positiva ou negativa) entre 

os pontos fortes e as fraquezas que ela possui para enfrentar as oportunidades e as ameaças 

ambientais. 

Dessa forma, face à situação vivida pela organização, pode-se adotar uma, ou mesmo a 

combinação, das seguintes posturas estratégicas: sobrevivência, manutenção, crescimento e 

desenvolvimento, que pode ser verificado segundo o seguinte quadro: 
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Tabela 03 – Posturas Estratégicas 

   Análise Externa 

   Predominância de 

   Oportunidades Ameaças 

Análise 

Interna 

Predominância 

de 

Forças Desenvolvimento Manutenção 

Fraquezas Crescimento  Sobrevivência  

Fonte: adaptado de OLIVEIRA (2007). 

 

 

2.1.1.2 Posicionamento estratégico do Exército face ao emprego em GLO no Rio de Janeiro 

 

Analisando-se os resultados obtidos pelos cruzamentos entre os fatores externos e os fatores 

internos que impactam o emprego das Forças Armadas em GLO no Rio de Janeiro, verifica-se que 

a maior pontuação encontra-se no quadrante onde ocorrem os cruzamentos dos impactos entre as 

forças e as ameaças (46 pontos).  

Dessa forma, pode-se verificar que, na conjuntura atual, a postura estratégica mais adequada 

a ser utilizada, no que concerne ao uso de tropas federais no Rio de Janeiro/RJ para garantir a lei e 

a ordem, é a de manutenção, conforme se pode observar na Matriz de Postura Estratégica abaixo: 

 

Tabela 04 – Posturas Estratégicas do Emprego das FFAA em GLO no Rio de Janeiro/RJ 

  Análise Externa 

  Oportunidades Ameaças 

Análise 

Interna 

Forças Desenvolvimento (42) Manutenção (46) 

Fraquezas Crescimento (34) Sobrevivência (32) 

Fonte: o autor. 

 

A interpretação do significado de cada uma das quatro posturas estratégicas já foi objeto de 

diversos estudos e trabalhos acadêmicos e foge ao escopo do presente trabalho. No que diz respeito 

à postura estratégica de manutenção, OLIVEIRA (2007) postula que a organização “identifica um 

ambiente com predominância de ameaças; entretanto, ela possui uma série de pontos fortes – 

disponibilidade financeira, recursos humanos, tecnologia etc.” (OLIVEIRA (2007) em razão da 

experiência acumulada, que lhe permitem, além de sobreviver, manter o status alcançado até o 

momento. Para isso, ela deverá investir na sedimentação e maximização dos pontos fortes, além de 

mitigar as fraquezas identificadas, permitindo-lhe continuar investindo, embora de forma 

cautelosa. 

Assim, ainda segundo OLIVEIRA (2007), a estratégia de manutenção é a ideal a ser adotada 

quando se enfrenta, ou há a expectativa de se enfrentar, dificuldades, tomando-se, como 

consequência, uma atitude defensiva face às ameaças. 

Há que se considerar, também, a forte interação entre forças e oportunidades, indicando, 

ainda de acordo com o método preconizado por OLIVEIRA (2007), a postura estratégica de 

desenvolvimento. Segundo o autor, diante desse cenário, “(…) o executivo deve procurar 

desenvolver sua empresa” (OLIVEIRA, 2007), o que, traduzindo para a cultura organizacional do 
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Exército, representa a ampliação do espectro de ações da Força nas operações, explorando ao 

máximo as oportunidades e potencializando os pontos fortes. Esse desenvolvimento, à semelhança 

do universo empresarial, pode significar investimentos, inclusive, em associações para o alcance 

dos objetivos, o que aponta na direção do fortalecimento das ações interagências e nas operações 

conjuntas com outras forças, maximizando o êxito do emprego de tropas federais em GLO no Rio 

de Janeiro. 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODO 

 

 

Conforme se salientou na introdução, a instituição alvo da análise (Exército Brasileiro) 

apresenta o seguinte perfil: instituição nacional permanente e regular, organizada com base na 

hierarquia e na disciplina, sob autoridade suprema do Presidente da República, e destinada à defesa 

da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes poderes, à 

garantia da lei e da ordem (BRASIL, 1988). Esse perfil organizacional é conferido pela 

Constituição de 1988 e define a cultura organizacional que caracteriza o Exército Brasileiro. 

Buscou-se analisar o emprego do Exército em GLO no Rio de Janeiro, com a finalidade de 

identificar as influências do ambiente externo (oportunidades e ameaças) e sua interação com o 

perfil institucional (forças e fraquezas), resultando na postura estratégica adequada ao contexto das 

operações na Capital fluminense. 

Tal estudo foi construído a partir de uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa documental 

e de um estudo de caso. A pesquisa é aplicada quanto à finalidade, uma vez que os conhecimentos 

produzidos possuem utilização imediata, com consequências práticas para o emprego de tropas 

federais em GLO no Rio de Janeiro; e exploratória quanto ao tipo, por se basear em levantamentos 

bibliográficos e em registros do uso do Exército na Capital fluminense. Quanto à natureza, é um 

estudo qualitativo, posto que desenvolve um entendimento inicial da questão. A pesquisa limitou-

se ao emprego da tropa no Rio de Janeiro, não explorando as características impostas às suas ações 

em outros ambientes operacionais. 

Para se atingir o resultado, aplicou-se os princípios da Matriz SWOT, concebida e 

desenvolvida pelos estudos de Albert Humprey e de George Albert Smith e Roland Christiensen, 

estudada por FUSCALDI (2008). Posteriormente, utilizou-se os recursos da matriz de 

posicionamento estratégico preconizados por OLIVEIRA (2007), para indicar a postura ideal da 

força diante do contexto de GLO no Rio de Janeiro. 

 

 

4 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

 

 A cidade do Rio de Janeiro concentra 13,9% das vezes em que tropas federais foram 

acionadas para garantir a lei e a ordem, no período compreendido entre os anos de 1992 e 2019. 

Um dado que chama atenção no presente estudo é a frequência e a concentração de 

operações com emprego de tropas federais, decorrentes da violência urbana, na Capital fluminense 

– 10 das 19 oportunidades em que a tropa foi acionada. 
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Outro dado que se sobressai é a duração desse tipo de operação, que tendem a ser mais 

prolongadas no Rio de Janeiro. Em três ocasiões diferentes, o uso de tropas federais no contexto 

de GLO extrapolou o período de um ano: Operação ARCANJO (1 ano e 8 meses), Operação SÃO 

FRANCISCO (1 ano e 2 meses) e Operação RIO DE JANEIRO (1 ano e 5 meses). 

Infere-se, portanto, a relevância desse ambiente operacional para o emprego de tropas em 

GLO, destacando-se suas características peculiares, bem como os seus efeitos e influências sobre 

a Força e sobre o sucesso de suas ações no contexto em estudo. 

Foi possível identificar, diante da bibliografia e dos registros disponíveis, as 

particularidades do ambiente interno (forças e fraquezas) e do ambiente externo (ameaças e 

oportunidades) inerentes ao uso do Exército em GLO no Rio de Janeiro, além de se interagir os 

mencionados ambientes, com o objetivo de se elucidar a postura estratégica ideal a ser adotada pela 

Força face ao emprego constante em GLO na Capital fluminense. 

Ao se aplicar os fundamentos do planejamento estratégico às características dos ambientes 

externo e interno do Exército em operações de GLO no Rio de Janeiro, percebe-se a predominância 

da interação entre forças (pontos fortes) e ameaças, o que aponta para a postura de estratégia 

organizacional de manutenção. Essa postura indica que a Força dispõe de pontos fortes 

significativos que, se identificados, desenvolvidos e adequadamente explorados, têm o potencial 

de contribuir decisivamente para o sucesso nas operações de GLO no Rio de Janeiro. 

Por outro lado, a forte influência das ameaças existentes no ambiente externo, portanto, 

fora do domínio de controle do Exército, recomenda a cautela ante a expectativa das dificuldades 

que se colocam nesse contexto. 

Pode-se inferir, assim, que, no tocante ao emprego de tropas federais em GLO no Rio de 

Janeiro, faz-se necessário a adoção de medidas que potencializem os pontos fortes inerentes às 

Forças Armadas nesse tipo de operação, de maneira a se explorar ao máximo as oportunidades 

existentes, bem como atitudes que neutralizem, ou pelo menos minimizem, as fraquezas existentes, 

embora as ameaças recomendem cautela, por representarem risco considerável ao sucesso da 

operação. 

Apesar de alcançar pontuação inferior à interação entre forças e ameaças, não se pode deixar 

de considerar a significativa relação entre pontos fortes e oportunidades, no contexto em estudo. 

As características inerentes à Força, associadas ao ambiente externo favorável ao cumprimento da 

missão, recomendam a postura estratégica de desenvolvimento, o que sugere o investimento na 

ampliação do espectro de ações, buscando a integração com outros atores com capacidades que 

venham a potencializar as forças inerentes ao Exército em GLO, bem como maximizar a 

exploração das oportunidades ambientais existentes. Esse desenvolvimento pode ser alcançado 

pelo reforço das operações interagências e pela ampliação das operações conjuntas, envolvendo 

atores governamentais, não-governamentais e as forças coirmãs (Marinha e Força Aérea). 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Retomando-se a pergunta inicial de “qual a postura estratégica ideal do Exército face ao 

emprego em GLO no Rio de Janeiro?”, confirmou-se a hipótese de prevalência de pontos fortes e 

ameaças sobre os pontos fracos da Instituição e as oportunidades existentes, sendo lícito afirmar 

que, ante essa predominância, a postura estratégica ideal é a manutenção e, portanto, recomenda-
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se a identificação, desenvolvimento e manutenção das forças inerentes à organização quando 

empregada em GLO no Rio de Janeiro, adotando-se, ao mesmo tempo, cautela ante os riscos que 

as características do ambiente oferecem nesse contexto. 

Demonstrou-se, dessa maneira, que potencializar as características levantadas, como o 

treinamento especializado para operações de GLO, a elevada capacidade e experiência no 

planejamento e desdobramento de operações militares e interagências e a experiência das Forças 

Armadas na execução de operações de GLO devem ser explorados e potencializados, ao mesmo 

tempo que as ameaças, representadas pela atuação da criminalidade organizada e violência urbana 

de qualquer natureza, opinião pública e uso continuado das Forças Armadas no contexto doméstico, 

insuficiência de recursos, ocorrências de fenômenos e catástrofes naturais, revoltas, rebeliões e 

fuga de presos, no sistema carcerário, ocorrência de crimes de grande repercussão e comoção 

pública, aumento dos índices de violência no Estado durante a vigência das operações e realização 

de manifestações e protestos por parte de grupos sociais politizados, devem ser, na medida do 

possível mitigadas, adotando-se medidas de cautela eficientes, tudo com o objetivo de garantir o 

pleno êxito do emprego de tropas federais no contexto de GLO no Rio de Janeiro. 

Por fim, este estudo demanda um maior aprofundamento de cada aspecto dos pontos fortes, 

pontos fracos, das oportunidades e ameaças, além das formas que o Exército pode trabalhar esses 

aspectos nas operações de GLO no Rio de Janeiro e em outros ambientes, no sentido de contribuir 

para que as tropas federais desenvolvam e mantenham a plena capacidade de sucesso, com o 

mínimo de prejuízos para si e para a sociedade, de cumprir com o previsto no Art, 142 da 

Constituição Federal de 1988. 
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ANEXO A – Tabela do Histórico de Emprego das FFAA em GLO no Rio de Janeiro 

A tabela abaixo, extraída do registro do Ministério da Defesa sobre o emprego de tropas do 

Exército em GLO (BRASIL, 2019), mostra, na ordem cronológica, as oportunidades em que as 

Forças Armadas conduziram operações de GLO no Rio de Janeiro/RJ entre 1992 e 2019, 

destacando-se as ocasiões em que essa atuação foi realizada exclusivamente na Capital fluminense. 

 

ORDEM PERÍODO 
NOME DA 

OPERAÇÃO 

LOCAL DA 

OPERAÇÃO 
MISSÃO TIPO 

1 jun/92 jun/92 ECO92 
RIO DE 

JANEIRO/RJ 

Contribuir para a segurança pública 

por ocasião da Conferência das 

Nações Unidas Sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento. 

EVENTO 

2 out/92 nov/92 ELEIÇÕES 

EM TODO O 

TERRITÓRIO 

NACIONAL 

Garantir o pleito eleitoral. GVA 

3 nov/94 nov/94 RIO 
RIO DE 

JANEIRO/RJ 

Cooperar com os órgãos de 

segurança pública para a redução 

das ações do crime organizado. 

VIOLÊNCIA 

URBANA 

4 out/94 nov/94 ELEIÇÕES 

EM TODO O 

TERRITÓRIO 

NACIONAL 

Garantir o pleito eleitoral. GVA 

5 nov/94 jan/95 ALVORADA 
RIO DE 

JANEIRO/RJ 

Contribuir para a segurança pública 

no Estado do RiodeJaneiro. 

VIOLÊNCIA 

URBANA 

6 out/96 nov/96 ELEIÇÕES 

EM TODO O 

TERRITÓRIO 

NACIONAL 

Garantir o pleito eleitoral. GVA 

7 out/98 nov/98 ELEIÇÕES 

EM TODO O 

TERRITÓRIO 

NACIONAL 

Garantir o pleito eleitoral. GVA 

8 dez/98 dez/98 MERCOSUL 
RIO DE 

JANEIRO/RJ 

Apoiar a segurança pública da 

Cidade do Rio de Janeiro para o XV 

Reunião do Mercosul. 

EVENTO 

9 jun/99 jun/99 
RIO BRANCO 

ou CIMEIRA 

RIO DE 

JANEIRO/RJ 

Contribuir para a segurança pública 

por ocasião da Reunião dos 49 

Chefes de Estados dos Países da 

América Latina, Caribe e União 

Europeia. 

EVENTO 

10 dez/99 jan/00 
TRANCA 

FORTE 

EM TODO O 

TERRITÓRIO 

NACIONAL 

Contribuir com a segurança pública. OUTROS 

11 mai/00 mai/00 RODA VIVA II 

EM TODO O 

TERRITÓRIO 

NACIONAL 

Contribuir para a ordem pública, em 

função da greve dos caminhoneiros. 
OUTROS 
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ORDEM PERÍODO 
NOME DA 

OPERAÇÃO 

LOCAL DA 

OPERAÇÃO 
MISSÃO TIPO 

12 out/00 nov/00 
ELEIÇÕES 

(OPÇAO) 

EM TODO O 

TERRITÓRIO 

NACIONAL 

Garantir o pleito eleitoral. GVA 

13 jan/01 fev/01 RODA VIVA III 

EM TODO O 

TERRITÓRIO 

NACIONAL 

Contribuir com a ordem pública, 

em função da greve dos 

caminhoneiros. 

OUTROS 

14 jan/01 jan/01 
CRIME 

ORGANIZADO 

ESTADO DO 

RIO DE 

JANEIRO 

Contribuir com os órgãos de 

segurança pública no Estado do 

Rio de Janeiro. 

VIOLÊNCIA 

URBANA 

15 out/02 nov/02 ELEIÇÕES 

EM TODO O 

TERRITÓRIO 

NACIONAL 

Garantir o pleito eleitoral. GVA 

16 fev/03 mar/03 GUANABARA 
RIO DE 

JANEIRO/RJ 

Contribuir com os órgãos de 

segurança pública no Rio de 

Janeiro-RJ. 

VIOLÊNCIA 

URBANA 

17 out/04 nov/04 ELEIÇÕES 

EM TODO O 

TERRITÓRIO 

NACIONAL 

Garantir o pleito eleitoral. GVA 

18 dez/04 dez/04 ZINCO 
RIO DE 

JANEIRO/RJ 

Contribuir para a segurança 

pública por ocasião da XVIII 

reunião do Grupo do Rio. 

EVENTO 

19 out/05 out/05 

REFERENDO 

DESARMA-

MENTO 

EM TODO O 

TERRITÓRIO 

NACIONAL 

Garantir a segurança da votação no 

referendo do desarmamento. 
GVA 

20 out/06 out/06 ELEIÇÕES 

EM TODO O 

TERRITÓRIO 

NACIONAL 

Garantir o pleito eleitoral. GVA 

21 jan/07 jan/07 
CÚPULA DO 

MERCOSUL 

ESTADO DO 

RIO DE 

JANEIRO 

Contribuir para a segurança 

pública por ocasião da Reunião 

da Cúpula de Chefes de Estado 

do Mercosul, na cidade do Rio 

de Janeiro. 

EVENTO 

22 jan/07 jan/07 ENTORNO 

ESTADO DO 

RIO DE 

JANEIRO 

Contribuir para a preservação 

da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, na cidade do Rio de 

Janeiro e nos municípios 

vizinhos. 

VIOLÊNCIA 

URBANA 

23 out/08 nov/08 ELEIÇÕES 

EM TODO O 

TERRITÓRIO 

NACIONAL 

Garantir o pleito eleitoral. GVA 
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ORDEM PERÍODO 
NOME DA 

OPERAÇÃO 
LOCAL DA OPERAÇÃO MISSÃO TIPO 

24 out/10 nov/10 ELEIÇÕES 
EM TODO O TERRITÓRIO 

NACIONAL 

Garantir o pleito 

eleitoral. 
GVA 

25 nov/10 jul/12 ARCANJO RIO DE JANEIRO/RJ 

Contribuir com os 

órgãos de 

segurança pública 

do Estado do Rio 

de Janeiro. 

VIOLÊNCIA 

URBANA 

26 jul/11 jul/11 JMM 

RIODEJANEIRO/RJ, 

RESENDE/RJ E PATY DO 

ALFERES/RJ 

Prover a segurança 

nas áreas 

desportivas e 

alojamento das 

delegações 

participantes dos V 

Jogos Mundiais 

Militares, nas 

cidades do Rio de 

Janeiro, Resende e 

Paty do Alferes. 

EVENTO 

27 jun/12 jun/12 
CONFERÊN-

CIA RIO +20 
RIO DE JANEIRO/RJ 

Contribuir para a 

segurança pública 

por ocasião da 

Conferência 

Rio+20. 

EVENTO 

28 set/12 set/12 
PRÉ-

ELEIÇOES 
RIO DE JANEIRO/RJ 

Garantir a ordem 

pública no Estado 

do Rio de Janeiro. 

VIOLÊNCIA 

URBANA 

29 out/12 nov/12 ELEIÇÕES 
EM TODO O TERRITÓRIO 

NACIONAL 

Garantir o pleito 

eleitoral. 
GVA 

30 jun/13 jul/13 

COPA DAS 

CONFEDE-

RAÇÕES 

EM TODO O TERRITÓRIO 

NACIONAL 

Colaborar nas ações 

de segurança aos 

eventos da Copa das 

Confederações. 

EVENTO 

31 jul/13 jul/13 

JORNADA 

MUNDIAL DA 

JUVENTUDE 

RIO DE JANEIRO/RJ 

Planejar, 

coordenar e 

executar atividades 

de segurança 

relativas a JMJ-

2013 e visita do 

Papa Francisco à 

cidade do RJ. 

EVENTO 
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ORDEM PERÍODO 
NOME DA 

OPERAÇÃO 
LOCAL DA OPERAÇÃO MISSÃO TIPO 

32 out/13 out/13 LIBRA RIO DE JANEIRO/RJ 

Contribuir para a 

segurança no 

centro da cidade do 

Rio de Janeiro-RJ. 

EVENTO 

33 abr/14 jun/15 
SÃO 

FRANCISCO 
RIO DE JANEIRO/RJ 

Contribuir para a 

preservação da 

ordem pública e da 

incolumidade das 

pessoas e do 

patrimônio. 

VIOLÊNCIA 

URBANA 

34 mai/14 jul/14 

COPA DO 

MUNDO FIFA 

2014 

EM TODO O TERRITÓRIO 

NACIONAL 

Contribuir para 

garantia da lei e da 

ordem durante os 

Jogos da Copa do 

Mundo FIFA-2014. 

EVENTO 

35 out/14 nov/14 ELEIÇÕES 
EM TODO O TERRITÓRIO 

NACIONAL 

Garantir o pleito 

eleitoral. 
GVA 

36 jul/16 set/16 

JOGOS 

OLÍMPICOS 

RIO 2016 

ESTADOS:RJ;MG;DF;AM;

BA;eSP 

Atuar na segurança 

dos Jogos Olímpicos 

Rio 2016. 

EVENTO 

37 out/16 nov/16 ELEIÇÕES 
EM TODO O TERRITÓRIO 

NACIONAL 

Garantir o pleito 

eleitoral. 
GVA 

38 jan/17 jan/18 VARREDURA 
EM TODO O TERRITÓRIO 

NACIONAL 

Contribuir para a 

realização de 

inspeções em 

presídios. 

VIOLÊNCIA 

URBANA 

39 fev/17 fev/17 CARIOCA 
ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

Contribuir para a 

preservação da 

ordem pública, da 

incolumidade das 

Pessoas e do 

patrimônio, na 

região 

metropolitana do 

município do Rio 

de Janeiro-RJ. 

VIOLÊNCIA 

URBANA 
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ORDEM PERÍODO 
NOME DA 

OPERAÇÃO 
LOCAL DA OPERAÇÃO MISSÃO TIPO 

40 jul/17 dez/18 
RIO DE 

JANEIRO 

ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

Contribuir para a 

preservação da 

ordem pública e da 

incolumidade das 

pessoas e do 

patrimônio, no 

Estado do Rio de 

Janeiro, em apoio 

ao Plano Nacional 

de Segurança 

Pública, fase Rio de 

Janeiro. 

VIOLÊNCIA 

URBANA 

41 mai/18 jun/18 
SÃO 

CRISTÓVÃO 

EM TODO O TERRITÓRIO 

NACIONAL 

Contribuir para a 

preservação da 

ordem pública e da 

incolumidade das 

pessoas e do 

patrimônio. 

OUTROS 

42 out/18 out/18 ELEIÇÕES2018 
EM TODO O TERRITÓRIO 

NACIONAL 

Garantir o pleito 

eleitoral. 
GVA 

Fonte: adaptada de BRASIL (2019), destacamos. 

 


