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A Repressão aos Crimes Transnacionais e sua Influência no Desenvolvimento 

Socioeconômico da Região do Pantanal Sul-Mato-Grossense 

 

Resumo 

O combate aos crimes transnacionais ou transfronteiriços tem sido uma das maiores 

preocupações do Estado brasileiro na área de segurança pública. O tráfico ilícito de 

entorpecentes, o contrabando de armas, munições e mercadorias e a biopirataria são exemplos 

de crimes que prejudicam o crescimento e desenvolvimento das regiões de fronteira. Em Mato 

Grosso do Sul, a região do pantanal é especialmente vulnerável à ocorrência dessa 

modalidade criminosa. Os efeitos da atuação do crime organizado transnacional são 

prejudiciais ao desenvolvimento local tendo repercussões negativas na economia, na política e 

na sociedade. O trabalho teve como objetivo analisar a importância da atuação das forças de 

segurança pública, em especial do Exército brasileiro como agente no combate aos crimes 

transnacionais. Também, foram identificadas as principais consequências socioeconômicas e 

ambientais da atuação do crime organizado transnacional para o desenvolvimento da região 

do pantanal Sul-Mato-Grossense. Realizou-se uma pesquisa junto aos militares do Exército 

brasileiro lotados no Município de Corumbá–MS e população local acerca de sua percepção 

sobre a atuação da instituição militar no combate aos crimes transnacionais onde se constatou 

que a população é favorável a atuação das forças armadas no combate a criminalidade.  

 

Palavras-Chave: Crimes Transnacionais. Desenvolvimento Local. Exército Brasileiro. 

Pantanal Sul-Mato-Grossense. 

 

 

The Suppression of Transnational Crime and its Influence on the Socio-

Economic Development of the South Pantanal Region of Mato Grosso 

 

Summary 

The fight against transnational or cross-border crimes has been a major concern of the 

Brazilian State in the area of public safety. Illicit drug trafficking, smuggling of weapons, 

ammunition and goods and biopiracy are examples of crimes that harm the growth and 

development of the border regions. In Mato Grosso do Sul, Bazil, the Pantanal region is 

especially vulnerable to the occurrence of this criminal modality. The effects of the actions of 

transnational organized crime are detrimental to local development, having a negative impact 

on the economy, politics and society. This study aimed to analyze the importance of the 

actions of the security forces, especially the Brazilian Army as an agent to combat 

transnational crimes. In addition, major socioeconomic and environmental consequences of 

the transnational organized crime actions on the development of the south pantanal region of 

Mato Grosso were also identified. A survey was conducted with the Brazilian Army soldiers 

crowded in the city of Corumba-MS and the local people on their perception of the military's 

role in combating transnational crimes; it was found that the population is in favor of military 

action in fighting crime.  

 

Keywords: Transnational Crimes. Local Development. Brazilian Army. South Pantanal of 

Mato Grosso. 

 

 

 

1   INTRODUÇÃO 

 



O combate aos crimes transnacionais apresenta-se como um dos maiores desafios das 

nações no século XXI. A comunidade internacional reconhece seus efeitos perniciosos sobre o 

desenvolvimento político, econômico e social. As populações, sobretudo em países em 

desenvolvimento, são as vitimas imediatas e mais vulneráveis da criminalidade.  

As forças policiais foram concebidas originalmente para combater crimes cuja 

origem e ocorrência de limitam ao território nacional. O crime organizado transnacional foge 

a estas características tendo um caráter de atuação notadamente supranacional. 

O tráfico ilícito de entorpecentes, de armas e mercadorias, obedece aos ditames da 

oferta e demanda, procurando abastecer seus mercados sem preocupar-se com as fronteiras 

nacionais. Nesse sentido, os crimes transnacionais são extremamente nocivos à organização 

social e econômica de um país. Sua atuação às margens da regulação estatal impede a atuação 

normal dos órgãos de fiscalização e repressão.  

No aspecto social, o crime transnacional, principalmente o tráfico ilícito de 

entorpecentes e armas de fogo, fomentam a atuação de indivíduos e grupos armados nas mais 

variadas ações criminosas. Tais ações criminosas conexas não se limitam às faixas de 

fronteira, expandem-se para todo o território nacional.  

No aspecto econômico, a comercialização de produtos contrafeitos ou 

contrabandeados desregula o mercado, sobretudo local, que sofre com a desleal concorrência 

desses produtos. A entrada ilegal de mercadorias no território Sul-Mato-Grossense, em regra, 

desacompanhadas de qualquer documentação fiscal, impõe ao Estado considerável perda na 

sua arrecadação tributária. Em alguns casos, como o contrabando de cigarros, onde ocorre a 

importação de mercadoria proibida, além da sonegação tributária, há evidente lesão à saúde 

pública. 

O meio ambiente também é impactado pela atuação do crime transnacional, na 

medida em que a biopirataria e o tráfico ilícito de animais e plantas nativas da região 

pantaneira torna-se fonte de recursos que alimentam o ciclo criminoso.  

Nesse sentido, o Pantanal Sul-Mato-Grossense configura-se região especialmente 

suscetível à ocorrência de crimes transnacionais.  A extensa faixa de fronteira seca com a 

Bolívia dificulta a atuação das forças policiais. A baixa densidade demográfica, que se reflete 

em grandes espaços desocupados, facilita a atuação dessa modalidade criminosa. 

Assim, o combate ao crime transnacional, nas suas mais diversas formas é medida 

que se impõe aos órgãos de segurança pública, inclusive às forças armadas, como ação para 

salvaguardar a incolumidade pública e a segurança individual dos cidadãos, proteger a 

indústria nacional, a política aduaneira e tributária, a fauna e a flora nativa e por questões de 

proteção à saúde pública.  

 

2   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1   Crime Organizado Transnacional: Conceitos e Características 

 

Apesar da preocupação com os crimes transnacionais ser relativamente nova, tais 

crimes não são um fenômeno recente. O crime organizado transnacional tem uma história tão 

antiga quanto os governos nacionais e o comércio internacional (EDWARDS e GILL, 2003). 

Para Evans e Newnham (1998), o termo transnacional pode ser entendido como algo 

que se realiza através das nações. Trata-se de atividades que se desenvolvem através das 

fronteiras dos Estados, movimentando fisicamente objetos, incluindo populações, 

informações, dinheiro e créditos.  

A Europol estabeleceu onze critérios para a identificação dos grupos criminosos 

organizados, do crime organizado e do crime organizado transnacional, destacando-se atuação 

em nível supranacional (transnacional); a utilização de violência ou outros tipos de 



intimidação; a utilização de estruturas comerciais ou similares e o exercício de influência 

sobre os meios políticos, na Administração Pública, no Poder Judiciário através da corrupção, 

bem como sobre a economia formal e nos meios de informação (WERNER, 2009). 

O controle e combate ao crime organizado transnacional representam tarefa das mais 

difíceis. O crime organizado transnacional é especialmente difícil de controlar por ser 

complexo, disperso e invisível, invasivo, subversivo, corruptor, persistente, adaptável, 

resistente, empreendedor e inovador.  Esse tipo de crime não tem vinculação exclusiva com a 

segurança internacional sob a ótica militar, mais do que isso, deve ser entendido dentro de 

uma perspectiva multidisciplinar, sobretudo pela sua forte influência nas esferas politicas, 

econômicas, ambientais e sociais. Sua atuação deteriora a trama social, adultera o mercado 

formal com as atividades ilícitas e corrompe as instituições públicas, configurando-se em 

verdadeira ameaça aos regimes democráticos (EDWARDS e GILL, 2003; WERNER, 2009). 

Para Cepik e Borba (2011) o crime organizado é parte constituinte da estrutura social, 

mantendo uma relação parasitária com a ordem estabelecida. Dessa forma, seu crescimento 

tem implicações negativas sobre a capacidade de o Estado prover segurança e bem-estar para 

a sociedade. 

No Brasil, ainda são embrionárias as discussões sobre o tema. As autoridades ainda 

tratam superficialmente as questões relativas ao crime organizado, não aprofundando o debate 

sobre suas implicações transnacionais. Porém, o crime organizado transnacional é um 

problema que encontra repercussão na sociedade contemporânea e deve ser inserida na 

agenda nacional (WERNER, 2009). 

 

2.2 Impacto Nocivo do Crime Transnacional no Desenvolvimento Local 

 

Os Estados têm considerável dificuldade em identificar a atuação do crime 

organizado transnacional. A ausência de uma política pública de segurança com destaque na 

repressão a esta modalidade criminosa aliada à fraca percepção da opinião pública sobre sua 

nocividade são um terreno fértil para seu crescimento e fortalecimento. Em parte, isso reflete 

um problema estrutural, a facilidade com que as redes ilícitas podem transitar através das 

fronteiras. Assim, o crime é transnacional, enquanto o controle e repressão permanecem 

adstritos às fronteiras nacionais (COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS, 2013). 

Ainda que as nações não consigam identificar o crime organizado internacional como 

um ator efetivo, acabam por reconhecer a sua atuação em uma importante parcela das 

atividades econômicas por meio dos movimentos de mercado ou socialmente através de redes 

de relacionamento em vários países, não guardando respeito aos limites legais impostos pelo 

Estado. A corrupção, dimensão política do crime organizado, pode ser reconhecida na 

ocorrência do abuso do poder econômico, que empobrece as nações, enfraquece as 

instituições democráticas, fomenta injustiças e o desenvolvimento de atividades ilegais 

(GIRALDO e TRINKUNAS, 2007; McCLEAN, 2007). 

Os efeitos da atuação do crime organizado transnacional são inúmeros e igualmente 

prejudiciais ao desenvolvimento local. Sua atuação tem repercussões catastróficas na 

economia, na política e na sociedade onde atua.  O comércio ilícito de entorpecentes, de seres 

humanos, de produtos falsificados, de armas de pequeno porte e munições, dentre outras 

atividades, geram ao Estado um custo imensurável. 

Para o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, essa modalidade 

criminosa é um dos principais desafios do século XXI e uma ameaça para o desenvolvimento 

sustentável e o Estado de Direito. Estimativas revelam que o tráfico de drogas e outras 

atividades transnacionais de crime organizado geram 870 bilhões de dólares. A receita total 

das atividades ilícitas do crime é de cerca de 3,6% do PIB global, equivalentes a US$ 2,1 

trilhões (UNODC, 2012) 



Apesar de não ser regra, em geral as operações criminosas transnacionais se originam 

principalmente em países em desenvolvimento, prosperando no espaço criado pela pobreza, a 

desigualdade e a omissão do Estado (HAKEN, 2011). 

Nesses países, os crimes transnacionais arruínam a economia legitima e formal, única 

geradora de divisas aos cofres públicos, gerando desemprego e diminuição de renda. Além 

disso, afastam-se do cumprimento de normas ambientais, de segurança, higiene e das tarifas 

de comércio.   

É perceptível a estreita ligação entre o crime transnacional e o subdesenvolvimento 

das regiões onde ele atua. É assim, que regiões de fronteira, distanciada dos grandes centros 

econômicos, com baixa densidade demográfica e relativa ausência do Estado, tornam-se 

suscetíveis à prática de atividades ilícitas.  

Não raramente a atuação dessa modalidade criminosa se dá com uma aparente 

“manta” de legalidade, que tem como objetivo camuflar a prática de atividades ilícitas. Dessa 

forma, é possível conceber empreendimentos ilícitos vinculados a atividades legais como nas 

empresas de fachada, que acabam por influir na economia formal como um concorrente 

efetivo, porém desleal (WERNER, 2009). 

Dentre as atividades ilícitas desenvolvidas pelo crime organizado transnacional, 

algumas devem ser destacadas, considerando-se seu efeito maléfico e a frequência com que 

ocorrem na região do pantanal Sul-Mato-Grossense. 

Nesse sentido, o narcotráfico é uma das maiores preocupações das autoridades 

brasileiras. Por suas características é um fenômeno essencialmente transnacional. Os 

criminosos que lucram com o tráfico de drogas, em geral, canalizam seus lucros para uma 

economia não oficial onde, em muitos casos servirá para financiar outras atividades 

criminosas conexas, tais como o tráfico de armas e a prostituição. A facilidade na execução de 

transações bancárias e de comunicação, a grande extensão territorial, a proximidade 

geográfica com os países produtores e a permeabilidade da faixa de fronteira expõem mais 

diretamente a região do pantanal Sul-Mato-Grossense à ocorrência desse ilícito (HAKEN, 

2011; PROCOPIO FILHO, 2003) 

O tráfico ilícito de armas de fogo, suas peças, componentes e munições tem sido 

responsável pelo abastecimento bélico de quadrilhas organizadas que atuam na criminalidade 

em âmbito local e nacional. O combate ao tráfico de armas, por tratar-se de uma questão que 

atinge os setores militar, econômico e social, é um dos temas mais debatidos pelas autoridades 

de segurança. Essa atividade criminosa representa uma grande ameaça para a segurança 

humana e à estabilidade social, ao mesmo tempo, configura-se em um sério obstáculo para a 

realização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, particularmente na África e na 

América Latina. O tráfico ilícito de armas de fogo encontra suas vítimas em conflitos 

armados, entre os jovens em regiões com altos índices de criminalidade e violência, e até 

mesmo entre as mulheres em situações de violência doméstica (COUNCIL ON FOREIGN 

RELATIONS, 2013; HUSBANDS, apud WERNER, 2003; UNODC, 2013) 

Uma das formas de atuação que objetivam o ganho ilícito tem por base a distribuição 

de produtos ilegais (falsificados) ou no comércio de produtos legais sem recolhimento dos 

impostos e taxas, como no contrabando de cigarros e bebidas, neste último caso apesar do 

produto não ser ilícito o seu comércio é proibido em razão de impedimento aduaneiro 

(NAYLOR, 2003).  

A comercialização de produtos contrafeitos e contrabandeados atenta diretamente 

contra a economia local, na medida em que cria um verdadeiro mercado paralelo, não atingido 

pela regulação estatal, sobretudo em relação aos tributos e às normas de segurança e higiene. 

Esse mercado que atua às margens da legislação fiscal, não se submete a qualquer tipo de 

controle estatal, configurando-se, em alguns casos, em verdadeiro risco à saúde e integridade 

dos indivíduos que os consome.  



A apreensão de cigarros contrabandeados nos primeiros seis meses de 2013 chegou a 

1,6 milhão de pacotes nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul (SECRETARIA DA 

RECEITA FEDERAL, 2013). 

O contrabando tornou-se a atividade criminosa por excelência das organizações 

criminosas e o tráfico de armas de fogo é,  juntamente com a droga e tráfico de pessoas, uma 

das mais lucrativas dessas atividades criminosas (UNODC, 2013). 

Em Mato Grosso do Sul, nos primeiros três meses de 2013 foi registrado aumento de 

9% nas apreensões de mercadorias contrabandeadas em relação ao mesmo período do ano 

anterior. O valor das mercadorias que entraram ilegalmente no Brasil por Mato Grosso do Sul 

chega a 70 milhões de reais (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, 2013). 

A região pantaneira, caracterizada pela biodiversidade ambiental, deve também 

dirigir esforços no sentido de coibir a ocorrência de crimes contra o meio-ambiente, incluindo 

o trafico de animais silvestres, recursos vegetais e minerais, e a biopirataria.  

Também, causa preocupação às autoridades locais as questões ligadas à sanidade 

animal. A entrada ilegal no território Sul-Mato-Grossense de gado bovino proveniente de 

outros países, sobretudo do Paraguai, pode gerar prejuízos imensos para a economia estadual, 

devido à ocorrência recorrente de casos de febre aftosa no país vizinho.  

Um dos mais nocivos efeitos da atuação do crime organizado transnacional é a 

corrupção.  Essa modalidade de ilícito ocorre por meio da extorsão ou suborno aos agentes 

públicos que, utilizando-se de seu cargo, deixam de realizar ato obrigatório por lei ou 

realizam ato com desrespeito à previsão legal. Em qualquer uma das suas formas, a corrupção 

acarreta efeitos extremamente danosos à sociedade local. Da mesma forma, a corrupção 

promove o ambiente ideal para o crime transnacional, suportando uma ampla gama de 

mercados ilícitos, das drogas e tráfico de armas para o crime ambiental e mercados 

falsificados. Os mesmos motivos que atraem o crime organizado transnacional para os estados 

corruptos também impedem o fortalecimento do Estado de Direito e de um sistema judicial 

eficiente. Os corruptos se beneficiam da falta de sistemas de controle transparentes e 

responsáveis . A corrupção também é notoriamente difícil de erradicar nos países em que está 

profundamente enraizada na cultura política (COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS, 2013; 

WERNER, 2009). 

A atuação do crime transnacional impacta fortemente a economia e o 

desenvolvimento da região do pantanal Sul-Mato-Grossense. O contrabando de mercadorias 

ao mesmo tempo em que promove a concorrência desleal, impede a arrecadação de tributos 

federais e estaduais e prejudica o ambiente de negócios para a sociedade. O tráfico de armas e 

de drogas tem como essência de sua atuação a utilização da violência e o fomento a outras 

atividades criminosas que aumentam a sensação de insegurança, afastando a visitação turística 

e a implantação de novos empreendimentos empresariais.   

 A biopirataria é uma das principais atividades criminosas transnacionais. Ela pode ser 

conceituada como transferência da riqueza encontrada na natureza (biodiversidade) para 

outros países com o objetivo de fabricação de medicamentos sem o pagamento de royalties ao 

país onde se descobriu a matéria-prima (SIRVINSKAS, 2002). 

Nas últimas décadas as nações em desenvolvimento, sobretudo aquelas dotadas de 

potencial em biodiversidade buscaram exercer maior influência sobre o uso de seus recursos. 

Há o entendimento, nesses países, que a biodiversidade pode ser utilizada na obtenção de 

receitas, promoção, conservação, treinamento e educação ambiental. No entanto, as 

ferramentas legais - legislações e acordos internacionais - são complexos e de difícil emprego. 

Os debates políticos, tecnológicos e éticos não tem se transformado em ações práticas que 

realmente promovam a proteção à biodiversidade (GOLLIN, 2001) 

A biopirataria atinge principalmente os países economicamente pobres ou em 

desenvolvimento, que carecem de recursos para vigilância de suas fronteiras. Os recursos 



tradicionais de conhecimento, as plantas e suas propriedades medicinais e químicas são os 

itens mais cobiçados. Estima-se que entre 25.000 e 75.000 espécies de plantas são utilizadas 

na medicina tradicional. Desse montante, apenas 1% é conhecido e aceito pela ciência. 

Mesmo assim, parte da indústria farmacêutica moderna é desenvolvida com base em plantas 

descobertas e utilizadas pelos povos indígenas, sem que haja a partilha equitativa dos 

benefícios econômicos (AGUILAR, 2001; SHIVA, 1998). A biopirataria tem como 

consequências enormes prejuízos econômicos  e ambientais, causado pela ação dos 

contrabandistas de animais e pelos royalties pagos às multinacionais que patenteiam os 

princípios ativos de plantas brasileiras e os utilizam nas indústrias de cosmético e 

farmacêuticas (BELARMINO, 2008). 

 

 

3 ATUAÇÃO DO EXÉRCITO NO COMBATE AOS CRIMES TRANSNACIONAIS 

DURANTE A OPERAÇÃO ÁGATA 3 

 

 

Há várias décadas as forças armadas são utilizadas na faixa de fronteira em apoio às 

demais forças de segurança pública do Estado de Mato Grosso do Sul na reprimenda aos 

crimes transnacionais. 

As forças armadas, em especial o Exército, dotado de grande contingente de pessoal 

e treinamento específico, vem desempenhando importante papel no combate a criminalidade 

transnacional na região do pantanal Sul-Mato-Grossense. 

No Estado de Mato Grosso do Sul o Exército é constituído pela 9ª Região Militar (9ª 

RM), a qual tem o objetivo de permitir a manutenção da soberania na fronteira Oeste, planejar 

e executar os apoios logístico e administrativo ao Comando Militar do Oeste,bem como a 

mobilização e a defesa territorial em sua área de responsabilidade, na qual engloba os estados 

de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

Atualmente o Comando Militar do Oeste abrange uma área superior a um milhão de 

quilômetros quadrados, com extensa área de fronteira com o Paraguai e a Bolívia. Parcela 

considerável desta área é formada pelo pantanal, considerada uma das mais ricas e cobiçadas 

reservas biológicas do planeta.  

O poder de policia utilizado pelas forças armadas na atuação na faixa de fronteira 

ocorre em conjunto com os demais órgãos de segurança publica, por meio de ações 

previamente planejadas e tem previsão na Constituição Federal de 1988:  

 
Art. 16-A. Cabe às Forças Armadas, além de outras ações pertinentes, também 

como atribuições subsidiárias, preservadas as competências exclusivas das polícias 

judiciárias, atuar, por meio de ações preventivas e repressivas, na faixa de fronteira 

terrestre, no mar e nas águas interiores, independentemente da posse, da 

propriedade, da finalidade ou de qualquer gravame que sobre ela recaia, contra 

delitos trans-fronteiriços e ambientais, isoladamente ou em coordenação com 

outros órgãos do Poder Executivo, executando, dentre outras, as ações. 

I - patrulhamento;  

II - revista de pessoas, de veículos terrestres, de embarcações e de aeronaves;  

III - prisões em flagrante delito (BRASIL, 2006). 

  

Mesmo não sendo sua função constitucional precípua, constantemente o Exército é 

utilizado no combate aos crimes transnacionais, sobretudo com atuação na faixa de fronteira. 

A participação em ações de repressão aos crimes transnacionais como as operações 

denominadas Anhandui, Atalaia, Presença e Ágata 3, todas em 2011, e em conjunto com os 

demais órgãos de segurança, reforçam sua presença como ator efetivo no combate a esta 

modalidade criminosa. 



A operação Ágata 3, parte integrante do Plano Estratégico de Fronteiras (PEF), trata-se 

de uma operação conjunta das Forças Armadas Brasileiras em coordenação com outros órgãos 

federais e estaduais na faixa de fronteira com o Peru, a Bolívia e o Paraguai para combater 

delitos transfronteiriços e ambientais. Na região do pantanal Sul-Mato-Grossense, mais 

especificamente em Corumbá, a fronteira com a Bolívia é considerada o principal ponto de 

entrada da cocaína no Brasil. Em Corumbá, a fiscalização se desenvolveu em toda a faixa de 

fronteira, principalmente no posto Esdras na divisa com a Bolívia, no entroncamento da 

Estrada Parque, no posto fiscal lampião aceso, na rodovia BR 262 que liga Corumbá a Campo 

Grande, capital do Estado. 

De acordo com a Comissão Permanente para o Desenvolvimento e a Integração da 

Faixa de Fronteira (CDIF), após duas semanas, a operação Ágata 3, que se desenvolveu na 

faixa de fronteira que se entende do Amazonas a Mato Grosso do Sul, teve como resultado a 

apreensão de uma tonelada de drogas, 34 armamentos, vistoria de 31.000 veículos, 

embarcações e aeronaves, além de 5.000 pessoas. Foram realizadas 900 patrulhas terrestres e 

fluviais, apreensão de 50 veículos e embarcações e atendimento de 25.000 pessoas nas ações 

cívico-sociais (CDIF, 2011). 

Os resultados demonstram a efetividade da atuação do Exército Brasileiro na 

repressão aos crimes transnacionais na região de fronteira e os benefícios socioeconômicos 

dessas ações para a comunidade local.  

Na região do pantanal Sul-Mato-Grossense a realização de ações de combate aos 

crimes transnacionais tem como efeito imediato o aumento na percepção de segurança por 

parte da população, turistas e nativos, representada sobretudo pela apreensão de drogas e 

armas. Some-se também a proteção a economia local, pelo confisco de mercadorias 

contrabandeadas e falsificadas, resultando em aumento na arrecadação tributária e redução 

dos efeitos da concorrência desleal que tais produtos exercem. Sob a ótica ambiental, a 

atuação repressiva ilide a biopirataria e o tráfico ilegal de animais e plantas nativas da região 

pantaneira.  

No entanto, há que se considerar que não são uníssonas as opiniões acerca da atuação 

do Exército brasileiro no combate ao crime transnacional. As opiniões contrárias a atuação 

militar tem como fundamentos a constatação de que há diferenças entre as doutrinas e 

técnicas utilizadas no combate aos crimes transnacionais por parte dos órgãos de segurança 

pública daquelas utilizadas pelas forças armadas, a ausência de uma estrutura voltada para 

essa missão, seja com atividades de inteligência ou na atividade-fim, visto não ser a repressão 

ao crime sua função precípua. Operacionalmente, aponta-se dificuldade com a utilização do 

armamento, em regra pesado e de difícil manuseio em situações de combate a criminalidade.  

Diante disso, foi realizada uma pesquisa, por meio da aplicação de questionários com 

o objetivo de captar a percepção dos cidadãos civis e dos militares acerca da atuação do 

Exército no combate aos crimes transnacionais.  

 

 

4  METODOLOGIA  

 

Os procedimentos metodológicos incluíram pesquisa bibliográfica, pesquisa de 

campo e metodológica.  

Nesse sentido, Vergara (2005, p.49) afirma que as pesquisas “não são mutuamente 

excludentes”. Dessa forma, observa-se que neste trabalho serão abordados diferentes tipos de 

classificação quanto à pesquisa.  

A pesquisa pode ser classificada como bibliográfica, pois tem como base a teoria 

encontrada em publicações como livros e artigos científicos nacionais e internacionais. Ainda, 

http://www.integracao.gov.br/comissao-permanente-para-o-desenvolvimento-e-a-integracao-da-faixa-de-fronteira
http://www.integracao.gov.br/comissao-permanente-para-o-desenvolvimento-e-a-integracao-da-faixa-de-fronteira


como foram captados e manipulados instrumentos reais, tratou-se de uma pesquisa 

metodológica. (ACEVEDO; NOHARA, 2007; VERGARA; 2005).  

A coleta de informações ocorreu por meio da aplicação de um questionário que 

contou com questões fechadas estruturadas. O questionário foi aplicado pelos pesquisadores, 

que procuraram dirimir as dúvidas dos entrevistados (OLIVEIRA, 2004; ROESCH, 2007). 

O universo da pesquisa foi uma amostra da população civil residente no Município 

de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, escolhidos de forma aleatória, e militares do 

efetivo do 17º Batalhão de Fronteira, que atuaram na Operação Ágata 3 em 2011. 

De acordo com o objetivo do trabalho realizado, a análise e tratamento dos dados 

foram tanto qualitativos como quantitativos, além de codificados, apresentados de forma mais 

estruturada e analisados.  

 Desta forma, buscou-se alcançar o objetivo da pesquisa, ou seja, analisar a 

importância da atuação das forças de segurança pública, em especial do Exército Brasileiro 

como agente no combate aos crimes transnacionais. 

 

 

4.1 Coleta e Análise dos Dados 

 

A coleta dos dados foi realizada por meio da aplicação de questionário com questões 

direcionadas a dois grupos distintos: 40 militares do Exército Brasileiro, lotados em Corumbá, 

no efetivo do 17º Batalhão de Fronteira, e que atuaram na Operação Ágata 3, no ano de 2011 

e  40 cidadãos civis residentes em Corumbá.  

Tomando-se por base os dados coletados por meio dos questionários, observa-se que 

77% dos militares entendem que o Exército é bem visto pela população quando em operação, 

sendo elogiado por sua atuação. Também, 23% dos militares responderam que a atuação do 

Exército não é vista de forma positiva pela população, recebendo criticas (Figura 1).  

 

 
Figura 1 – Opinião do militares acerca da percepção da população sobre a atuação do Exército 

no combate aos crimes transnacionais.  

Fonte: Dados da Pesquisa (2013). 

 

Quando os cidadãos civis são perguntados sobre a atuação do Exército em apoio aos 

órgãos de segurança pública no combate aos crimes transnacionais, 58% dos entrevistados 

aprovam a atuação militar, 42% reprovam.  



 
Figura 2 – Opinião da população acerca da atuação do Exército em apoio aos órgãos de 

segurança pública no combate aos crimes transnacionais  

Fonte: Dados da Pesquisa (2013). 

 

Quando cidadãos civis e militares são indagados se as atividades desenvolvidas nas 

operações contribuem para a redução do crime organizado, a percepção geral, de ambos os 

grupos, é no sentido de que as atividades de repressão inibem a ocorrência de crimes 

transnacionais (65%). Por outro lado, 32% responderam que não há contribuição alguma.  

 

 
Figura 3 – Opinião dos cidadãos civis e dos militares acerca da contribuição das operações na 

redução dos crimes transnacionais. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013). 

  

Em dado momento, foi solicitado aos cidadãos civis sua opinião sobre o emprego do 

Exército permanentemente nas faixas de fronteira, juntamente com os demais órgãos de 

segurança pública. Os resultados apontam que 54% dos entrevistados são contrários a atuação 

permanente e 46% favoráveis. 

 



 
Figura 4 – Opinião dos cidadãos civis acerca da atuação permanente do Exército na faixa de 

fronteira 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013). 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A região do pantanal Sul-Mato-Grossense é especialmente sensível a ocorrência de 

crimes transnacionais. Nos locais onde atua, essa modalidade criminosa traz conseqüências 

nefastas para a economia e a organização social. O tráfico de drogas, de armas e munições, a 

biopirataria, o contrabando de produtos ilegais entre outras atividades criam barreiras ao 

desenvolvimento socioeconômico da região.  

Não obstante a controvérsia acerca da utilização das forças armadas para o combate a 

criminalidade, o Exército brasileiro atua na repressão aos crimes transnacionais em apoio aos 

órgãos de segurança pública. A operação Ágata 3, realizada em 2011, é exemplo bem 

sucedido da atuação conjunta dos mais diversos órgãos de segurança no combate ao crime.  

Restou demonstrado que 77% dos militares entrevistados entendem que o Exército 

Brasileiro é bem visto pela população quando em operações de combate aos crimes 

transnacionais. Também, 58% dos cidadãos civis entrevistados aprovam a atuação do 

Exército, sendo, porém, contrários em sua maioria a atuação permanente da Instituição no 

combate a criminalidade (54%). Para 65% dos militares e cidadãos civis entrevistados as 

atividades desenvolvidas nas operações contribuem para a redução do crime organizado 
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