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RESUMO

O  propósito  da  pesquisa  é  analisar  se  os  princípios  norteadores  que  antecederam  e  que
conduziram o desenvolvimento da  Joint Interamerican Task Force-South (JIATF-S) foram
aderentes à Teoria de Sistemas, de acordo com o modelo proposto pelos psicólogos Daniel
Katz e  Robert  Kahn. A relevância  do tema reside em contribuir  para futuros esforços de
cooperação interagências de qualquer natureza, a partir  das valiosas lições sobre a melhor
forma de superar os obstáculos que a implementação de um organismo interagências oferece,
além de colaborar para ampliar o entendimento das correlações entre a teoria de sistemas e
sua aplicação prática  em modelos  organizacionais.  Para alcançar  esse objetivo realizou-se
uma  confrontação  de  uma  perspectiva  teórica  ampla  com  uma  realidade  específica,
considerando os antecedentes da criação da JITAF-S e seu desenvolvimento no período de
1981 a 2011. O trabalho apoiou-se na Teoria de Sistemas, no modelo de Katz e Kahn, que
apresenta conceitos e princípios orientadores para o desenvolvimento das organizações e sua
relação com o ambiente externo. Foi abordado o narcotráfico como elemento motivador de
mudanças que fizeram com que os Estados Unidos da América (EUA) criassem, após um
longo caminho de erros e acertos organizacionais, a JIATF-S, reconhecida como Padrão Ouro
em operações interagências. Após combinar as evidências com a teoria proposta, concluiu-se
que a JIATF-S adotou, em sua formação e consolidação das operações, elementos de redução
dos  conflitos,  maximização,  efetividade  organizacional,  redução  da  equifinalidade  e
importação  de  recursos  para  seu  funcionamento.  Elementos  esses,  descritos  na  Teoria  de
Sistemas no modelo de Katz e Kahn.

Palavras-chave: Operações Interagências, Narcotráfico, JIATF-SOUTH, Teoria de Sistemas,
Katz e Kahn.
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 1 INTRODUÇÃO

Os  grupos  sociais  são,  há  um  tempo,  agentes  e  pacientes  das  profundas

transformações  pelas  quais  o  mundo  atravessa.  Presumivelmente,  alguns  grupos  são mais

resistentes  a  esse  dinamismo  social  e  são  provocados,  externamente,  a  acompanhar  as

inevitáveis mudanças em uma era de incertezas e perplexidades. E foi com esse olhar atônito

que o século XX observou o crime organizado se estruturar e ocupar os espaços sociais com

inconteste ousadia. Com algum atraso, a maior potência econômica e militar da atualidade, os

Estados Unidos da América (EUA), decidiram pela criação de uma organização interagências

que  pudesse  conter  a  grande  ameaça  que  o  narcotráfico  representava  para  a  sociedade

estadunidense. 

A criação da Joint Interamerican Task Force-South (JIATF-S) foi decorrente de

um  processo  de  amadurecimento  permeado  por  erros  e  sucessos  que  culminaram  no

reconhecimento  dessa  organização  como  modelo  para  Operações  Interagências.  Enquanto

isso, no campo da Administração, a Teoria de Sistemas oferece um consistente conjunto de

princípios com o fim de fornecer às organizações a possibilidade de pensar na administração

com maior integração com o ambiente que as circunda, buscando a efetividade. Seria, então, a

JIATF-S uma aplicação prática da Teoria de Sistemas?

O propósito deste trabalho é analisar os princípios norteadores que antecederam a

criação  e  que  conduziram ao desenvolvimento  da  JIATF-S,  no  período  de  1981 a  2011,

identificando se as ações implementadas foram aderentes à Teoria de Sistemas, de acordo

com o modelo proposto pelos psicólogos Daniel Katz e Robert Kahn. Considera-se a hipótese

de  que  a  criação  da  JIATF-S seguiu,  desde  seus  antecedentes,  os  princípios  basilares  da

Teoria de Sistemas, no modelo dos psicólogos já citados. O período considerado demarca,

respectivamente, as primeiras ações políticas estadunidenses após a percepção do crescimento

dos cartéis colombianos, e o reconhecimento da JIATF-S pelo Institute for National Strategic
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Studies (INSS), como Padrão Ouro em cooperação interagências.

 A pesquisa  mostra  sua  relevância  quando  contribui  para  futuros  esforços  de

cooperação interagências de qualquer natureza, a partir  das valiosas lições sobre a melhor

forma de superar os obstáculos que a implementação de um organismo interagências oferece.

Em adição,  menciona-se que o presente estudo colabora para ampliar  o entendimento das

correlações entre a teoria de sistemas e sua a aplicação prática em modelos organizacionais. 

Para  alcançar  o  objetivo,  a  metodologia  utilizada  foi  a  confrontação  de  uma

perspectiva teórica ampla, a Teoria de Sistemas, com uma realidade específica, a criação e o

desenvolvimento da JIATF-S. O estudo possui a estrutura de um trabalho científico, com a

aplicação  da  Teoria  de  Sistemas  no  modelo  de  Katz  e  Khan  (1975)  que  apresenta  as

organizações como elementos de um sistema aberto, que se inter-relaciona com o exterior e

necessita, para sobreviver, aplicar princípios organizacionais que busquem importar recursos

e maximizar processos a fim de atingir a efetividade. Esses princípios são confrontados com

aqueles utilizados na JIATF-S a fim comprovar sua aplicação em organismos interagências.

Assim, no segundo capítulo será apresentada uma síntese da Teoria de Sistemas

no modelo de Katz e Khan (1975). Com essa, que será a fundamentação teórica da pesquisa,

busca-se formar o embasamento necessário à compreensão dos assuntos a serem abordados

nos demais capítulos.

No terceiro capítulo, serão estudados o poder do narcotráfico e sua presença na

sociedade. Pretende-se, com isso, mostrar que essa modalidade de crime organizado possui

características  de  força  política  e  capacidade  de  articulação  que  tornam  seu  combate

inapropriado para organizações que trabalhem de forma descoordenada.

No  quarto  capítulo  será  apresentado  o  objeto  de  estudo,  analisando-o  como

ambiente interno. Com isso, busca-se analisar a utilização dos princípios teóricos propostos

pela JIATF-S. 
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No quinto capítulo serão relacionados os princípios da Teoria de Sistemas com

aqueles norteadores da criação da JIATF-S, além de buscar uma breve comparação entre a

fundamentação doutrinária do Brasil e a experiência prática estadunidense. Pretende-se, com

esse capítulo, dar mais consistência à construção argumentativa e intensificar a relevância da

pesquisa.

No último capítulo será concluída a pesquisa apresentando as evidências como

fundamentadoras da validação da hipótese considerada e algumas questões para investigações

futuras.

Inicia-se,  assim,  a  apresentação  da  pesquisa,  com  a  fundamentação  teórica,

abordando a Teoria de Sistemas e a compreensão dos princípios e conceitos necessários à

compreensão do estudo proposto.



 2 A TEORIA DE SISTEMAS E OS ORGANISMOS INTERAGÊNCIAS

Neste  capítulo  será  abordada a  fundamentação  teórica  a  ser  considerada  neste

trabalho.  A  compreensão  dos  conceitos  abordados  será  importante  para  o  encadeamento

argumentativo necessário à elucidação do problema proposto.

O capítulo será dividido em três seções, a primeira apresentará como a Teoria de

Sistemas elucida o ambiente externo, a segunda abordará a mesma teoria sob o prisma do

ambiente interno, enquanto a terceira se propõe a integrar os conceitos relacionando os dois

ambientes.

A seguir, será apresentada a Teoria de Sistemas, vista no enfoque do modelo de

Katz e Khan, para o ambiente externo.

 2.1 A TEORIA DE SISTEMAS E O AMBIENTE EXTERNO

Chiavenato  (2003)  entende  que  vivemos  em  uma  época  de  complexidades,

mudanças e incertezas e, por tal razão, a Administração1 tornou-se uma das mais importantes

áreas da atividade humana.

Cada organização considera a relevância da Administração por um viés particular,

estruturando e definindo sua dinâmica de relacionamento interna e externa, por uma linha

teórica específica que traduza seus valores e visão preponderantes.

Dentre as teorias de administração, a Teoria de Sistemas2, vista no enfoque do

modelo  de  Katz  e  Khan,  será  apresentada  como  fundamentação  teórica  para  a  presente

pesquisa.

Chiavenato  (2003)  apresenta  a  Teoria  de  Sistemas  como  uma  possibilidade  de

visualizar as organizações de forma aberta. O autor mostra que a antiga perspectiva de sistema

1 “A Administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim de alcançar
objetivos organizacionais” (CHIAVENATO, 2003, p.39).

2 “Sistema é um todo organizado ou complexo; um conjunto ou combinação de coisas ou partes, formando um
todo complexo ou unitário orientado para uma finalidade” (CHIAVENATO, 2003, p.492).
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fechado limitava o desenvolvimento organizacional às regras de funcionamento interno. As

transformações ocorridas no exterior não eram consideradas de forma consistente, assim essas

organizações tenderão a desaparecer pela insensibilidade estrutural quanto à necessidade de

mudanças.  De  forma  oposta,  a  análise  sistêmica  se  adapta  melhor  às  mudanças,  por  ser

dinâmica e multidisciplinar.

A Teoria de Sistemas surgiu a partir dos trabalhos do biólogo alemão Ludwig von

Bertalanffy. Essa teoria possui como pressupostos básicos a existência de uma tendência para

a  integração  das  ciências  naturais  e  sociais.  Tal  teoria  constitui-se  em  um  modo  mais

abrangente de estudar os campos não-físicos do conhecimento científico, como as ciências

sociais.  Ela  desenvolve princípios  unificadores  que atravessam verticalmente  os  universos

particulares  das  diversas  ciências  envolvidas,  visando  ao  objetivo  da  unidade  da  ciência

(CHIAVENATO, 2003).

Katz e Khan (1975) desenvolvem a teoria de sistemas aplicando-a a um modelo

específico. Relativamente quanto ao ambiente externo, os autores constatam que

Visto que este ambiente está sujeito a mudanças tecnológicas, legais,
culturais, climáticas e muitas outras, caracteristicamente a organização
se defronta com as exigências de que também se modifique a fim de
manter seu relacionamento com o ambiente ou estabelecer um outro
com as condições reinantes (KATZ e KHAN, 1975, p.346).

Percebe-se que a Teoria de Sistemas, de forma genérica, mostra o esgotamento da

Administração pouco atenta às mudanças, além de propor um relacionamento mais completo

entre a organização e seu exterior. Essa interação se acomoda com o aspecto multidisciplinar,

relacionando-se com várias áreas e aspectos do seu entorno, o que permite uma aproximação,

ainda que forçada, com o ambiente externo, passando a reagir de forma mais ampla com ele.

Não se pretende negar que as organizações de sistema fechado tenham buscado a

eficiência3 e  alcançado  bons  resultados  em  seus  esforços,  no  entanto  a  velocidade  das

3 “Eficiência é a obtenção de resultados máximos com recursos mínimos” (CHIAVENATO, 2003, p.367).
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mudanças e a postura do ambiente no qual essas organizações estão inseridas podem provocar

pressões que forcem uma mudança de atitude administrativa mais pronunciada. Admitindo-se

que essas pressões são constantes e velozes, haverá uma necessidade de se alterar a estrutura

organizacional, buscando a sobrevivência. Isso leva a organização a buscar adaptar-se a um

modelo que nasce por uma imposição externa.

Assim,  de  acordo  com a  Teoria  de  Sistemas,  o  ambiente  externo  possui  uma

capacidade incontestável de perturbar a organização. Entende-se que essa influência será tão

pronunciada  quanto  maior  for  a  velocidade  das  mudanças  sociais  ou  físicas  do ambiente

considerado.  O  mais  adequado,  então,  consiste  em  se  admitir  a  relevância  dessa

interdependência  entre  a  organização  e  seu  exterior,  buscando  o  mesmo  dinamismo  nas

mudanças internas.

Conforme será visto, o narcotráfico e as organizações criminosas agiram como um

ambiente  externo  que  impuseram  mudanças  consideráveis  aos  organismos  regulares  de

combate ao crime.

Na seção seguinte, será analisado o ambiente interno sob o enfoque de Katz e

Khan, abordando os conceitos mais importantes para o entendimento da composição interna

de um organismo interagências.

 2.2 A TEORIA DE SISTEMAS E O AMBIENTE INTERNO

Do conjunto de elementos abordados por Katz e Khan para o ambiente interno,

cinco  variáveis  serão  abordadas:  os  princípios  da  maximização  e  da  equifinalidade  e  os

conceitos de negentropia, efetividade organizacional e a dinâmica do conflito.

O princípio da maximização está ligado ao conceito de negentropia – ou entropia

negativa. Katz e Khan (1975) descrevem a negentropia como uma característica comum dos
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sistemas abertos, que precisam mover-se para deter o processo entrópico4. Para tanto, há a

necessidade  de  importação  de  energia5 do  ambiente  para  que  as  organizações  possam

sobreviver mesmo em tempo de crise. Essa importação de energia ocorre pelo princípio da

maximização que procura criar condições sociais favoráveis para a organização no ambiente

externo. A maximização propõe a adição de estruturas e funções e uso eficiente das fontes de

energia  disponíveis,  a  fim  de  alcançar  uma  melhor  posição  estratégica  frente  às  forças

externas.

Esse  primeiro  princípio,  em  uma  análise  preliminar,  poderia  ser  comum  a

qualquer tipo de organização, no entanto, uma organização fechada não possui uma relação

tão  próxima  de  seu  exterior  fazendo  com  que  os  insumos  que  poderiam  viabilizar  essa

maximização sejam insuficientes. A adequada adição de funções e estruturas para que se faça

frente a uma força externa de proporções maiores é alcançada quando a organização se insere

na dinâmica de um sistema aberto.

Nesse ponto, as organizações que se unem em busca da cooperação se alinham ao

conceito estabelecido quando realizam a coordenação de esforços, importando insumos de

diversas naturezas (financeiro,  material,  pessoal entre outros) para a renovação da energia

necessária para alcançar o objetivo estabelecido. Para que isso ocorra, cabe verificar se há

confluência de objetivos viabilizando o interesse das várias partes envolvidas no fornecimento

desses insumos. Nesse aspecto, será visto como o princípio da equifinalidade se insere no

contexto das organizações de sistemas abertos.

Katz  e  Khan  (1975)  apresentam  o  princípio  da  equifinalidade  como  a

possibilidade de alcançar um estado final por uma infinidade de caminhos e esclarecem que,

em uma organização de sistema aberto, tende-se a criar mecanismos regulatórios a fim de

4 A entropia,  que corresponde à 2a Lei  da Termodinâmica, significa a tendência do sistema à exaustão, à
desorganização,  à  desintegração  e,  por  fim à morte,  quando essa perda  é maior  que sua capacidade  de
manutenção.  Para sobreviver o sistema precisa abrir-se e reabastecer-se de energia e de informação para
manter a sua estrutura (CHIAVENATO, 2003).

5 Para Katz e Khan (1975) essa energia representa qualquer recurso importante para a manutenção do sistema,
referindo-se tanto a recursos humanos quanto materiais.
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controlar suas operações, reduzindo a equifinalidade.

Mais  do  que  um  princípio,  a  equifinalidade  pode  ser  entendida  como  uma

constatação  que  faz  com que  as  organizações  adotem diversas  posturas.  Os  mecanismos

regulatórios, quando reduzem os vários caminhos utilizados para alcançar um estado final,

não fazem mais do que identificar um caminho ótimo, ou um caminho comum, onde as ações

de um conjunto de setores e funções são coordenadas em uma direção única.

As  organizações  podem  utilizar  esse  princípio  ao  identificar  o  ponto  de

intersecção do interesse de vários setores ou organizações afins, propondo a regulação das

atividades para alcançarem o objetivo comum. No entanto,  para que regulação alcance os

objetivos, é necessário que haja eficiência e eficácia6 no processo. Diante desse entendimento,

emerge o conceito de efetividade organizacional.

Katz e Khan (1975) entendem a efetividade organizacional como a maximização

de rendimentos para a organização por meios técnicos e econômicos (eficiência) e por meios

políticos. Essa efetividade será alcançada buscando a maximização no relacionamento com

outros grupos, importar o que é essencial e está em falta.

Tal ideia alarga o entendimento de maximização, pois coloca a organização como

dependente da interação com outros grupos, além dos mecanismos internos,  para alcançar

trocas visando melhorar o rendimento. 

Trata-se de um encadeamento de atitudes organizacionais que busca a cooperação

a  fim  de  importar  recursos  para  as  atividades  desenvolvidas  e,  com essa  importação  de

recursos,  melhora-se  o  desempenho.  Além  do  ganho  no  rendimento,  essas  trocas,  se

adequadas, favorecerão o atingimento de objetivos comuns, fortalecendo a imagem conjunta e

criando  uma  importante  atmosfera  de  aprovação  política  para  as  organizações,  o  que

acarretará em maior facilidade para a aquisição de novos insumos. 

6 Para Chiavenato  (2003) a  eficácia  diz respeito  à  capacidade  de uma empresa  ou organização  satisfazer
necessidades do seu ambiente ou mercado.
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Observa-se  que  os  princípios  e  conceitos  acima  expostos  dizem  respeito  à

confluência de objetivos e esforços que podem ser identificados nos sistemas abertos, a fim de

que a eficiência seja alcançada. Essa análise estaria imperfeita, caso se desconsiderasse que,

se há pontos de intersecção entre os objetivos de vários grupos ou setores, os conflitos podem

ser ainda mais numerosos.

Nesse contexto, Katz e Khan (1975) pontuam que, mesmo após a regulação e o

estabelecimento  das  organizações,  nada  garante  que  ela  seja  aceita  por  todos  como  uma

entidade fixa e que deve ser mantida. A busca por maior destaque ou relevância interna e

externa  está  presente  mesmo  nas  inter-relações  cooperativas  que  também  representam

ajustamentos forçados de conflito e luta.

Assim,  é  imprescindível  não  negar  a  existência  do  conflito  como  parte  da

organização. Katz e Khan (1975) alertam que em grandes organizações complexas, uma das

principais funções da administração de maior  nível é a adjudicação de reivindicações que

competem entre si e de exigências em conflito.

Esse  entendimento  é  fundamental  para  que  todo  o  esforço  de  coordenação  e

efetividade não seja desperdiçado pela  eclosão de conflitos  que poderiam ser contidos  no

entendimento  do  lado psicológico  dos  grupos  e  funções  que,  embora  cooperem,  podem

competir entre si. A dinâmica dos conflitos, então, deve ser gravemente considerada. Pois sua

existência é natural e seus efeitos podem desagregar os recursos da organização.

Sobretudo quando se trata da junção de elementos de distintas organizações,  a

busca por destaque e pela garantia de supremacia dentro de um novo grupo, ou de um grupo

paralelo,  poderia  engendrar  competições  nocivas  que  levem  a  organização  ao  processo

entrópico, anteriormente descrito.

O entendimento dos principais pontos do modelo de Katz e Khan lança luz sobre

como  a  visão  da  organização  como  um  sistema  aberto  pode,  se  aplicado,  favorecer  o



15

atingimento  da efetividade  e maximização dos  rendimentos  com vistas  à  manutenção dos

insumos  necessários  à  sobrevivência  da  própria  organização.  Em que  pese  essa  visão  de

utilidade do modelo, provoca inquietação a constatação de Chiavenato (2003) de que apesar

da enorme aceitação e desenvolvimento teórico, a Teoria de Sistemas ainda carece de maior

sistematização e detalhamento, pois sua aplicação prática é ainda incipiente.

Conforme será visto, essa visão de organização aberta alinha-se ao conceito das

organizações  interagências.  Pois  tais  organismos  entendem  a  necessidade  de  se  inter-

relacionarem para alcançar, de forma conjunta, os objetivos comuns. 

Na  próxima  seção,  serão  integrados  os  conceitos  expostos  nas  duas  seções

anteriores buscando reforçar a íntima relação entre os ambientes interno e externo.

 2.3 A INTEGRAÇÃO DOS AMBIENTES

Katz e Khan (1975, p.47) elucidam que “[...] para nós é difícil visualizar sistemas

sociais como estruturas de eventos, devido à nossa necessidade de maneiras [ou formas] mais

concretas e simples de conceituar o mundo.”

Essa leitura psicológica de Katz e Khan é importante para compreender as razões

da resistência das organizações em adequar seus modelos administrativos a estruturas mais

flexíveis e dinâmicas.

As alterações nos grupos sociais e nos indivíduos têm caminhado a passos largos

e exigido uma postura, das organizações, mais flexível e com maior capacidade de se adaptar

às  mudanças.  Ainda,  mostra  que  um sistema fechado,  por  não  aceitar  a  modificação  em

sintonia com seu ambiente externo, tornar-se-á obsoleto e tenderá a desaparecer.

 De  posse  desse  entendimento,  presume-se  que  as  organizações  busquem

maximizar  seus  processos,  importando  insumos  de  outros  órgãos,  regulando  a

multidisciplinaridade  de  suas  tarefas  a  fim  de  alcançar  maior  efetividade  organizacional

conjunta diante de um ambiente externo difuso e ameaçador.
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O movimento de cooperação entre organizações mostra-se adequado diante dessa

nova dinâmica  social.  Assim,  o sistema aumentará  sua área de contato  com o exterior  e,

seguramente,  poderá  adquirir  mais  e  melhores  elementos  para  se  transformar  de  forma

ressonante com a sociedade. 

Cabe lembrar, que essa mudança de paradigma não ocorre sem atritos, aparecendo

a necessidade de ajustes decorrentes dos conflitos existentes entre os órgãos que buscam o

esforço cooperativo.

No capítulo seguinte serão estudados o narcotráfico, as narco-organizações e suas

relações com os Estados.



 3 O NARCOTRÁFICO

Diante do entendimento da Teoria de Sistemas, pode-se associar o narcotráfico7

como um ambiente externo às instituições regulares dos Estados, mostrando-se dinâmico e

ágil e desafiando as organizações sociais fechadas e lentas. Tal percepção direcionará o olhar

investigativo  para  a  compreensão  desse  ramo  do  crime  organizado,  entendendo  que  este

esforço será fundamental para a correta relação entre suas estruturas de funcionamento e a

articulação dos Estados na tarefa de combatê-lo.

O capítulo será apresentado em quatro seções, que abordarão a evolução estrutural

do narcotráfico, a administração dos seus recursos, sua influência nos Estados e, por fim, as

conclusões parciais.

A primeira seção analisará a evolução histórica do narcotráfico e suas alterações

estruturais.

 3.1 O NARCOTRÁFICO E SUA EVOLUÇÃO

A história  dos esforços internacionais  para controlar  as substâncias  psicoativas

ilumina  as  intrincadas  relações  entre  os  indivíduos,  o  meio  social  e  o  meio  ambiente.

Inúmeros problemas advindos desses esforços ocasionaram conflitos envolvendo os Estados

(McALLISTER, 2002).

Não existe um só problema relacionado com o narcotráfico e sua relação com a

sociedade,  mas  múltiplos  problemas,  que  estão  associados  tanto  à  diversidade  de

características entre os Estados, quanto à posição que eles ocupam em relação ao problema

(OEA, 2013).

Envolvendo questões culturais, econômicas, políticas, religiosas e médicas, o uso

7 A palavra “narcotráfico” é associada ao termo narcótico que, no presente trabalho, será associado a qualquer
tipo de droga cujo uso é legalmente proibido ou permitido apenas com prescrição médica.
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das  drogas8 e  seu  controle  atingem  um  grau  de  complexidade  que  torna  inalcançável  o

consenso de opiniões sobre como tratar todas as nuances das implicações do narcotráfico. No

entanto, é patente que as sociedades têm sofrido com as consequências do tráfico de drogas e

que a solução deste macroproblema não parece próximo.

Essa primeira aproximação do problema nos permite entender que a presença das

drogas  ilícitas  entre  os  indivíduos  não  ocorre  sem  conflitos.  No  entanto,  essa  relação

conflituosa guarda grandes diferenças com outras atividades ilícitas. Aqui, o meio social é

envolvido de tal  forma que, conforme será visto, cada parcela da sociedade é atingida de

alguma forma pela influência do narcotráfico.

Em 1914, o Harrison Act, nos EUA, proibia o consumo de psicoativos sem receita

médica, inaugurando o mercado ilícito de drogas. Alguns anos mais tarde, a Lei Seca, também

nos  EUA,  auxiliaria  o  fortalecimento  do  crime  em  torno  do  consumo  de  drogas

(RODRIGUES, 2014).

A  partir  de  1970,  cinco  fatores  possibilitaram  o  fortalecimento  da  economia

clandestina do tráfico de psicoativos: os centros de consumo crescentes, a sedução econômica,

as  vantagens geográfico-climáticas  e  sociais,  o proibicionismo e a  tecnologia  bancária.  O

primeiro  fator  decorre  da  contracultura  e  do  desejo  de  utilização  das  drogas,  que

representaram forças sociais  de difícil  contenção. Assim, esses centros de consumo foram

capazes de gerar uma demanda que proporcionaria lucros altíssimos9; a sedução econômica

foi outro fator importante, pois se a cobiça foi despertada entre os criminosos, ela não foi

menor entre as populações latino-americanas, incluindo agricultores, que viram no cultivo de

substâncias  ilegais  uma  única  oportunidade  de  prosperidade;  as  vantagens  geográfico-

climáticas e sociais são mais aplicáveis à cocaína e à maconha, pois o clima e a cultura da

8 Para efeitos desse trabalho, o vocábulo “droga” será utilizado para designar as substâncias ilegais que podem
causar adicção e que são, geralmente, vendidas por organizações criminosas.

9   “Apesar das limitações da informação de que se dispõe, é possível afirmar que, em geral, e para todas as  
substâncias, a margem de lucro do narcotráfico é muitíssimo mais alta que as margens obtidas com bens 
lícitos. Por exemplo, o custo do grão de café é cinco vezes mais alto no comércio varejista do que no  
cafezal, enquanto o custo da heroína é 170 vezes maior” (OEA, 2013, p.57).
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América Latina ofereciam inegáveis facilidades ao desenvolvimento da cultura milenar das

folhas de coca e dos circuitos tradicionais da ilegalidade. Todo esse cenário, aliado ao quarto

fator, o proibicionismo, colocaram o narcotráfico no protagonismo do crime organizado. No

entanto, a principal razão de situar a década de 1970 como marco na evolução do tráfico de

drogas é a tecnologia bancária. Ela permitiu que o dinheiro conquistado de forma ilícita se

tornasse legal após transações nos grandes bancos e paraísos fiscais (RODRIGUES, 2014).

Percebe-se que o primeiro ato ocidental de proibição remonta a pouco mais de

cem anos. Ao longo desse período, diversas drogas em diferentes Estados foram sofrendo

proibições  e  algumas  liberações.  Não  fosse  a  análise  dos  fatores  contribuintes  para  o

desenvolvimento  do  tráfico  de  drogas,  esse  histórico  recente  faria  com  que  o  rápido

fortalecimento do narcotráfico causasse estranheza.

Nesse contexto, delineia-se uma ideia fundamental para o presente estudo, a de

que  o  problema  das  drogas  possui  diversas  e  distintas  contribuições  para  sua  formação.

Quando se analisa um ramo do crime organizado que se favorece tanto da tecnologia bancária

quanto da tendência cultural da juventude ocidental, pode-se divisar que a complexidade para

solucionar tal problemática está ligada à mesma complexidade demandada pelo entendimento

da sociedade e de suas relações. Qualquer atitude que pretenda ser eficaz nesse campo deve,

então, considerar a vastidão de elementos presentes no narcotráfico. Ainda assim, por si só, os

cinco elementos analisados não explicam a forma expressiva como essa modalidade do crime

cresceu e se estruturou.

A  partir  de  1980  foi  percebido  e  disseminado  pelos  EUA  o  conceito  de

cartelização do tráfico colombiano, identificando grandes chefes que se reuniam para acertar

preços e dividir áreas de influência (RODRIGUES, 2014).

Desde 1970 os cartéis  já vinham se desenvolvendo. As iniciativas anti-heroína

empreendidas  nos  anos  1970  foram  aproveitadas  pelos  traficantes  colombianos,  que
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utilizaram um produto potente, proximidade do mercado e economia de escala para venderem

cocaína em quantidades recordes (McALLISTER, 2002).

Com o desmantelamento dos grandes cartéis colombianos, a partir dos anos 1990,

um grupo crescente de organizações entrou no negócio, trazendo uma quantidade maior de

atores  e  uma  grande  dinamização  do  tráfico  e  suas  etapas  de  produção  e  distribuição

(RODRIGUES, 2014).

Verifica-se uma oscilação em que os pequenos grupos criminosos se aglutinam na

formação de cartéis e, a partir de 1990, pulverizam-se novamente. Percebe-se também que, no

centro da questão,  a demanda pelas drogas não privilegiava um produto específico,  o que

revestia o mercado ilegal de drogas de uma característica inegavelmente adaptável.

A  recente,  porém,  significativa,  história  do  narcotráfico  não  permitiu

exclusividade de qualquer tipo específico de entorpecente, nem mesmo favoreceu qualquer

organização  criminosa  em  particular.  No  entanto,  o  impulso  que  os  cartéis  colombianos

ofereceram à produção da cocaína  foi  fundamental  para que a  estrutura  de ilegalidade  se

desenvolvesse  e  se  habituasse  à  enorme  escalada  de  ganhos  que  o  consumo  das  drogas

oferecia. 

A rapidez com que as grandes organizações se dissolviam e se reorganizavam,

sem prejuízo da intensidade de vendas e de geração dos chamados narcodólares, mostra que a

volatilidade  desse  mercado  aliada  a  sua  capacidade  de  penetração  de  fronteiras  alcançou

proporções desafiadoras.

A  próxima  seção  apresentará  como  o  narcotráfico  se  organiza  e  os  recursos

necessários ao seu funcionamento com foco na interação das organizações criminosas com a

sociedade.



21

 3.2 OS RECURSOS DO NARCOTRÁFICO

Uma questão vital, para os narcotraficantes, é a administração de alguns recursos,

necessários  para que sobrevivam aos ataques das forças policiais  e dos competidores.  De

modo sintético, podem ser listados os seguintes recursos: financeiros para o reinvestimento no

negócio;  coercitivos  para  os  aspectos  de  competição  entre  organizações;  recursos  para

serviços  fundamentais,  a  fim de  contratar  funcionários  com alta  ou  baixa  qualificação;  e

recursos contra a repressão, onde se combinam os subornos eventuais, a corrupção (de aspecto

regular) e as ameaças de violência que pairam sob cada oferta de suborno, caso o assediado se

recuse a recebê-lo.  Nesse último recurso,  o assistencialismo também está  inserido,  pois o

narcotraficante  cria  uma imagem generosa ao conceder  favores  e  benesses,  e  consegue o

apoio e a lealdade da comunidade na qual a organização criminosa está inserida, evitando

traições e conquistando a confiança no seu entorno geográfico (RODRIGUES, 2014).

Percebe-se que o funcionamento  de uma empresa  ilegal  pode ter  fundamentos

semelhantes  ao  de  uma  empresa  comum,  diferenciando-se  destas  pelo  uso  sistêmico  da

violência e pela forma de aplicação dos recursos. Em que pese essa visão de empreender seja

comum a diversas organizações criminosas, no caso do narcotráfico,  em consequência dos

vultosos valores envolvidos, ela foi ampliada e aperfeiçoada.

Se  os  ganhos  desse  negócio  são  altos,  as  despesas  para  mantê-lo  em

funcionamento  não  são  nada  tímidas.  Isso  porque  o  envolvimento  com  a  sociedade  é

expressivo. São as pessoas comuns, financiadoras da  empresa, que adquirem o produto. O

produto  necessita  de  um  complexo  sistema  de  produção  desde  o  plantio,  colheita  e

processamento  até  o  transporte,  distribuição  e  venda.  Os  funcionários  envolvidos  nesse

processo  possuem  desde  uma  qualificação  quase  nula,  como  as  mulas10,  até  altas
10 “Na América do Sul as prisões femininas estão cheias de “mulas”, ou pequenas traficantes, que muitas vezes

têm na prisão a companhia de seus filhos pequenos. Alguns estudos afirmam que aproximadamente 70% das
mulheres na prisão estão ali por microtráfico não violento. A maioria vem de comunidades socialmente
marginalizadas e vulneráveis e comumente são migrantes ou provêm de populações indígenas” (OEA, 2013,
p.62).
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qualificações, como químicos, advogados e pilotos de avião. 

Para que o negócio se mantenha em funcionamento e prospere há a necessidade de

despender  largas  somas  em  dinheiro  com  a  corrupção  de  pessoas  nas  mais  variadas

organizações dos Estados, como juízes, policiais, fiscais e políticos. Ressalta-se, também, a

interação  com  as  pessoas  que  participam  indiretamente,  sofrendo  as  consequências  da

violência11 entre  grupos  criminosos  ou  entre  estes  e  a  polícia  nas  suas  comunidades.  O

assistencialismo é outra forma de interação relevante, pois, junto com a coação, formam uma

esfera psicológica onde a atuação dos narcotraficantes confunde a sociedade na qual estão

inseridos, pois afirmam uma presença, tanto positiva como negativa, mais forte que o Estado,

criando leis e costumes e usurpando deste o monopólio do uso da força.

Salamanca e Salcedo-Albarán (2014) esclarecem que a rede ilícita ilustra alguma

capacidade para produzir e reproduzir tecnologias ilegais que, embora inicialmente aplicadas

ao tráfico de drogas, também são utilizadas para cometer outros crimes.

Nesse  contexto,  Pérez  (2014)  exemplifica  que  a  organização  que  abastece  o

mercado europeu de consumidores, opera em associação com outras máfias, infiltrando-se em

mares  e  portos  de vários  continentes,  empregando  embarcações  próprias  ou  arrendadas  e

utilizando, para comunicação, sistemas cifrados de telefonia.

Esse aspecto é importante se considerarmos a estrutura de trabalho em rede não

apenas com o narcotráfico, mas com outras formas de crime.

Com o fortalecimento da estrutura do crime organizado, não faria sentido que esse

aparato não pudesse ser aproveitado para a prática e desenvolvimento de outros delitos, como

mercados de pirataria ou tráfico ilegal de outras drogas, contrabando de produtos e recursos

11 “O tráfico é a atividade do “Problema das Drogas” que gera o maior volume de crimes e violência. Cria,
também, os maiores problemas e desafios de segurança pública aos países por onde o tráfico é realizado. A
informação  transmitida  quase  cotidianamente  por  meios  de  comunicação  -  que  mostra  a  ocorrência  de
massacres,  ataques  realizados  por  bandidos  e  mortes  acompanhadas  por  torturas  -  está,  real  ou
presumidamente, vinculada à quase sua totalidade com organizações envolvidas com o tráfico de drogas
nesses países” (OEA,2013, p.79).
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naturais, tráfico de armas, entre outros. Ademais, com a operação em rede internacional e a

conexão entre organizações criminosas distintas, a otimização dos esquemas de corrupção e

de penetração entre as fronteiras foi um caminho evidente, para não dizer óbvio, encontrado

pelos criminosos para o desenvolvimento de seus negócios. Mais uma vez, percebe-se como a

rede  internacional  das  organizações  criminosas  provoca  um  largo  envolvimento  social

buscando o fortalecimento de seus negócios e articulando seus recursos de forma conjunta.

Na próxima seção, veremos como essa estrutura interfere no comportamento dos

Estados e como o caráter  transnacional  dos delitos favorece a articulação de recursos das

organizações criminosas.

 3.3 NARCOTRÁFICO E OS ESTADOS

Conforme  visto  na  primeira  seção  deste  capítulo,  os  EUA,  nos  anos  1980,

apresentaram o  conceito  de  cartelização,  para  descrever  o  narcotráfico  na  Colômbia.  No

entanto, Labrousse (2010) entende que a palavra “cartel” é inadequada para designar esse tipo

de “cooperativa de gangues”, em que cada uma delas podia contar com várias centenas de

membros ou de “empregados” e reconhecia a liderança do mais audacioso dentre eles, Pablo

Escobar12.

Rodrigues (2014) complementa que o termo oligopólio é mais apropriado e vem

rebater a noção de cartel que, em outras palavras, daria a entender que desde o camponês das

selvas bolivianas ao vendedor das ruas de Nova York, todos obedecessem às ordens de apenas

um “poderoso chefão”.

Essa mudança  de conceito contribui  para que se tenha a correta  percepção de

como o crime organizado realmente  se relaciona  entre  si.  Além disso,  o  conceito  que os

12 O  colombiano  Pablo  Emilio  Escobar  Gaviria  (1949-1993)  é  considerado  como  um  dos  maiores
narcotraficantes que já existiu. Sua atuação no tráfico internacional de drogas, sua interferência na política
colombiana, sua fortuna de bilhões de dólares americanos e os violentos métodos de atuar na sociedade e
entre os outros traficantes permitiram que sua história alcançasse uma tal notoriedade que foi retratado por
dezenas de livros e produções cinematográficas. (SALAZAR JR.,2014)
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Estados adotam da chamada “cooperativa de gangues” pode auxiliar a entender como se têm

buscado vencê-la em movimentos ora efetivos ora descoordenados.

Há  que  se  observar  que  essa  ideia  poderia  dar  a  entender  que  não  haveria

necessidade de articulação para combater o narcotráfico, por se tratar de vários criminosos

distintos e que obedecem a diferentes chefes em diferentes partes do mundo. Seria possível,

então,  combatê-los  de  forma  desarticulada,  cada  região  ou  país  ou  setor  do  Estado

administrando seu problema. No entanto, a ideia é justamente oposta. A operação pulverizada

torna o crime mais ágil. E o fato de operarem de forma descentralizada não quer dizer que não

haja conexão entre eles.

No Hemisfério Ocidental,  o mercado do narcotráfico,  principalmente cocaína e

maconha  tem  sido  tipicamente  transnacional.  Algo  semelhante  pode  ser  dito  sobre

anfetaminas e drogas sintéticas, produzidos no território mexicano e vendidos ilegalmente nos

mercados  da  América  do  Norte  e  Europa.  Os  produtores,  fornecedores  e  clientes  mais

representativos  do mercado  ilegal  de drogas  raramente  estão  no mesmo Estado.  Isso tem

exigido não só o movimento transnacional constante de cidadãos de diferentes Estados, mas o

transporte  internacional  dos  carregamentos  de  insumos  e  de  drogas  ilegais  processadas

(SALAMANCA e SALCEDO-ALBARÁN, 2014).

A ideia de crime transnacional é fundamental para que se alcance a magnitude

desse  mercado  ilegal  e  suas  necessidades  de  conexão.  Interessante  observar  que,  em um

primeiro momento, esse cenário poderia ser analisado, ainda, como um problema interno com

algumas dificuldades adicionais na região de fronteiras. Um exame mais profundo é capaz de

desconstruir totalmente esse pensamento.

Em primeiro lugar, não se pode analisar de forma única as regiões fronteiriças de

cada  Estado.  As  características  geográficas  podem facilitar  esse  controle  como  dificultar

enormemente. Além disso, a extensão das fronteiras, sobretudo em países continentais como
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nos  EUA  e  no  Brasil,  faz  com  que  o  controle  pleno  seja  algo  impossível.  Mesmo

desconsiderando  a  extensão,  países  que  possuem  alto  nível  de  integração  transnacional

apresentam maior vulnerabilidade para se contraporem a esses crimes. Como exemplo, cita-se

os EUA, que tem grande movimento de trabalhadores mexicanos atravessando a fronteira

diariamente.  Além desse fato, as mercadorias ilegais podem ser transportadas por um sem

número  de  formas  envolvendo  notável  criatividade  dos  traficantes.  Muitas  vezes,  são

utilizadas, intencionalmente, diversas modalidades de transporte para uma mesma mercadoria.

Observa-se,  então,  que  o  narcotráfico,  sendo  um  crime  transnacional,  representa  um

inconteste desafio que extrapola a visão ordinária de problema de segurança pública.

O processo em que a corrupção e o tráfico de drogas se reforçam mutuamente,

levando  ao  enfraquecimento  das  instituições  democráticas,  é  exacerbada  no  contexto  da

integração do crime transnacional (SALAMANCA e SALCEDO-ALBARÁN, 2014).

Tal  natureza  transnacional  impõe sérias dificuldades  para perseguir,  investigar,

processar  e  punir  os  criminosos  que  operam  em  diferentes  países  e  que  exploraram  as

diferenças de qualidade institucional entre os Estados, para atingir um maior espaço para a

atividade, que, consequentemente, agrava a fragilidade institucional dos países envolvidos.

Novamente a corrupção se apresenta como estruturante para o desenvolvimento

das organizações criminosas, mas desta vez, ela é vista no enfoque transnacional. Da mesma

forma,  as  diferenças  legais  e  administrativas  entre  as  instituições  dos  diferentes  Estados

acrescentam uma dose extra de complexidade no trato com o narcotráfico.

 3.4 CONCLUSÕES PARCIAIS

Neste capítulo, observamos que os conflitos gerados pelo narcotráfico possuem

relevantes diferenças daqueles gerados por outras formas de crimes. Isso porque, sua relação

com a  sociedade  estruturou-se  buscando  um processo  de  envolvimento  quase  simbiótico,
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atendendo a elementos de integração com os movimentos culturais e absorção de tecnologias

bancárias  para  a  “legalização”  dos  narcodólares.  Nesse  processo,  em que  pese  os  fortes

movimentos  de centralização  no México  e  na  Colômbia,  que  provocaram um substancial

aumento na oferta de cocaína, o ator principal permaneceu sendo o crescimento dos centros de

consumo que absorviam com tranquilidade as toneladas de drogas oferecidas nas ruas das

principais cidades do mundo.

Com a incrível escalada nos ganhos, o mercado ilegal de drogas se fortaleceu e as

organizações  criminosas  buscaram administrar  seus recursos para se imiscuírem no centro

administrativo  dos  Estados,  corrompendo  funcionários  públicos  de  todas  as  esferas  de

decisão, participando de financiamentos políticos e coagindo opositores com manifestações

crescentes de violência e opressão.

Sendo  de  formato  transnacional,  esse  processo  de  cooptação  poderia  dar-se  a

longas distâncias, pois os criminosos, conhecendo as fragilidades legais e institucionais de

certos  Estados,  movimentavam-se  ardilosamente,  aproveitando-se  da  estupefação  dos

governantes diante dessa modalidade de crime transnacional poderosa e ágil.

A articulação das múltiplas organizações criminosas mostrou que o narcotráfico

além de  se  fortalecer,  impulsionou  a  conexão  de  múltiplas  formas  de  crime,  otimizando

recursos humanos, financeiros e processos logísticos como as redes ilegais de transporte.

Como forma de ressaltar os múltiplos fatores que influenciam o tráfico de drogas,

foi  observado  que  as  alternâncias  políticas  interferem  diretamente  na  forma  como  o

narcotráfico  é  tratado  pelos  Estados  sendo,  algumas  vezes,  utilizado  em  benefício  de

interesses  que,  no  lugar  de  reprimir,  estimulam  o  fortalecimento  de  uma  estrutura

transnacional da ilegalidade.

Analisando-se a  Teoria  de Sistemas  e  as  referências  literárias  abordadas  neste

capítulo,  verificou-se  que  o  narcotráfico  apresenta  uma  estrutura  de  funcionamento  que,
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apesar  de  marginal,  penetra  nas  estruturas  sociais  formalmente  estabelecidas,  com

inquestionável  ousadia.  Com esse  perfil  algo  nebuloso  e  extremamente  adaptável,  ele  se

identifica como parte preponderante de um ambiente externo que se modifica ao sabor das

necessidades  e  se  impõe  como  força  transformadora  a  fim  de  buscar,  na  sociedade,  as

condições reinantes de relacionamento.



 4 JIATF-S: PADRÃO OURO EM COOPERAÇÃO INTERAGÊNCIAS

Os  organismos  interagências,  de  forma  genérica,  vivenciam  realidades

semelhantes quando buscam unir diferentes organizações, sob uma coordenação única, a fim

de maximizar seus esforços e cumprir de forma eficaz um ou mais objetivos comuns. Esses

objetivos são, no entanto, envoltos em uma densa névoa de especificidades que cada agência

possui. 

Além das diferenças na cultura organizacional,  que geram grandes desafios de

coordenação, pode-se citar outras especificidades como a resistência política de uma ou mais

agências  quanto  ao  esforço  de  cooperação,  o  receio  das  lideranças  em perder  prestígio  e

recursos materiais e humanos, entre outros. As dificuldades são tamanhas que, não raro, pode

suscitar  em  muitas  mentes  a  percepção  que  um  organismo  interagências  não  possui  a

capacidade de concretizar a efetividade a que se dispõe, sendo preferível manter a cooperação

em níveis mínimos, a fim de que os conflitos não interfiram no bom cumprimento das missões

de cada organização.

Este  capítulo  se  dispõe a remodelar  a  visão dessas  dificuldades  que,  longe de

serem fatores impeditivos, são plenamente superáveis e, quando vencidos, permitem que a

combinação de agências materialize toda a economia de recursos e atingimento da efetividade

propostos. Além disso, será visto que esse esforço é não apenas desejável, mas necessário,

pois o ambiente externo, representado pelo narcotráfico, impôs a alteração dos modelos de

organização de combate ao tráfico de drogas existentes, para outro que oferecesse agilidade e

articulação suficientes.

Para tanto, organizaremos o capítulo em três seções. A primeira descreverá de

forma  breve  os  antecedentes  que  levaram à  criação  da  JIATF-S,  a  segunda  abordará  os

principais conceitos e práticas de organismos interagências aperfeiçoados pela JIATF-S e a

terceira seção apresentará as conclusões parciais.
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 4.1 JIATF-S: UM BREVE HISTÓRICO

A história da JIATF-S começou no início dos anos 1980 com o crescimento de

poder dos “cartéis” de drogas colombianos que trouxeram uma onda de cocaína aos EUA. A

administração do então presidente estadunidense, Ronald Reagan, e do Congresso iniciou uma

série de medidas com um padrão de “tentativa e erro” para solucionar a crescente ameaça das

drogas. 

Em 1878, os EUA, por meio do Ato Posse Comitatus, proibiram os militares de

realizarem ações de aplicação da lei civil, a fim de limitar o poder federal. No entanto, um

século depois, a crescente violência dos referidos “cartéis” excedeu a capacidade e habilidade

das agências civis de conter suas atividades. Em 1981, o Ato Posse Comitatus foi emendado,

sob protesto dos Comandantes militares,  permitindo o apoio do Departamento de Defesa13

(DoD) estadunidense às agências de aplicação da lei e à guarda costeira. Esse apoio mantinha

o  impedimento  da  realização  de  prisões  pelos  militares  e  se  limitava  à  cooperação  em

operações de esclarecimento, inteligência, transporte dos agentes civis nas aeronaves e navios

e treinamento (MUNSING e LAMB, 2011).

Essa  emenda  mostra  que  o  governo  estadunidense  entendia  que  o  ambiente

externo havia se tornado mais complexo e, por isso, exigia alterações na forma como o país se

organizaria internamente. Mostra, ainda, o primeiro movimento de alteração legal, nos EUA,

para o favorecimento da integração de agências com vistas ao combate ao narcotráfico.

Nota-se, que o principal motivo alegado para a inclusão dos militares no combate

às drogas, não foi, nesse momento, uma análise do papel das Forças Armadas frente ao tipo de

ameaça que o tráfico de drogas representava para os EUA. A emenda no Ato Posse Comitatus

levava em conta, exclusivamente, a insuficiência técnica da estrutura existente para se fazer

frente ao narcotráfico. As limitações da atuação dos militares, nesse momento, induziam a

13   United States Department of Defense (Tradução nossa)
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pensar  que,  embora  a  percepção  da  necessidade  de  mudança  estivesse  presente,  havia

resistência na implementação de medidas mais significativas na construção da cooperação.

Munsing e Lamb (2011) esclarecem que, como as medidas de mero apoio técnico

do DoD se tornaram ineficazes, em 1982 foi criada a primeira Força-Tarefa (FT) antidrogas

no sul da Flórida, formada pelos Federal Bureau of Investigation (FBI), o Internal Revenue

Service (IRS), o Exército e a Marinha estadunidenses. Essa FT era empenhada em combater

não apenas narcotraficantes, como também outros criminosos associados a eles. Os militares

continuavam com as restrições de efetuar prisões, mas a ligação com as outras agências se

tornou mais intensa. Mesmo assim, com a intensificação das ações no sul da Flórida, a rota do

narcotráfico foi rapidamente alterada e a FT tornou-se ineficaz, levando à criação de outros

organismos  similares  em  outras  cidades  importantes.  Houve  algum  progresso,  mas  as

alterações não surtiram qualquer efeito relevante, o que levou à criação, em 1983, do National

Narcotics Border Interdition System (NNBIS), que consistia em um grupo formado por várias

agências que coordenariam o esforço interagência em seis regiões dos EUA.

Percebe-se, que a criação do NNBIS foi motivada pela percepção da necessidade

em haver maior coordenação de esforços. Nota-se, também, que as alterações no sistema de

organização das FFTT provocaram imediata adaptação do narcotráfico buscando manter seu

fluxo de vendas nos EUA.

As  muitas  agências  criadas  e  o  alargamento  da  presença  nas  regiões  mais

sensíveis  nos EUA, por  si  só,  não foram suficientes  para o atingimento  dos objetivos  de

combate ao tráfico de drogas. Ainda que intuitivamente, a necessidade de coordenação dos

esforços foi a resposta lógica na tentativa de provocar maior consistência nas ações das FFTT.

Todas essas mudanças revelam o quão desafiadora é a coordenação eficaz de um trabalho

interagências.

Entretanto,  os resultados desse esforço não corresponderam às expectativas em
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conter  a  ameaça  do  narcotráfico.  Em 1986  foi  institucionalizado,  por  meio  do  National

Security  Decision  Directive  (NSDD)  22114,  o  apoio  mais  ativo  do  DoD  na  tarefa

antinarcóticos.  Foi  estabelecido  que  a  Guarda  Costeira  e  a  U.S.  Customs  and  Border

Protection (CBP) seriam as agências líderes (MUNSING e LAMB, 2011). 

Os  conflitos  de  interesses,  o  esforço  dobrado  nas  tarefas  e  a  disputa  de  cada

agência líder por destaque resultaram em baixo desempenho e, novamente,  ineficácia.  Em

1989,  as  agências  líderes  passam a ser  a  Guarda Costeira  e o DoD. Depois  disso,  foram

criadas as Joint Task Forces (JTF) em um âmbito mais militarizado, com mais capacidade de

vigilância e com a expectativa de aproveitar melhor os recursos de C3I (comando, controle,

comunicações  e  Inteligência)  para  o  esforço  antidrogas.  Uma  dessas  JTF  era  a  JTF-4,

localizada  em Key  West,  na  Flórida,  que  embora  tenha  experimentado  algum sucesso  e

melhora em relação ao modelo anterior, apresentou diversas dificuldades, como a resistência

das  agências  em  trabalharem  juntas  pelas  diferenças  de  cultura  organizacional  e

procedimentos (MUNSING e LAMB, 2011).

Além dessas, as rivalidades internas, a falta de confiança entre o DoD e o Drug

Enforcement Administration (DEA) para o compartilhamento de Inteligência, a falta de meios

adequados  para  o  combate  ao  narcotráfico  e  a  necessidade  de  adotar  comunicações  não

seguras  para  a  comunicação  em  operações  interagências  contribuíram  para  que  a  JTF-4

tivesse resultados abaixo do rendimento esperado. Tecnicamente, a falta de sintonia entre a

fusão da Inteligência e as operações de interdição eram as maiores falhas. Essa experiência e

uma reavaliação da guerra contra as drogas fizeram com que, em 7 de abril de 1994, fosse

extinta a JTF-4 e, em seu lugar, criada a JIATF-S com grande capacidade de C3I e um novo

arranjo de liderança e integração (MUNSING e LAMB, 2011).

14 Decisão de Segurança Nacional dos EUA com o propósito de identificar o impacto do tráfico de drogas
internacional na segurança nacional estadunidense e adotar medidas específicas para aumentar a efetividade
do  esforço  antinarcóticos  nos  EUA  a  fim  de  melhorar  sua  segurança  interna.  Disponível  em:
<https://fas.org/irp/offdocs/nsdd/nsdd-221.htm> Acesso em 25 de junho de 2017.
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Conforme  foi  possível  observar,  novamente,  redobraram-se  as  mudanças

objetivando a efetividade e a harmonização interna no trabalho cooperativo entre as agências.

Digno de  nota,  nem a criação  do NNBIS,  nem das  JTF,  com claros  fins  de promover  a

coordenação,  foram  capazes  de  alcançar  o  efeito  proposto,  mostrando  que  as  diferenças

culturais e a organização da liderança eram aspectos mais relevantes do que se imaginava.

O fato de terem sido empreendidas diversas tentativas do governo estadunidense,

desde 1981 até 1994, para que um modelo consistente de trabalho interagências pudesse se

consolidar  como  eficaz  contra  a  ousada  atitude  dos  narcotraficantes  provoca  reflexões

profundas sobre a complexidade em se conceituar, implementar e sedimentar um organismo

interagências, ainda que em Estados com superioridade de recursos e tecnologia. De fato, os

problemas que provocaram a demora no desenvolvimento do modelo de operação da JIATF-

S, não estavam relacionados a aspectos  materiais.  As deficiências  vivenciadas  envolviam,

majoritariamente,  questões  de  cooperação  comuns  às  características  do  ser  humano  e  às

tradições de cada organização.

Na  próxima  seção,  será  abordada  essa  complexidade,  buscando  inspiração  na

forma  como  a  JIATF-S  superou  os  obstáculos  e  em  como  ela  se  consolidou  como  o

organismo interagências mais conceituado nos EUA.

 4.2 EVOLUÇÃO DE CONCEITOS E PRÁTICAS

Ainda que haja um consenso que o ambiente da segurança nacional possui tarefas

e demanda por operações que são, por sua natureza, interagências, há poucas informações e

guias sobre as técnicas e processos que envolvam a coordenação e a integração interagências.

Ademais,  as múltiplas  dimensões  que esse ambiente  envolve (social,  político,  econômico,

militar, entre outras) faz com que as publicações militares ora existentes sejam inadequadas
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para tratar do modelo15.(MENDEL e BRADFORD, 1995; MUNSIG e LAMB, 2011)

A escassez de material bibliográfico de cunho prático sobre o assunto pode ser

vista como uma dificuldade, não somente militar, em integrar grande amplitude de variáveis

em um modelo administrativo. Essa resistência pode ser encontrada em qualquer organização,

sobretudo  por  serem  as  operações  interagências  decorrentes  de  uma  prévia  adequação

administrativa, onde um conjunto de organizações precisarão se posicionar em dois modelos

operacionais distintos.

As estruturas  sociais,  cada vez mais  interconectadas,  exigem das organizações

modelos de administração que gerenciem a multiplicidade de fatores que interferem em seus

sistemas. No que se refere aos problemas de segurança nacional não há diferença. A ciência

militar  tem  sido  provocada  a  se  aproximar  cada  vez  mais  dessa  multidisciplinaridade

contemporânea.  Nesse  movimento,  as  operações  interagências  demandam  um  guia  de

aplicação que dê segurança para que as organizações possam ser conduzidas com correção.

Como o conhecimento e, sobretudo, a prática sobre o assunto são recentes, há pouco material

disponível  e,  ainda  menos,  exemplos  de  sucesso  que  norteiem  a  implementação  dessas

operações.  É por  essa razão,  que a  JIATF-S emerge  como um modelo  que,  longe de  ter

nascido com a eficiência tal qual apresenta hoje, estruturou-se a partir dos próprios insucessos

e serve de fonte de estudo para que novas organizações não recaiam nos mesmos erros.

Mendel e Bradford (1995) advertem que as agências, de forma geral, têm ampla

resistência em aceitar um comando único que coordene os esforços de todos. Munsing e Lamb

(2011)  entendem que  um dos  relevantes  fatores  de  sucesso  da  JIATF-S,  e  que  desfaz  a

estranheza de um comando único para as diversas agências, é o forte senso de propósito que

as equipes possuem e que provoca a unificação dos grupos e dá direção aos trabalhos. Essa

15 A editora estadunidense  The Lightning Press tem a previsão de lançar, ainda em 2017, um smartbook, de
autoria de Michael A. Santacroce, que pretende ser uma referência operativa, de planejamento e, até certo
ponto,  doutrinária  para  as  operações  interagências.  Disponível  em:
<https://www.thelightningpress.com/smartbooks/interagency/>. Acesso em: 10 junho 2017.
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compreensão do propósito, de acordo com os autores, é tamanha, que a tarefa de combater o

tráfico  ilegal  de  drogas  é  perfeitamente  compreendida  por  todos,  não  havendo  nenhuma

ambiguidade  naquilo  que  estão  encarregados  de  fazer.  Nesse  mesmo  sentido,  todos  são

incluídos em uma visão integrada da organização,  identificando e contextualizando toda a

complexidade dos problemas envolvidos e onde cada agência se insere na solução. Como

consequência,  os objetivos particulares são facilmente identificados.  Além disso, os novos

integrantes  são  recebidos  com  um  compromisso  que  parte  de  todos  em  acolhê-los  e

proporcionar  o entendimento  do  modus operandi de um organismo interagências,  até  que

adquiram  uma  visão  mais  holística  do  tráfico  de  drogas,  alterando  a  forma  como,

anteriormente, percebiam o combate ao narcotráfico.

Pode  parecer  curioso  que  algo  tão  básico  como  o  perfeito  conhecimento  do

propósito  seja  ressaltado  como  fator  diferencial  para  o  sucesso  da  JIATF-S.  No  entanto,

quando múltiplas organizações estão envolvidas, cada qual com suas distintas expectativas,

pode ocorrer que, na ânsia por se implementar um modelo de cooperação, não fique muito

claro  como  cada  agência  deve  contribuir  e,  acima  de  tudo,  se  o  propósito  comum  se

harmoniza com os propósitos individuais de cada organização.

O  esforço  pelo  pleno  entendimento  das  tarefas  e  pela  eliminação  das

ambiguidades representa uma clara forma de se buscar otimizar os processos por meio do que

foi identificado no capítulo 2 como a redução da equifinalidade. Os vários caminhos que cada

agência trilhava para resolver um problema, ou parte dele, foram substituídos por um caminho

ótimo e integrado que, no caso da JIATF-S, primou pela simplicidade e por garantir que todos

bem compreendessem e se dispusessem a executá-lo, por ser útil aos objetivos de todos.

Munsing e Lamb (2011) alertam que a forma como as pessoas são recebidas pela

organização é um importante fator contribuinte para a crescente produtividade das equipes.

Cada novo membro é encorajado a utilizar suas diferentes habilidades e conhecimentos em
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benefício  do  grupo.  Essas  diferenças  são  habilidosamente  incorporadas,  respeitando-se  o

modus operandi de cada agência e, ao mesmo tempo, cuidando para que a equipe fique cada

vez  menos  dependente  da  figura  do  líder.  Uma  visão  comum da JIATF-S é  a  de  que  a

personalidade  das  pessoas  faz  a  diferença,  mas  qualquer  um  pode  sair  e  a  organização

funcionará da mesma forma.

Esse  aspecto  da  cultura  organizacional  é  peculiar  pois,  longe  de  enrijecer  os

procedimentos existentes, estimula que a experiência e a visão trazida por cada novo membro,

independentemente da agência da qual foi oriundo, renovem e aprimorem os processos. Além

disso, o personalismo é desconstruído, evitando que, psicologicamente, a organização atribua

seu sucesso a uma pessoa, ao invés do conjunto.

Essa postura é profundamente salutar para dinamizar o funcionamento da JIATF-

S, pois, culturalmente, cada um é convidado a repensar os procedimentos e táticas existentes.

Assim, a integração do material humano, com tudo o que cada um pode agregar de valor,

provocará  o  aporte  de  energia  necessário  para  que  a  organização  não  caminhe  para  a

obsolescência de função ou de execução dos seus objetivos. Alertamos que essa dinamização

não  cria  diferentes  caminhos  para  o  atingimento  de  um  mesmo  fim.  Se  assim  fosse,  a

equifinalidade seria ampliada, diminuindo a efetividade. O que ocorre, é que o caminho ótimo

é  constantemente  alterado  para  que  não  se  torne  ineficaz.  Esse  movimento  garante  o

direcionamento  dos  esforços  para  um  só  ponto,  o  que  é  a  essência  de  um  organismo

interagências,  sem  que  haja  prejuízo  na  flexibilidade  e  na  capacidade  de  adaptação

organizacional.

Munsing e Lamb (2011) ressaltam que um indicador básico de uma cultura forte é

a coesão que pode ser verificada pelo comprometimento geral com a missão. Na JIATF-S

todos  possuem uma  relação  passional  com o  trabalho,  desenvolvendo  um sentimento  de

urgência com suas tarefas onde cada um deve passar o dia como se estivesse em campo de
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batalha e não em um escritório. Entretanto, leva tempo para que uma cultura positiva como

essa  se  desenvolva.  Essa  construção  é  alcançada  por  diversas  formas  que  vão  desde  a

disposição  integrada  dos  escritórios  das  diversas  agências,  até  o  convívio  pessoal  após  o

horário  de  trabalho,  buscando uma esfera  psicológica  de  confiança  e  familiaridade.  Após

constituir-se essa coesão, há a preocupação em manter a cultura, trabalhando-se internamente

e  exaustivamente  as  seguintes  ideias  força:  1  –  Nenhum  grupo  particular  tem  todas  as

respostas; 2 – Cada agência tem um conjunto de competências organizacionais que devem ser

respeitadas e alavancadas; 3 – Cada grupo tem procedimentos particulares que devem ser

respeitados e integrados. Essa visão alinha-se ao conceito de Jansen et al. (2008) que entende

que o papel de uma equipe interagência é gerar uma capacidade colaborativa em todas as

organizações envolvidas.

Ainda  que  os  aspectos  de  coesão,  cultura  organizacional  e  comprometimento

sejam de  difícil  mensuração,  não  se  pode  desconsiderar  a  importância  desses  fatores  ou

abandonar a tentativa de mensurá-los por sua subjetividade. Importante observar, ainda, as

ideias força que norteiam a atitude de cada um e de cada agência com relação aos outros. Essa

postura não se constitui em mero procedimento de bem-estar organizacional, mas tem claros

objetivos de efetividade.

Conforme já abordado, a união de agências provoca conflito de interesses e de

comportamentos, derivados das diferenças de visão operacional de cada organização, de seus

objetivos  principais  e  da busca de cada  um por  destaque e  maior  relevância  na união  de

esforços  proposta.  Essa  dinâmica  de  conflitos,  caso  não  seja  aceita  como  uma  realidade

natural  e  não  seja  combatida  com medidas  concretas,  reduz  a  efetividade  organizacional

prejudicando o atingimento dos propósitos estabelecidos. Nesse entendimento, percebe-se que

o esforço da JIATF-S em identificar os conflitos e em revertê-los, adotando uma política de

cooperação simples e eficiente, sendo assimilada psicologicamente por todos, foi crucial para
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um desenvolvimento  mais  sólido e  harmônico  do trabalho desse organismo interagências.

Assim, a construção da cultura organizacional é identificada, nesse caso, como uma medida

direta  para  a  minimização  dos  conflitos,  criando  nos  diversos  indivíduos  uma  identidade

profissional paralela que, sem excluir a identidade com a agência de origem, agrega um novo

sentimento de pertencimento.

Munsing e Lamb (2011) apontam que muito do sucesso alcançado pela JIATF-S

deve-se a fatores exógenos. Os diretores passam muito tempo fora da organização, sobretudo

na capital  estadunidense, buscando apoio político para os projetos. O fato de se ter várias

agências comprometidas com o organismo formado permite a obtenção de maior autoridade

legal e auxílio externo, pois o apoio político que falta a uma agência, outra possui. A questão

da legitimidade relaciona-se, sobretudo, no que concerne à prioridade que as autoridades do

mais alto escalão de cada agência dão à JIATF-S. Enquanto ela for, de forma geral, alta, a

organização  terá  os  elementos  de cooperação fortemente  favorecidos.  Além disso,  com o

crescente sucesso da organização, muitas estruturas de poder se veem motivadas a contribuir

politicamente para associarem sua imagem a um exemplo bem-sucedido de cooperação.

Essa vantagem política que o conjunto de agências pode proporcionar representa

um aspecto que reforça tanto a maximização, pois melhora o posicionamento estratégico do

organismo interagências,  quanto sua efetividade,  aumentando o rendimento organizacional

não só por meios técnicos e econômicos, mas também, nesse caso, por meios políticos.

A busca por apoio externo pelos diretores de organizações é, por si só, uma tarefa

difícil e desgastante, pois as instituições, sejam públicas ou privadas, buscam esse apoio direta

ou indiretamente para facilitar  a consecução de seus objetivos. No caso de um organismo

interagências há uma inegável vantagem nesse aspecto. A adição de agências, que possuam

alguma  representatividade  ou  influência  política,  facilita  sobremaneira  o  acesso  a  essa

estrutura  de  poder  para  conseguir  recursos  de  toda  ordem,  sejam  eles  financeiros,
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administrativos ou até legislativos. Este é um fator de inegável importância, pois a atuação

conjunta das agências, que possuem, cada uma, competências legais distintas, pode demandar

alterações nas leis e decretos com alguma velocidade, para que a atuação efetiva do novo

grupo formado possa se concretizar dentro do amparo da lei. Percebe-se, no entanto, que o

apoio horizontal é, também, fundamental, pois antes de buscar-se o suporte externo, deve-se

contar com a legitimidade que cada agência participante confere ao conjunto.

Mendel e Bradford (1995) alertam que a escassez de recursos para os organismos

interagências  é  uma  tendência  nos  EUA,  o  que  leva  esses  organismos  a  suprirem  suas

carências pela via política ou com criatividade. Com relação a esse tópico, Munsing e Lamb

(2011)  apontam  que  a  efetividade  pode  ser  alcançada  de  diversas  formas.  A  JIATF-S

conseguiu atuar em uma imensa parte do território estadunidense com poucos recursos. Em

2004,  a  decisão  pela  maior  valorização  dos  elementos  de  Inteligência  fez  com  que  o

monitoramento de plataformas, entre elas embarcações e aviões empregados no narcotráfico

fosse mais de duas vezes maior que em 2000, mesmo contanto com menos aviões e navios

militares. Assim, foram abandonadas as “patrulhas cegas”16, passando-se a envolver os navios

apenas  após  informações  de  Inteligência  precisas.  Tal  procedimento  relaciona-se  com  a

caracterização, redução e gerenciamento da incerteza, aspectos que Santacroce (2014) entende

ser parte da ideia central na implementação do nível operacional em organismos conjuntos ou

interagências.

Interessante  observar  como  a  JIATF-S  reagiu  ao  decréscimo  de  recursos

disponíveis para suas tarefas, que se apresentaram crescentes. A mudança nos procedimentos

e  o  ajuste  no  emprego  dos  recursos  foram  fundamentais  para  que  houvesse  ganho  no

rendimento.  Esse  comportamento  é  profundamente  significativo,  pois  a  necessidade  de

restringir recursos pode afetar organizações interagências de qualquer natureza.

16 Patrulhas cegas são buscas programadas de navios e aeronaves, sem que haja, previamente, informações de
Inteligência indicando o local que uma embarcação específica se encontrará transportando drogas ilícitas.
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Diante  da  escassez,  foi  preciso  um  maior  nível  de  cooperação  para  que  se

importasse a quantidade de energia necessária ao organismo interagências, a fim de cumprir

suas tarefas e, acima de tudo, para que se aplicasse essa energia na direção certa. Foi preciso

entender o ambiente externo como ágil e leve para se fazer igualmente veloz e se contrapor a

ele.  Essa  postura,  que  no  caso  da  JIATF-S  ocorreu  pelo  fortalecimento  da  Inteligência,

maximizou os rendimentos, mostrando o acerto das mudanças e garantindo maior segurança

nas operações pela redução da incerteza. Cabe ressaltar, que movimentos como esses, além de

garantir  a  efetividade  operacional,  têm  um  caráter  de  propaganda  para  o  organismo

interagências que passa a gozar de uma imagem externa de eficiência, facilitando a aquisição

de novos recursos.

 4.3 CONCLUSÕES PARCIAIS

Neste  capítulo,  verificou-se  que  a  criação  da  JIATF-S foi  decorrente  de  uma

trajetória  de treze anos onde o governo estadunidense,  constatando o crescente poder  dos

narcotraficantes,  foi  pressionado  pelas  circunstâncias  a  reestruturar  suas  agências  em um

modelo  capaz  de se contrapor  às  ameaças  geradas  por essa modalidade  de crime em seu

território.  Nesse percurso,  diversas tentativas  infrutíferas  propiciaram o aprimoramento  de

processos,  formas  de  liderança  e  coordenação,  que  culminaram na  criação  do  organismo

interagências JIATF-S.

Após a criação do modelo mais adequado, foi necessário garantir que ele não se

tornasse  obsoleto,  que  buscasse  manter  a  efetividade  organizacional,  a  maximização,  a

redução  da  equifinalidade  e  dos  conflitos.  Como  fatores  contribuintes  para  este  objetivo,

destacou-se a identificação e, até certo ponto, a simplificação de um propósito único, que

fosse o ponto de contato entre todas as agências envolvidas.

Uma  vez  o  propósito  bem  estabelecido  e  identificado,  foram  trabalhados
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elementos da cultura organizacional, estabelecendo-se a importância da contribuição de cada

indivíduo e de cada agência no atingimento dos objetivos finais. Além disso, a preocupação

em  se  criar,  nesses  participantes,  um  sentimento  de  pertencimento  com  a  JIATF-S,

valorizando  os  aspectos  integrativos  dos  procedimentos,  sem  qualquer  menosprezo  pela

organização de origem, criaram um sentimento de familiaridade importante no grupo.

Alcançada a harmonização interna, buscou-se tirar proveito do posicionamento e

vantagem política que cada agência possuía, para garantir o fluxo de recursos necessário ao

desenvolvimento eficaz das atividades  da JIATF-S. Foi visto,  também,  que o sucesso das

operações  oferecia  material  propagandístico  indispensável  para  a  manutenção  do  apoio

político.  Ainda  assim,  os  recursos  disponíveis  eram  escassos,  o  que  levou  a  um

comportamento que buscasse o máximo rendimento possível da estrutura material disponível,

alçando a Inteligência  como elemento principal  e indispensável  no emprego dos navios e

aeronaves.

Diante das evidências ressaltadas, verifica-se que a concepção da JIATF-S como

um sistema aberto, adotou medidas que buscassem importar energia para um funcionamento

eficaz, evitando que se tornasse uma instituição obsoleta. Essa postura alinha-se aos conceitos

propostos  em  nosso  embasamento  teórico,  permitindo  que  esse  organismo  interagências

guardasse o dinamismo e a velocidade requeridas para o bom desempenho no combate ao

narcotráfico.



 5 A TEORIA DE SISTEMAS E AS OPERAÇÕES INTERAGÊNCIAS

Há um majoritário consenso de que os problemas sociais  existem graças a um

conjunto de desarranjos de menor vulto, que se integram e ocasionam as grandes desordens

nas  sociedades.  Entretanto,  a  forma  com a  que  se  tenta  solucionar  esses  problemas  nem

sempre  considera  a  diversidade  de  suas  causas.  Felizmente,  os  países  estáveis  possuem

instituições que, separadamente, atuam nos variados elementos sociais que clamam por tais

soluções. Nesse aspecto, o tráfico de drogas aquece debates em todo o mundo, que busca

ações para lidar com algo que não sabe ser um problema ou a consequência de múltiplos

problemas. O grande desafio, no entanto, permanece o de integrar tais ações. 

Kan (2009) entende que seria necessário um conjunto de processos interagências

para aproveitar de forma plena todos os elementos do poder nacional. O autor acredita que,

em uma era em que há grupos que traficam drogas, nas diversas sociedades, para estimular o

crime e a desordem, tais processos seriam úteis.

Se a necessidade de integração é óbvia, por que não implementá-la? A resposta é

igualmente  evidente,  e  as  dificuldades  de  se  efetivar  um  trabalho  interagências  foram

discutidas no capítulo precedente. 

Neste  capítulo,  apresentaremos,  na primeira  seção,  como os  sucessos  logrados

pela JIATF-S possuem relação com a aplicação dos pressupostos da Teoria de Sistemas. Na

segunda  seção,  apresentaremos  uma  breve  reflexão  sobre  as  diferenças  entre  a  doutrina

brasileira de Operações Interagências e o modelo implementado na JIATF-S, na última seção

serão realizadas as conclusões parciais.

 5.1 JIATF-S: UMA APLICAÇÃO PRÁTICA DA TEORIA DE SISTEMAS

As drogas causaram guerras,  patrocinaram operações militares,  foram usadas por
combatentes  e  fizeram  parte  do  cenário  político  pós-guerra  ao  financiar  alguns
atores  políticos  legítimos  e  partidos.  As  drogas  corromperam  os  militares,
derrubaram  governos,  induziram  intervenções  e  levaram  milhares  de  vidas.  A
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natureza insidiosa das drogas é especialmente visível nas guerras  de hoje (KAN,
2009, p. 1, tradução nossa).17

Essa visão do autor ao citar a droga relacionada à guerra, vem provocar reflexões

sobre  a  centralidade  do  narcotráfico  em  nossa  sociedade,  especialmente  relacionada  ao

exercício e influência no poder.

Tal pensamento é particularmente útil quando consideramos  a velocidade com a

qual  o  tráfico  de  drogas  se  desenvolveu  e  se  adaptou  para  se  contrapor  aos  modelos  de

combate ao crime organizado, sugerindo a percepção do narcotráfico como ambiente externo

aos  organismos  de  repressão  dos  Estados.  Diante  desse  ambiente,  foram  impulsionadas

modificações na forma como as instituições percebiam suas relações com a sociedade. Não

faria sentido, por exemplo, o setor aduaneiro prestando um excelente serviço de fiscalização

nos portos e aeroportos enquanto toneladas de cocaína chegassem em luxuosos iates e veleiros

nos clubes  das  altas  camadas  sociais.  Igualmente,  não  seria  viável  fornecer  elementos  de

Inteligência  às  forças  policiais  para  a  realização  de  operações  de  apreensão  e  prisão  de

criminosos  se  o  treinamento  desses  policiais  fosse  inadequado,  ocasionando  na  liberação

judicial dos narcotraficantes, pouco depois, por falta de provas ou erro nos procedimentos

durante a ação de captura. Não basta, assim, que uma instituição cumpra muito bem seu papel,

há a necessidade de coordenação para que o problema, de forma generalizada, seja resolvido. 

Ainda  de  acordo  com  a  Teoria  de  Sistemas,  o  ambiente  interno  deve  ter  a

capacidade de implementar mudanças e atitudes em sintonia com o que ocorre no seu exterior,

fugindo de se tornar obsoleto ou ultrapassado.  A postura mais  adequada de um ambiente

interagências  contra  a  ameaça  do  narcotráfico,  absorve  esse  conceito  como  intrínseco  ao

funcionamento, estabelecendo as conexões necessárias para o atingimento de seus objetivos.

O rápido desenvolvimento do narcotráfico, como ambiente externo provocador de

mudanças, impôs uma inexorável realidade, a de que os sistemas fechados permaneceriam ao

17 Original no idioma Inglês.
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largo dos acontecimentos, até o completo desaparecimento, frente à nova dinâmica do mundo.

No estudo em questão, o narcotráfico mostrou-se extremamente veloz e criativo e aproveitou-

se da visão tradicional das instituições como sistemas fechados para crescer e se estruturar.  

Por  força  desse  crescimento,  as  consequências  sociais  tomaram  vulto,  trazendo  a

constatação de que os métodos empregados para o combate ao narcotráfico eram ineficazes.

Isso fez com que os EUA iniciassem uma longa construção de um modelo organizacional que

atendesse  aos  propósitos  de  contundente  redução  do  quantitativo  de  drogas  ilícitas  que

chegavam  ao  país,  desmantelamento  dos  cartéis  de  drogas  e  prisão  das  pessoas  mais

relevantes envolvidas com o narcotráfico.

Durante esse desenvolvimento foram implementadas ações que buscaram, em um

primeiro  momento,  entender  como  o  narcotráfico  desenvolvia  suas  operações  e,  depois,

descobrir  que  participantes  seriam importantes  a  fim de  que  o  processo  surtisse  o  efeito

desejado.  Essas  agências  deveriam,  em princípio,  compartilhar  o  objetivo  institucional  de

combate ao narcotráfico. 

A forma judiciosa com que cada agência foi escolhida mostra que a maximização

foi um princípio norteador dos processos de formação. Pois as estruturas foram adicionadas

para  garantir  a  importação  futura  de  recursos  e  proporcionar  o  melhor  relacionamento

possível com o ambiente externo. Os integrantes ofereceriam tanto ações concretas no esforço

antinarcóticos quanto vantagens políticas para a conquista dos objetivos conjuntos.

Conforme  citado  no  capítulo  precedente,  a  redução  da  equifinalidade  foi  um

objetivo constante. Cada agência empregava recursos em diversas direções distintas a fim de

alcançarem o mesmo objetivo de redução da influência dos narcotraficantes nos EUA. Com a

identificação do caminho mais  eficiente,  a redução da equifinalidade proposta por Katz e

Kahn (1975) foi alcançada e mantida como um princípio institucional.

Assim,  em harmonia  com  os  princípios  da  Teoria  de  Sistemas,  a  criação  da
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JIATF-S foi a resposta que se harmonizou diante da necessidade de encarar de forma segura a

evolução das estruturas de relação entre os organismos e o ambiente que os circunda.

Katz e Kahn (1975) alertam para o fato de que, uma vez que as organizações

consigam fechar  o  primeiro  ciclo  de  suas  atividades,  nada  garante  que  os  processos  que

garantiram  o  sucesso  inicial  sejam  repetidos.  Há  a  necessidade  de  que  a  efetividade

organizacional  seja  alcançada  por  meio  da  redução  da  equifinalidade,  maximização  e,

sobretudo, redução dos conflitos.

Esse faseamento, proposto para a construção de organizações de sistema aberto,

revela que os princípios a serem seguidos não são marcos que, uma vez alcançados, deixam

de ser importantes nos processos futuros da organização.

Assim,  observa-se que a JIATF-S implementou sua estrutura afinada com essa

linha teórica. Definidas as agências que trabalhariam em conjunto, o mais difícil seria fazer

com que esse trabalho buscasse a manutenção do sucesso alcançado inicialmente. Com foco

na  simplicidade  e  na  integração  cultural  das  agências  foi  possível  alcançar  o

comprometimento das instituições e das pessoas nas operações desenvolvidas. 

De  fato,  houve  grande  preocupação  em  reduzir  os  conflitos  interagências,

principalmente  aqueles  relacionados  à  vaidade  de  cada  instituição  quanto  aos  sucessos

logrados. A conquista de um representava a conquista de todos e houve especial cuidado em

integrar os procedimentos individuais de cada agência. Assim, os princípios que nortearam a

criação da JIATF-S se transformaram em ideias-força que acompanham a rotina diária  da

organização.

Reforça-se,  ainda  uma  vez,  que  esses  princípios,  já  citados  em  nossa

fundamentação  teórica,  não  representaram  apenas  um  caminho  inicial,  mas  foram

implementados em um código de comportamento a ser seguido por todos na organização.

Em  que  pese  o  sucesso  alcançado  pela  JIATF-S,  não  há  notícias  de  que  os
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diversos organismos e operações interagências, tanto nos EUA quanto no resto do mundo,

gozem do mesmo padrão de excelência  de coordenação e efetividade apresentado naquele

trabalho.

O objeto de estudo analisado provoca reflexões sobre o protagonismo da cultura

organizacional,  voltada  efetivamente  para  a  cooperação,  no  estabelecimento  de  ambientes

interagências com elevado desempenho.

 5.2 A FUNDAMENTAÇÃO DOUTRINÁRIA BRASILEIRA

Mesmo não fazendo parte do objetivo desta pesquisa, não pudemos impedir que

nosso estudos levassem às inevitáveis comparações entre o sucesso da prática experimentada

em Key West e a doutrina brasileira. 

Longe de ser uma crítica à publicação brasileira sobre Operações Interagências,

salientamos que podem ser observadas mais similaridades com o modelo estadunidense que

diferenças. No presente estudo apontaremos as diferenças por julgarmos que esta postura é

mais relevante e agrega maior valor para o presente trabalho.

O  fundamento  doutrinário  brasileiro  para  operações  interagências  consta  na

publicação Operações Interagências (2011) e possui diversos princípios gerais e orientações

com a finalidade de orientar as Forças Armadas “no processo de planejamento,  preparo e

emprego em Operações  Conjuntas (Op Cj) envolvendo relações institucionais  com órgãos

públicos,  bem como  organizações  não  governamentais,  empresas  privadas  e  agências  na

estrutura dos outros Poderes.” (BRASIL, 2011, p. 13)

Interessante observar que, na publicação doutrinária de operações interagências

consta  a  finalidade  de  orientar  os  esforços  em  Operações  Conjuntas.  Apesar  da

complementação de que  essas  Op Cj  envolverão  outros  órgãos,  o  fim doutrinário  trata  o

trabalho  interagência  como  um  desdobramento  das  Op  Cj  e  não  como  uma  modalidade
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diversa.

Aqui trataremos da primeira diferença do modelo da JIATF-S. Conforme visto no

capítulo  quatro,  apesar  da  larga  experiência  estadunidense  em realizar  Op  Cj,  o  modelo

aplicado  para  o  sucesso  das  operações  interagências  foi  amplamente  diferenciado,  sendo

necessário longo tempo para que os esforços alcançassem a efetividade planejada.

Quando  trata  dos  conflitos,  Brasil  (2011)  esclarece  que  há  a  necessidade  de

clarificar tanto o problema quanto o objetivo e de tornar as referências comuns, fazendo com

que  as  outras  agências  entendam  as  publicações  das  Forças  Armadas,  para  que  elas  se

ambientem às formas e procedimentos militares. Além disso, no caso de aplicação em Op Cj,

os  conflitos,  na  maioria  das  vezes,  são  consequências  da  diferença  de  percepção,  sendo

solucionados por meio de uma comunicação clara e permanente.

Da forma como foi apresentado, percebe-se que, pela publicação, o aparecimento

dos conflitos decorre da inadequação das agências civis à dinâmica de trabalho militar. No

entanto,  não se menciona  quanto à  necessidade de ambientação dos  militares  à  forma de

trabalho  das  outras  agências.  Coloca-se,  ainda,  que  a  comunicação  clara  resolverá  os

desacordos existentes.

Nesse  ponto,  verificamos  outra  sensível  diferença.  No  caso  da  JIATF-S  foi

desconstruída a ideia de que uma agência e seus procedimentos eram uns mais importantes

que outros. Não havia imposição, mas integração de procedimentos. Cada indivíduo buscou a

ambientação  com  o  trabalho  do  grupo,  estabelecendo  um  vínculo  familiar  entre  os

participantes. No que tange aos desacordos, a experiência estadunidense revela que eles são

originados,  em sua  maioria,  pela  vaidade  dos  elementos  participantes  que,  se  não forem

valorizados e integrados adequadamente no processo, não se comprometerão com o esforço

coletivo, sendo focos criadores de conflitos, por mais que a comunicação e a percepção de

todos seja facilitada. 
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No que diz respeito à manutenção dos conhecimentos adquiridos e maximização

do capital humano Brasil (2012) propõe a capitalização de experiência por meio de relatórios

que poderão ser consultados sempre que necessário.

Essa iniciativa, em princípio, não constituiria diferença do modelo adotado pela

JIATF-S, no entanto,  a proposta prática estadunidense sugere a insuficiência  dessa prática

para o fim de maximizar a aplicação dos recursos humanos.

Na JIATF-S, por  ser um organismo permanente,  foi  proposto um esquema de

aprimoramento  dos  processos  que  é  alterado  após  cada  atividade.  Ademais,  diante  da

velocidade das transformações sociais e das diferenças na postura da ameaça considerada, os

relatórios  podem  se  tornar  pouco  válidos  no  processo  de  conquista  da  maximização  de

recursos, redução da equifininalidade e busca pela efetividade organizacional. 

Esse aspecto suscita uma nova reflexão que este estudo se mostra insuficiente para

responder. Algumas ameaças, como o narcotráfico, estão de tal forma presentes na sociedade

e oferecem níveis  de organização e  influência  de poder tão expressivos  que a  adoção de

Operações  Interagências,  mesmo  que  regulares,  mas  que  não  possuam  um  organismo

permanentemente  ativado  para  sua  aplicação  e  aprimoramento  tem,  no  mínimo,  sua

efetividade questionada.

 5.3 CONCLUSÕES PARCIAIS

Foi  observado  que  a  centralidade  e  a  influência  das  drogas  na  sociedade

impulsionaram as  agências  a  se  coordenarem para  a  implementação  de  mudanças  com a

mesma velocidade e amplitude social.

O desenvolvimento  desse modelo  de cooperação não foi  rápido e  passou pelo

amadurecimento  das  agências  que  precisaram  ser  motivadas  a  se  comprometer  com  o

conjunto.  Tal  motivação  foi  alcançada  pela  redução  dos  conflitos  quando  todos  os
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participantes foram valorizados sem priorização de qualquer agência em particular.

Todos esses aspectos mostram que os princípios e conceitos da Teoria de Sistemas

estiveram presentes no desenvolvimento e criação da JIATF-S

Foi relacionada a fundamentação doutrinária do Brasil com a aplicação prática

encontrada na JIATF-S quando foi possível observar que a publicação brasileira não distingue

de  forma  contundente  as  OP  Cj  das  Operações  Interagências,  sendo  esta  última  um

desdobramento da primeira. 

Outra diferença apontada, diz respeito ao fato da publicação brasileira considerar

que há níveis de importância entre as agências e que o esforço de adaptação conjunta deve

partir exclusivamente das organizações não militares.

Por fim, foi ressaltada a insuficiência em se capitalizar experiência unicamente

por relatórias e outras formas de registros históricos. Nesse aspecto o fundamento doutrinário

brasileiro  carece  de  sistematização,  provavelmente,  por  não  vislumbrar  outra  forma  de

capitalização com uma estrutura interagência não permanente. 



 6 CONCLUSÃO

O presente  trabalho  se  dispôs  a  analisar  a  formação  e  o  desenvolvimento  da

organização interagências JIATF-S, no período de 1981 a 2011, frente à crescente ameaça

oferecida  pelo  narcotráfico  à  sociedade  dos  EUA.  Os  argumentos  apresentados  buscaram

esclarecer se a citada organização conduziu seu desenvolvimento em sintonia com a Teoria de

Sistemas, no modelo apresentado pelos psicólogos Daniel Katz e Robert Khan.

A fim de direcionar  o raciocínio para os elementos  mais relevantes  ao estudo,

foram  abordados,  no  capítulo  dois,  os  princípios  da  maximização  e  equifinalidade  e  os

conceitos de negentropia, efetividade organizacional e a dinâmica do conflito que representam

uma síntese da Teoria de Sistemas aplicada às organizações. Foi visto que, para sobreviverem,

as instituições necessitam entenderem-se inseridas em um sistema aberto e relacionar-se com

o  exterior  de  forma  a  importar  recursos  necessários  a  um  funcionamento  que  atinja  a

efetividade organizacional.

No capítulo três, foram analisados o narcotráfico e a sua simbiótica relação com a

sociedade. Especial ênfase foi dada ao envolvimento dos criminosos com a esfera política,

permitindo uma maior compreensão do alcance social que o poder dos narcotraficantes foi

capaz de lograr. Não menos importante, a amplitude da interligação dos vários tipos de crime

se tornou global, possibilitando um grau de otimização de recursos e de suporte logístico que

permitiu ao tráfico de drogas maior capacidade de penetração de fronteiras. Nesse contexto,

foi  mostrado  como  o  narcotráfico  se  insere  na  concepção  sistêmica  de  ambiente  externo

impondo transformações aos organismos do Estado que adotavam uma postura organizacional

de sistema fechado.

No capítulo quatro foram apresentados o histórico da criação da JIATF-S, bem

como  seu  desenvolvimento.  A  longa  trajetória  de  tentativas  dos  EUA  em  encontrar  um

modelo organizacional que fosse capaz de se contrapor à desafiadora ameaça do narcotráfico
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mostrou que os maiores desafios para a implementação de um organismo interagências estão

relacionados aos aspectos psicológicos que envolvem as várias agências envolvidas. Ainda

assim,  a  necessidade  de importação  de recursos  materiais  para  o  desempenho  do esforço

conjunto não pode ser desprezada. Para que tanto os fatores materiais quanto os psicológicos

pudessem  ser  atendidos,  a  JIATF-S  desenvolveu-se  buscando  otimizar  seus  processos,

fortalecendo  os  aspectos  de  Inteligência,  aumentando  o  sucesso  de  suas  operações  sem

descuidar do seu ambiente organizacional. Com isso, ela angariou o reconhecimento externo

que possibilitou  a  aquisição  de  novos recursos,  aumentando  sua eficiência  e  gerando um

círculo virtuoso que fizeram com que essa organização fosse reconhecida como Padrão Ouro

em cooperação interagências.

No capítulo cinco foram ressaltadas as similaridades entre o pressuposto teórico

apresentado e a criação e desenvolvimento da JIATF-S. Além disso, foram ressaltados os

pontos em que o fundamento doutrinário brasileiro se afasta da experiência estadunidense. 

As conclusões  parciais  apresentadas  permitiram compreender  os  aspectos  mais

relevantes  do problema proposto e,  dando sequência ao encadeamento argumentativo,  nos

dispomos a combiná-las a fim de responder à questão desta pesquisa.

Pode-se,  assim,  afirmar  que  os  princípios  que  nortearam  a  criação  e  o

desenvolvimento  da  JIATF-S,  de  1981 a 2011,  possuem aderência  à  Teoria  de  Sistemas,

especialmente  no modelo  apresentado por  Katz e  Kahn.  A organização  foi  extremamente

focada em reduzir a equifinalidade de seus processos, maximizando seus recursos por meio de

um consistente investimento na área de Inteligência e reduzindo os conflitos organizacionais.

Finalmente, sugere-se, como futura linha de pesquisa, a possível contribuição que

a Teoria de Sistemas, sobretudo em seu aspecto de favorecimento da cultura organizacional,

pode ofertar ao estabelecimento de uma doutrina para operações interagências, assim como a

relevância da criação de um organismo interagências permanente de combate ao narcotráfico
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no Brasil. 
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