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RESUMO 
 
 
O objetivo da pesquisa é examinar e analisar como foram gerenciados os riscos atinentes ao 
emprego da mídia incorporada pelas forças dos Estados Unidos da América, por ocasião da 
Segunda Guerra do Golfo (2003), até o dia primeiro de maio de 2003. O Departamento de 
Defesa estadunidense decidiu implementar, depois de um cuidadoso planejamento, o Media 
Embedded Program, colocando profissionais da imprensa, soldados, marinheiros, aviadores e 
fuzileiros navais juntos no mesmo ambiente. Os repórteres deveriam se alimentar, dormir e se 
deslocar juntamente com a sua unidade, à medida que ela seria desdobrada no teatro de 
operações. Usando como apoio o método bowtie, os riscos associados ao programa foram 
analisados, em um sistema de risco-resposta, depois de terem sido examinadas as experiências 
colhidas em outros conflitos, nos quais se utilizaram diferentes formas de cobertura jornalística 
das guerras. Foi atribuído destaque ao sistema de medidas defensivas e mitigatórias que fizeram 
parte do gerenciamento da arriscada inciativa. Também foram abordados os riscos que não 
puderam ser identificados, bem como foi evidenciada a importância da atividade de 
monitoramento, motivo pelo qual foram propostos indicadores. Construiu-se, sob um enfoque 
sistêmico, um diagrama que comunica facilmente onde estão posicionados e como atuaram as 
evidências enquanto elementos do gerenciamento dos riscos do programa.  
 
Palavras-chave: Mídia embedded. Jornalismo incorporado. Gerenciamento de Riscos 
Operacionais. Bowtie. 
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1     INTRODUÇÃO 
 
 
Há muito em jogo em um teatro de operações (TO): cultura de um povo, valores 

fundamentais e destino de um Estado; sofrimento de vítimas inocentes; suor e sangue dos que 

estão em combate. A guerra sempre testou os limites da resistência humana daqueles que estão 

na linha de frente, mas, por muito tempo, essa foi uma questão exclusiva de uma fração da 

sociedade: os militares. O Media Embedded Program 1  (MEP) colocou jornalistas 2  civis, 

soldados, marinheiros, aviadores e fuzileiros navais juntos no mesmo ambiente de fricção3 da 

guerra, na invasão do Iraque (2003). Essa complexa tessitura não poderia ser deixada ao acaso. 

Tais profissionais de agências e redes de notícias foram assignados a uma unidade 

militar operativa como um de seus membros. O repórter deveria se alimentar, dormir e se 

deslocar juntamente com a sua unidade, à medida que ela seria desdobrada no TO, expondo-se 

às mesmas dificuldades e perigos que os componentes militares. Em meio às tempestades de 

areia da antiga Mesopotâmia e à névoa da guerra, esse tipo único de cobertura midiática 

aparentemente ganhou a confiança do público dos Estados Unidos da América (EUA). 

Como foram gerenciados os riscos operacionais atinentes ao emprego da mídia 

incorporada pelas forças estadunidenses, naquele conflito? Responder a essa pergunta, por meio 

de exame e análise documental, é o propósito da presente dissertação.  

Decidimos utilizar a Operation Iraqi Freedom (OIF), parte da Segunda Guerra do 

Golfo (2003), como universo para a pesquisa, porque, muito embora incorporar a mídia aos 

militares não fosse um conceito novo, fazê-lo na magnitude que se observou nessa operação foi 

realmente inédito. Optamos por delimitar o período de observação até o dia primeiro de maio 

_____________________________ 
1  Usaremos as traduções “programa de mídia incorporada ou embutida” (tradução do autor), mas também 

empregaremos a palavra original em língua inglesa “embedded”, ao nos referirmos aos profissionais da imprensa 
que participaram do programa junto às tropas, por ser um termo bastante encontrado na literatura sobre o assunto. 

2  Embora a literatura técnica diferencie os termos jornalista, repórter, âncora, imprensa e mídia, para os fins deste 
estudo, eles devem ser entendidos como sinônimos, ou seja, aquele que produza conteúdo de notícia.  

3  De acordo com Carl Phillip Gottlieb von Clausewitz (1780-1831), na guerra, tudo é simples, mas até a coisa 
mais simples se torna árdua e penosa, por conta daquilo que ele chamou de “fricção” (CLAUSEWITZ, 1979). 
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de 2003, quando foi anunciado o término da ofensiva4, haja vista que, a partir desse evento, a 

quantidade de profissionais da imprensa incorporados diminuiu bastante. 

O objeto em estudo é de relevância ao planejamento das operações militares, uma 

vez que já é reconhecida a importância da dimensão informacional da guerra. A mídia atua 

sobre um espectro que ultrapassa largamente o de simples veículo de transmissão de notícias, 

de maneira que suas informações e as imagens tornam-se mais um elemento a ser tomado em 

conta pelos comandantes, posto que impactam forças amigas, inimigos e neutros.  

A apresentação do trabalho conterá cinco capítulos, começando por esta introdução. 

No segundo capítulo, buscaremos expressar a fundamentação teórica sobre o gerenciamento de 

riscos e distinguir a melhor técnica que nos apoiará, dentre uma panóplia de outras existentes. 

No terceiro capítulo, encontraremos, nas guerras protagonizadas pelos EUA, desde a década de 

60, as diversas categorias de cobertura jornalística já experimentadas, identificando as suas 

principais características. Também buscaremos reconstruir o contexto que levou o Pentágono5 

a decidir pela incorporação dos profissionais da imprensa, por ocasião da guerra que eclodiria 

em março de 2003. No quarto capítulo, será realizada a análise do gerenciamento de riscos, 

fazendo uso de um enfoque sistêmico e multidisciplinar para associar as evidências aos 

elementos do método escolhido. Assim, pari passu, construiremos um esquema visual e fácil 

de comunicar a administração dos riscos presentes na iniciativa estadunidense. Por fim, 

apresentaremos uma conclusão com o desfecho do estudo e indicaremos possíveis linhas de 

pesquisas futuras sobre o tema, que não puderam ser aprofundadas. 

A seguir, iniciaremos o segundo capítulo, no qual exploraremos os conceitos e os 

métodos de gerenciamento de riscos de interesse para a presente dissertação.

_____________________________ 
4  O número de profissionais da imprensa incorporados às unidades militares flutuou. Por exemplo, em relação às 

tropas terrestres, quando a Segunda Guerra do Golfo começou, em 20 de março de 2003, havia 408 incorporados. 
Quando Bagdá foi capturada, em 9 de abril de 2003, esse número já tinha subido para 422. No dia 2 de maio 
daquele ano, um dia depois do ex-presidente George Walker Bush (1946-) ter declarado o fim das principais 
operações de combate, a quantidade de incorporados nas tropas terrestres diminuiu para 108 e continuou caindo 
rapidamente, a partir dessa data (WRIGHT, 2004).  

5  É a sede do Departamento de Defesa dos EUA. 
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2     GERENCIAMENTO DE RISCOS OPERACIONAIS E O BOWTIE 
 
 
Neste capítulo, como passo inicial, objetivamos estabelecer a abordagem de 

gerenciamento de riscos que será utilizada no estudo. Em seguida, explicaremos o método 

bowtie e justificaremos a sua escolha dentre os demais, como ferramenta de administrar riscos. 

Na literatura, encontramos uma miríade de conceitos para riscos, geralmente 

detalhando ou aprofundando a definição de que “o risco é o efeito de uma incerteza sobre os 

objetivos” (ABNT, 2018, p.1).   

Os riscos podem aparecer, mudar ou desaparecer com as alterações no ambiente 

externo ou interno (ABNT, 2018). Na visão de Rigakos e Law (2009 citado por Lupton 2013, 

p.10), com a qual concordamos, “o risco é um potencial ainda não realizado6”. Portanto, um 

gerenciamento de riscos bem realizado deve descortinar os impactos sobre o objetivo e a 

natureza dinâmica e transitória do risco, pois ele não é um fenômeno que já existe, mas que 

pode acontecer. 

Por outro lado, o conceito de perigo remete àquilo que já existe. Enquanto o termo 

“risco” se relaciona com o potencial de impacto nos objetivos, mas também com a 

probabilidade, o perigo é unidimensional. Não pode, nem precisa ser evitado, posto que é parte 

do negócio ou dos processos, em condições normais7. Tais concepções nos serão úteis, neste 

estudo, já que possuem elevada aderência à técnica bowtie. 

Quando se adota o risco sob a perspectiva técnico-científica8, é comum relacioná-

lo somente às consequências negativas ou não desejadas, de maneira que os potenciais 

benefícios ou aspectos positivos tendem a receber menos importância (LUPTON, 2013). Esse 

_____________________________ 
6  No original: “an unrealized potentiality” (tradução do autor).  
7  Para exemplificar, podemos dizer que, sob esse entendimento, “ter um leão enjaulado em um zoológico” é um 

perigo. O risco é ele sair da jaula. 
8  A teorização do risco é multidisciplinar e caracteriza quatro perspectivas bem definidas: a técnico-científica, a 

da psicologia cognitiva, as socioculturais e as posições dos construcionistas sociais (LUPTON, 2013). A 
perspectiva utilizada neste trabalho é a técnico-científica. 
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parece ser o foco da Comissão Interescolar de Doutrina de Operações Conjuntas (CIDOC),  que 

faz uma abordagem do risco com foco no planejamento de segurança, ao definir os riscos 

operacionais como “uma combinação de probabilidade e de gravidade dos potenciais danos ao 

andamento de uma operação” (BRASIL, 2018, p. 5)9. 

Por outro lado, quando se trata de gerenciamento de projetos, é importante 

identificar também as oportunidades.  

Consideramos que a gestão do MEP apresenta aderência às duas abordagens. Fez 

parte de uma operação militar, o que remete à necessidade de segurança, mas também foi inédito 

e tinha previsão de término, à semelhança de um projeto. Dessa forma, tentaremos mesclar as 

duas abordagens, trazendo à análise também as serendipidades. 

 
 

2.1     O gerenciamento de riscos operacionais 
 
 
Durante o planejamento de uma operação militar conjunta10, a partir do momento 

que o Comandante Operacional elabora, ainda de forma ampla, os Objetivos Operacionais e o 

Estado Final Desejado Militar, serão iniciadas pelo Estado-Maior Conjunto (EMCj) a 

identificação e a avaliação das ameaças ao cumprimento da missão (BRASIL, 2011).  

O Gerenciamento de Risco Operacional (GRO), para o propósito desta pesquisa, é 

o processo utilizado para administrar os riscos presentes no MEP executado pelas forças 

estadunidenses, durante a Segunda Guerra do Golfo. Examinando a definição de risco 

operacional da CIDOC, nos interessam as ameaças (e oportunidades) na conquista dos três 

objetivos estabelecidos para o programa que é objeto desta pesquisa, apontados por Wright 

_____________________________ 
9 A 4ª Edição da Nota Escolar no 002/CIDOC/2018 contém orientações que servem como convenção didática para 

a uniformização dos trabalhos escolares executados nas escolas de altos estudos militares. A nota pode ser usada 
como subsídio para a Doutrina de Operações Conjuntas e atualização de manuais. 

10  Classificação segundo a forma de operar e composição das Forças Armadas, caracterizada pelo emprego 
coordenado de elementos de mais de uma Força Singular nacional, com propósitos interdependentes ou 
complementares, mediante a constituição de um Comando Conjunto (BRASIL, 2017). 
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(2004)11 , como sendo: domínio da cobertura midiática da guerra; redução dos efeitos da 

desinformação por parte do inimigo; e contribuição para o apoio doméstico e internacional. 

Além disso, iremos à busca das demais interferências que o MEP poderia ter no cumprimento 

da missão estadunidense. 

Para a análise pretendida, decidimos seguir as fases da técnica bowtie12, aderentes 

às etapas de GRO indicadas pela CIDOC, sendo estas últimas: identificação de ameaças, 

avaliação de riscos decorrentes, formulação de medidas de controle, avaliação do risco 

residual13, decisão, implementação de medidas mitigadoras e monitoramento (BRASIL, 2018). 

Todavia, entendemos ser impreciso estimar ou presumir a avaliação dos riscos que 

teria sido realizada pelos planejadores dos EUA. Em primeiro lugar, esse é um processo que, 

embora não seja complexo, não dispensa estatísticas de ocorrências anteriores, as quais não 

possuímos. Em segundo lugar, normalmente é dotado de alta carga subjetiva, como é 

confirmado pela CIDOC14, posto que depende do fator humano conhecido como apetite pelo 

risco.  Sendo assim, por esses motivos, não nos aprofundaremos nas etapas de avaliação dos 

riscos decorrentes e de avaliação dos riscos residuais. 

Tais avaliações são comumente realizadas com o auxílio de uma matriz que associa 

a probabilidade de ocorrência do evento e a gravidade do impacto decorrente, em relação aos 

objetivos (FIGURA 4, ANEXO A). Resultado da interação entre essas duas variáveis, o grau de 

exposição ao risco é apresentado, distribuído por níveis ou faixas.    

O que fazer diante de um risco negativo? A corrente majoritária da literatura lista 

quatro tipos de posturas: aceitar, eliminar, transferir e mitigar. Aceitar o risco é reconhecer a sua 

existência, monitorá-lo e, preferencialmente, manter um plano para ser acionado em caso de 

_____________________________ 
11  Refere-se ao Relatório do Institute for Defense Analyses - Instituto para Análises de Defesa -, instituição 

contratada pelo governo de Washington para complementar a Avaliação do PME a cargo do Pentágono. 
12 Cf 2.2 deste trabalho. 
13 Risco residual é aquele que permanece mesmo após aplicação das medidas de controle selecionadas. 
14  O entendimento da CIDOC é que “o processo de avaliação de riscos e sua aceitabilidade, dentro de um 

planejamento operacional, constituem-se muito mais em arte do que em ciência” (BRASIL, 2018, p. 7). 
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perda de controle sobre o perigo. Eliminar é decidir por não correr aquele risco e excluí-lo do 

processo. A postura de transferência é estranha ao objeto de análise deste trabalho, mas utilizada 

no ambiente corporativo. Trata-se de repassar a maior parte do dano potencial a um terceiro, 

por exemplo, recorrendo a um contrato de seguro. Por sua vez, mitigar é implementar controles 

que reduzirão a probabilidade de ocorrência ou a gravidade das consequências.  

Andonov (2018) também inclui no rol da mitigação aquelas ações que visam a 

recuperar o controle e menciona que, por vezes, a mitigação visa a tão somente dar mais tempo 

para que os gerentes possam lidar com as consequências.  

O método que escolhemos permitirá a identificação de quais dessas posturas foram 

adotadas em enfrentamento aos diversos riscos que estavam presentes na incorporação da mídia 

junto aos militares, durante a OIF.  

 
 

2.2     O método bowtie 
 
 
A Doutrina Militar brasileira reconhece a presença de um componente de 

subjetividade e intuição no gerenciamento dos riscos operacionais no planejamento para 

operações conjuntas (BRASIL, 2018).  

Ocorre que os riscos podem ser descritos ora em termos de fontes de risco, ora em 

termos de eventos potenciais, suas consequências, ou ainda suas probabilidades. Além disso, 

um evento pode ter várias causas e levar a diversas consequências. As fontes de risco podem 

incluir variabilidade inerente, ou incertezas relacionadas a uma série de fatores, incluindo 

comportamento humano e estruturas organizacionais ou influências sociais para as quais pode 

ser difícil prever qualquer evento específico que possa acontecer. Isso tudo dificulta a 

compilação do quadro. 

As técnicas de avaliação de risco visam a ajudar o público a entender a incerteza e 
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o risco associado a um contexto amplo, complexo e diversificado, como o que foi  mencionado, 

com o objetivo de apoiar decisões e ações com melhores informações (ABNT, 2019).  

Considerando as características e os objetivos da nossa análise, dentre as diversas 

técnicas utilizadas no gerenciamento de risco15 , escolhemos a técnica bowtie16 . A aplicação 

dessa técnica como apoio ao GRO de um programa específico da Invasão do Iraque produzirá 

bons resultados, pois os diagramas bowtie são mais frequentemente usados em áreas que 

justamente tendem a ser abstratas e predominantemente focadas no comportamento humano. 

Nesse ambiente mais intangível, as informações e estatísticas a serem calculadas de forma 

confiável raramente estão disponíveis, devido à complexidade, aos custos dos testes e à 

influência humana no sistema17.  

Assim, por se tratar de uma análise acerca de um programa inédito e, em face da 

predominância dos fatores humanos sobre aqueles das ciências exatas no processo de tomada 

de decisões, a única maneira de gerenciar esses riscos é a qualitativa. 

O bowtie simplifica a complexidade da situação onde os elementos de risco se 

localizam para um tamanho gerenciável, sem perder o contexto e favorece um olhar holístico 

sobre em que os recursos investidos, em forma de controles,  teriam maior efeito (CGE, 2017).  

Mais comumente, ele é usado quando existe a necessidade de demonstrar como os 

riscos são controlados e para ilustrar a relação direta entre os controles (também chamados de 

barreiras) e os elementos do sistema de gerenciamento (AICE; CCPS, 2018). 

Além disso, o método bowtie está consolidado por mais de 20 anos e é 

particularmente adequado para analisar cenários de grandes riscos (CGE, 2017; AICE; CCPS, 

_____________________________ 
15 A versão brasileira da norma (NBR) ISO 31010/2019 - Gestão de riscos:  Técnicas para o processo de avaliação 

de riscos - disponibilizada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), traz uma relação com as 
técnicas mais conhecidas, suas categorizações e indicações. ISO vem do inglês para International Organization 
for Standardization - Organização Internacional de Padronização (ABNT, 2019) 

16 Em algumas publicações, utilizam-se também as expressões bow tie ou bow-tie (ANDONOV, 2018). 
17 Existe uma metodologia de mesmo nome (bowtie), concebida com base em análises de árvore de falhas (FTA) 

e análise de árvore de eventos (ETA), processos intensivos em cálculos. Tal metodologia é uma representação 
do que é conhecido por avaliação probabilística. Não é sobre essa metodologia que estamos tratando. 
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2018). Esses são cenários dos quais as possíveis consequências são classificadas como altas, 

intoleráveis ou catastróficas, como um sem-número de eventos nas guerras. 

Sendo assim, a aplicação da técnica bowtie se revela extremamente bem-vinda ao 

gerenciamento qualitativo de riscos de operações militares e tem como ponto forte o seu poder 

de comunicação. Dito de outra forma, o diagrama possibilita uma visão geral dos riscos e de 

como eles são gerenciados, em todos os níveis, por meio de uma imagem fácil de entender. 

Assim, concluímos que o uso do bowtie no GRO atende aos seguintes fundamentos 

exigidos para a elaboração do Plano Operacional por um EMCj: clareza, concisão, 

simplicidade, flexibilidade e abrangência. Também contribui para o paralelismo18, uma vez que 

seu poder de comunicação traz agilidade no fluxo de informações entre os escalões envolvidos. 

A técnica consiste nas etapas de identificação do perigo e evento principal, das 

ameaças e oportunidades, das barreiras preventivas ou defensivas, das barreiras mitigadoras ou 

de recuperação e das consequências (danos ou benefícios). Além disso, existem fatores que 

intensificam o potencial de ameaças e de consequências, ao diminuírem a efetividade das 

barreiras, os quais são chamados fatores de degradação. Associados a eles, estão os controles 

de degradação, que tentam reduzir a força daqueles.  

Reproduzimos um modelo de diagrama completo, por meio da qual somos capazes 

de visualizar como os elementos são esquematicamente dispostos e para aonde 

caminharemos19, resultado do desenvolvimento da análise (FIGURA 5, ANEXO B).  

Dentre as etapas previstas, destaca-se a identificação das barreiras, também 

chamadas de controles ou medidas de segurança, que é central para o método do bowtie. 

Barreiras preventivas são fatores planejados para eliminar ou mitigar a ocorrência 

_____________________________ 
18 Refere-se à oportunidade de desenvolver o planejamento de um nível inferior concomitantemente à elaboração 

do plano do nível superior, sempre que possível. Para tanto, é desejável maior agilidade no fluxo de informações 
entre os escalões envolvidos (BRASIL, 2011). 

19 Pode-se perceber também que o diagrama se assemelha a uma gravata borboleta (bowtie, em inglês), de onde 
vem o seu nome. 
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de eventos indesejáveis. Já as barreiras mitigatórias atuam depois que o evento principal 

ocorreu, reduzindo a gravidade dos danos.  O bowtie agrega o que pode parecer uma grande 

coleção de medidas de segurança desconectadas e a relaciona a cenários de risco específicos. 

Tudo isso é construído sob o conceito analítico conhecido como Análise das 

Camadas de Proteção (LOPA)20, o que significa que todas as barreiras são posicionadas em 

camadas (ANDONOV, 2018). Cada barreira possui, em menor ou maior grau, falhas 

intermitentes não intencionais, que apenas quando se alinham permitem que um risco resulte 

em perdas. Dessa forma, é preferível implementar uma série de múltiplas barreiras a uma única 

muito eficaz. Didaticamente, ilustramos tal abordagem, ao compararmos a efetividade das 

camadas a uma sequência de fatias de queijo suíço (FIGURA 6, ANEXO C). 

Há casos em que uma barreira originalmente eficaz21 é degradada por um evento. 

Por exemplo, barreiras podem perder integridade quando há problemas na manutenção, 

diminuição da qualificação do pessoal e limitação fortuita de tempo. No método bowtie, esses 

eventos que diminuem a eficácia das barreiras são denominados fatores de degradação.  

Conhecidos os elementos do bowtie, examinaremos, no próximo capítulo, os 

diferentes formatos de participação da mídia nos conflitos armados22 já experimentados pelos 

EUA, a partir da Guerra do Vietnã (1955-75)23 até a Guerra do Afeganistão (2001-2014). Isso 

nos possibilitará contextualizar a decisão do Pentágono de investir um extraordinário esforço 

no planejamento e execução do MEP, por ocasião da OIF. Então, com esse conhecimento 

associado aos benefícios do método bowtie, estaremos em melhores condições para identificar, 

descrever, analisar e esquematizar os riscos da iniciativa de Washington.

_____________________________ 
20 Das iniciais do termo na língua inglesa Layers of Protection Analysis - Análise das Camadas de Proteção. Tal 

maneira de entender os controles, como estrutura de barreiras, proporciona um melhor entendimento do sistema 
de segurança dedicado à operação (ANDONOV, 2018). 

21 Eficácia se refere à obtenção de um efeito desejado (BRASIL, 2015). 
22 Embora, doutrinariamente, exista diferença entre os conceitos de guerra e de conflito armado, uma vez que 

aquela desencadeia-se de forma declarada e de acordo com o Direito Internacional dos Conflitos Armados 
(DICA), empregaremos, neste estudo, as duas expressões com o mesmo sentido (BRASIL, 2017). 

23 Alguns autores, como MAGNOLI (2015), consideram que a Guerra do Vietnã durou de 1960 a 1975, havendo 
um período de 5 anos de interlúdio entre ela e a Primeira Guerra da Indochina (1946-1954). 



 
 

3     A MÍDIA, DO VIETNÃ ATÉ A SEGUNDA GUERRA DO GOLFO 
 
 
A história nos revela que a natureza da relação entre militares e a mídia não se 

desenvolveu sempre harmoniosamente, tendo sido observados períodos de maior pacificação e 

outros de crise. Esse binômio militares-mídia chegou a ser apelidado de “casal estranho”, por  

Aukofer e Lawrence (1995), que remetem o estado estressado da relação à natureza diferenciada 

de cultura e funções da instituição militar e da imprensa, as quais se acentuam em períodos de 

conflito armado.  

Se, por um lado, em uma operação militar, as forças têm como uma das principais 

preocupações a segurança das informações, por outro, os repórteres desejam informar o tempo 

todo. No caso dos Estados democráticos, um outro componente entra nessa relação: o povo, 

com direito à transparência das ações governamentais. Ademais, há de se considerar que um 

governo democrático depende da adesão da opinião pública doméstica para executar sua 

política de Estado, mormente quando esta invoca as armas para a guerra. 

Neste século, claramente se percebem as características de alcance global e 

capilaridade das matérias jornalísticas em todas as sociedades modernas, impulsionados pela 

evolução de um portifólio de recursos tecnológicos, que virtualmente também encurtou as 

distâncias e o tempo. Nessa seara, as ações dos militares durante as guerras têm atraído a 

atenção do público em geral de uma forma particular24, por meio do que Pereira (2014, p.154) 

chamou de “infotainment”, espécie de híbrido entre a informação e o entretenimento. 

Consequentemente, dada a hiper mediatização25 dos conflitos, a cobertura jornalística das 

guerras influencia sobremaneira a vontade e o suporte da população às campanhas militares. 

_____________________________ 
24 Um dos critérios de noticiabilidade é o ineditismo (o fato inédito é mais importante), que se adere bastante às 

operações militares. Ademais, um grande número de pessoas são natural e instintivamente atraídas por imagens 
e notícias sobre conflitos ou violência (BRASIL, 2018a). 

25  Neologismo associado à dedicação sem precedentes do jornalismo na cobertura de conflitos armados 
(PEREIRA, 2014). 
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Neste capítulo, primeiramente, dedicaremos atenção às formas de participação da 

mídia nos principais conflitos em que as forças dos EUA atuaram, da Guerra do Vietnã  à Guerra 

do Afeganistão, buscando identificar as experiências anteriores que constituíram as bases para 

o emprego da forma embedded, com a intensidade e dimensão que foram observadas na 

Segunda Guerra do Golfo.  

Em seguida, examinaremos os motivos que levaram o US Department of Defense26 

(DoD) a implementar o MEP na OIF, uma iniciativa capaz de produzir grandes benefícios, mas 

que trazia consigo elevados riscos, do nível tático ao político.  

 
 

3.1     As formas de participação da mídia nas guerras 
 

 

A Guerra do Vietnã entrou para a história como o primeiro conflito 

verdadeiramente televisionado. A procura da população estadunidense por notícias e imagens, 

durante aquela campanha, cresceu para grandes proporções, motivando os repórteres a 

buscarem interminavelmente um conteúdo cada vez mais atrativo, sob a ótica midiática. 

No TO, ao contrário dos conflitos armados anteriores, os repórteres encontraram 

censura mínima, uso frequente de transporte militar e contato direto com as tropas (AUKOFER; 

LAWRENCE, 1995). O controle informacional por parte dos EUA foi promovido pautando a 

mídia proativamente, recorrendo-se a uma inundação dos organismos de imprensa com 

relatórios oficiais diários, briefings27 e atualizações sobre a sua versão do progresso da guerra. 

À medida que a guerra foi tornando-se longa, ficava mais difícil manter o controle 

do ambiente informacional com notícias sempre favoráveis ao governo de Washington. Em 

maio de 1962, em visita a Saigon, o então Secretário de Defesa estadunidense, Robert Strange 

_____________________________ 
26 Departamento de Defesa dos EUA (tradução do autor). 
27 Briefing é ato ou efeito de prestar informações resumidas, relativas a um assunto específico, a alguém que vai 

participar ou executar uma determinada tarefa ou ação, para fim de coordenação (BRASIL, 2015). 
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McNamara (1916-2009) anunciou que estavam vencendo a guerra. Um ano depois, monges 

budistas atearam fogo em si mesmos e morreram queimados, protestando contra as restrições a 

celebrações religiosas do regime apoiado pelos EUA (MAGNOLI, 2015). Essas imolações, 

filmadas e fotografadas, chocaram a opinião pública doméstica. A partir de então, uma série de 

eventos revelaram a dissonância entre a versão oficial e a realidade da guerra. 

Em janeiro de 1968, o dramático cerco aos Fuzileiros Navais, na Base Aérea de Khe 

Sanh, pelo Vietnã do Norte, foi televisivamente acompanhado nos lares estadunidenses, durante 

77 dias.  No mesmo ano, apesar de mal sucedida sob o ponto de vista tático, a Ofensiva do Tet28 

surpreendeu a população dos EUA, ao verem vietcongs (comunistas sul-vietnamitas ) nas ruas 

de Saigon e mesmo nos jardins de sua embaixada. Em março, o massacre de My Lai pela 

infantaria dos EUA deixa mais de 300 civis mortos com tiros à queima-roupa e as imagens 

desse trágico evento tornaram-se um dos símbolos do conflito (MAGNOLI, 2015). Em maio 

de 1972, pilotos sul-vietnamitas bombardearam inadvertidamente um povoado no Vietnã do 

Sul. A foto de uma menina nua, queimada por napalm29, fugindo do local em chamas tornou-se 

emblemática. 

O retorno dos corpos dos mais de 55 mil30 combatentes estadunidenses, durante os  

20 anos de guerra, as imagens da imolação dos monges, a cobertura jornalística e televisiva dos 

confrontos do Tet, os efeitos colaterais sobre civis e sobre o ambiente foram fatores que 

alimentaram movimentos antiguerra e que abalaram a opinião pública, refletindo-se de modo 

decisivo na condução das operações.  Por tudo isso, para Magnoli (2015), a derrota foi edificada 

nas cidades estadunidenses, não no TO da Indochina. 

A chamada "Síndrome do Vietnã" associa a hesitação política e o desalinhamento 

_____________________________ 
28 Ofensiva vietcong contra mais de uma centena de cidades do Vietnã do Sul, em 31 de janeiro de 1968. 
29 Também escrito como “NaPalm”, é um conjunto de líquidos inflamáveis à base de gasolina gelificada e sais, 

utilizado como armamento militar incendiário. 
30 Cf. Sharp (1979). 



22 
 

entre os níveis estratégicos e operacionais31 à perda da base clausewitziana32 do povo, como 

consequência das reportagens negativas. A origem de tudo isso estaria na liberdade que foi dada 

à mídia para a cobertura daquele conflito e nos possíveis vieses antiguerra da imprensa. 

Consequentemente, a partir de então, estabeleceu-se uma relação tensa entre os 

militares e a mídia. O gosto amargo da experiência nas selvas da Indochina criou uma geração 

de futuros líderes que não percebia benefício algum no trato com a imprensa (AUKOFER; 

LAWRENCE, 1995). Então, o relacionamento com os repórteres passou a ser assunto apenas 

da Comunicação Social33 (ComSoc), sem emprego útil para as operações militares. 

Dada essa relação desconfortável, não chega a surpreender que à mídia não tenha 

sido concedido amplo acesso ao TO por ocasião da Operation Urgent Fury (1983), em Granada. 

Nesse caso, as justificativas oficiais basearam-se nas características das operações e do TO, de 

maneira que toda a ação foi marcada pelo sigilo, pela dependência das notícias às notas do 

serviço de ComSoc do DoD e pela exclusão da imprensa. Uma descoberta interessante ilustra 

bem isso. Trata-se de um trecho da autobiografia do General Norman Herbert Schwarzkopf 

Junior (1934-2012), no qual são transcritos detalhes da última reunião, na véspera do ataque: 

"À medida que a reunião foi terminando, alguém perguntou sobre a imprensa. Concordamos 

em liberar Granada para os jornalistas às 17 h do dia seguinte, pois até lá Granada seria nossa." 

(SCHWARZKOPF, 1992, p. [1.621], tradução do autor34).  

As queixas da mídia contra a sua exclusão na operação em Granada resultaram na 

_____________________________ 
31 Na opinião do Almirante Ulysses Simpson Grant Sharp Jr. (1906-2001), que foi o Comandante em Chefe da 

Esquadra do Pacífico, de 1964 a 1968, a política do gradualismo, intermitência de bombardeios, vitória 
negociada e falta de clareza estratégica impediram a vitória (SHARP, 1979). 

32 Clausewitz (1979) teorizou a hoje chamada Notável Trindade, que possui em seus vértices o governo, as forças 
armadas e o povo. Em resumo, a vitória só poderia ser alcançada se o Estado contasse com a vontade desses três 
elementos. A ideia aqui é que, influenciado pelas imagens trágicas da guerra, o público doméstico deixaria de 
apoiá-la.  

33 O mesmo que comunicação corporativa, comunicação empresarial e comunicação organizacional. Trata-se do 
campo de atuação dos profissionais de jornalismo, publicidade, propaganda e relações públicas, que estudam as 
relações entre a sociedade e os meios de comunicação, principalmente de massa, como os jornais e revistas, a 
televisão, o rádio, o cinema e a Internet (BRASIL, 2018a). 

34 No original: “As the meeting closed, somebody raised the question of the press. We agreed that we would open 
Grenada to reporters at five o´clock the next afternoon, because by then Grenada would be ours.” 



23 
 

constituição, em fevereiro de 1984, de uma comissão interna ao DoD, para rever as relações 

entre os militantes e os repórteres e conciliar o interesse da mídia aos requisitos de segurança 

das operações militares. A comissão, que ficou conhecida pelo nome do seu líder, o General 

Winant Sidle (1916-2005), era formada por militares e representantes da imprensa. Seu 

principal produto foi a previsão de sistemas de pool 35  formalmente organizados para os 

correspondentes de guerra, nos conflitos futuros. Esperava-se uma melhoria nas relações com 

a imprensa e maior envolvimento da ComSoc nos planejamentos (AUKOFER; LAWRENCE, 

1995). 

Os pools foram logo testados, satisfatoriamente, na Operation Earnest Will (1987-

1988), dentro da Guerra Irã-Iraque (1980-1988), por intermédio da qual a Marinha dos EUA 

escoltou petroleiros, no Golfo Pérsico.  

Todavia, no Panamá, por ocasião da Operation Just Cause (1989), o sistema de 

pools se mostrou ineficaz. Atrasos no envio dos grupos de repórteres tentaram ser compensados 

pelo transporte de mais de 200 deles em um avião comercial, às pressas. Além de problemas 

nas acomodações, os profissionais chegaram ao Panamá após a conclusão das ações de 

combate. Uma vez negado o acesso tempestivo, alguns repórteres viajaram por conta própria, 

sem o suporte de Washington, a fim de obterem qualquer informação que pudessem. Tudo isso 

contribuiu para que um antagonismo entre a mídia e os miliares viesse novamente à tona. À 

época da operação, o Chefe do Estado-Maior Conjunto dos EUA era o General Colin Luther 

Powell (1937-), que concluiu: “a imprensa nos comeu vivos, com alguma razão. No futuro, eu 

sabia que precisaríamos fazer um trabalho bem melhor” (POWELL; PERSICO, 1995, p. 431, 

tradução do autor35).  

_____________________________ 
35  Trata-se de um termo em língua inglesa, sem equivalente no português. Significa “um número limitado de 

repórteres que representam um número maior de organizações de imprensa para fins de obtenção e distribuição 
de material, durante uma atividade específica” (EUA, 2020, p. 139). Normalmente, reunidos em grupos. 

35 No original: “Consequently, the press ate us alive, with some justification. In the future, I knew, we needed to 
do a far better job.” 
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De fato, na tentativa subsequente dos militares de gerenciar a cobertura jornalística 

de um conflito armado, as preocupações com a mídia foram bem maiores. Durante as Operações 

Desert Shield e Desert Storm, por ocasião da Primeira Guerra do Golfo (1990-1991), foi feito 

uso intensivo do sistema de pools, como parte de uma postura defensiva em relação à mídia 

civil. Os grupos de repórteres foram mantidos longe das linhas de frente, por vezes, cobrindo a 

guerra a partir de hotéis, em Bagdá. Ainda assim, eram constantemente monitorados e 

frequentemente acompanhados por militares. Também há indícios de que o fato de o reino 

saudita ter restringido a entrada de jornalistas e a movimentação deles em seu território 

favoreceu o controle da imprensa pelos militares estadunidenses, pois não havia opção de 

cobertura da guerra fora dos pools.  

Pela primeira vez depois do Vietnã, as notícias deviam ser apreciadas, antes do 

envio às redações. Buscava-se garantir que a informação não colocaria em risco a segurança 

das operações, procedimento que Pereira (2003, p.36) denominou “censura de campo”. Outra 

forma de controle informacional utilizado pelas forças estadunidenses foi o fornecimento de 

eventos de mídia, declarações oficiais, relatórios, imagens exclusivas ou pitorescas.  

Por tudo isso, distinguimos que os instrumentos de administração da imprensa 

utilizados pelos EUA nesse conflito convergiram para um controle realmente robusto. Ao que 

parece, o próprio sistema de pools foi dotado de uma restrição de acesso maior do que aquela 

prevista na concepção original. Nas palavras do General Sidle, responsável pela Comissão que 

recomendou o uso de pools36, “esse negócio de sempre ter um oficial de comunicação social 

com todos os repórteres, eu acho, está errado” (EUA, 1991, p. 52, tradução do autor37). 

Enquanto o Vietnã foi a primeira guerra televisionada, a Primeira Guerra do Golfo 

foi o primeiro conflito com cobertura em tempo real. Essa novidade e o uso dos pools 

apresentaram ao público a notícia predominantemente por meio de imagens e por relatos de 

_____________________________ 
36 Cf 3.1 deste estudo. 
37 No original: “This business of always having a public affairs officer with all reporters, I think, is incorrect.” 
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excitados repórteres, dispostos à frente dos bombardeios que aconteciam ao fundo.  

As imagens dos helicópteros de ataque Apache e de assalto Black Hawk, caças F-

18 Hornet, carros de combate Abrams avançando triunfantes sobre as areias do deserto e as 

filmagens dos bombardeios cirúrgicos36 sobre Bagdá animaram os espectadores e deixaram 

uma sensação de triunfo nos responsáveis do Pentágono (PEREIRA, 2003; VISACRO, 2018). 

Por outro lado, a guerra real foi mantida longe dos televisores, enquanto o público 

e a mídia acompanhavam uma versão pulsante de uma guerra cinematográfica em suas telas, 

por exemplo, quando do duelo entre os mísseis scud e patriot37 sobre os céus de Telavive. Ao 

compilarmos tudo isso ao tom de invencibilidade estadunidense, temos aquilo que ficou 

conhecido por “Efeito CNN”38. 

As evidências apontam que o ambiente informacional foi moldado com sucesso 

pelo governo de Washington, durante os 100 dias daquele conflito. Uma possível explicação 

reside em uma característica notável do povo dos EUA, que é a forte crença na tecnologia bélica 

(BYERS, 2007). A eficácia das armas de precisão teria confirmado essa crença, reforçando um 

ciclo de retroalimentação positivo entre a audiência televisiva e o sistema de pools. Ao que 

parece, o ambiente construído pelas redes de notícias ocidentais ia ao encontro da expectativa 

da população estadunidense, que esperava uma guerra heroica, limpa e tecnológica.  

Terminado o conflito, com o tempo, ficou evidente que, apesar das cenas 

emocionantes, as notícias careciam de profundidade e que a concorrência entre as redes de 

televisão provocou imprecisão nas matérias, que tinham que ser imediatas.  

Ademais, em que pese haver cerca de 1.500 jornalistas acreditados, todos 

_____________________________ 
36 Tipo de ataque de alta precisão. 
37 O scud é um míssil balístico móvel, de origem soviética, com curto alcance, usado pelas forças iraquianas. Por 

sua vez, o sistema de mísseis patriot foi muito empregado pela coalizão como defesa contra os scud.  
38 A disponibilidade da rede de televisão CNN (Cable News Network) em mais de 200 países ao redor do mundo 

sustenta uma tese do imperialismo da mídia, porque o reflexo dessa influência ocorre também sobre os jornais, 
revistas e rádios, de maneira que se dissemina o ponto de vista dos EUA sobre assuntos de interesse mundial. 
Essa difusão de notícias em escala mundial leva ao conceito de “geocomunicação”, um termo que agrega os 
valores da comunicação estratégica e da geopolítica (ARONCHI, 2005). 
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praticamente dependiam da mesma fonte, o que causou uma convergência informativa, exceção 

feita para a rede Al Jazeera39 (WRIGHT, 2004).  

Ocorre que uma informação imprecisa costuma levar à desconfiança e à descrença 

na legitimidade das operações militares (EUA, 2016). Tal fato está associado a um dos 

princípios da ComSoc, que é dizer a verdade. Logo as críticas se avolumaram. As denúncias 

principais eram sobre a manipulação da informação por parte do governo, cumplicidade da 

imprensa e a consequente perda de credibilidade da mídia.  

Por tudo isso, a partir da experiência da Primeira Guerra do Golfo, percebemos que 

o sistema de pools e a censura de campo tenderam a soar adequados para os militares, pois 

remetem a um grande controle da informação. A aparente proximidade do TO e as coletivas 

com os líderes militares atenuavam a percepção quanto a restrição de acesso àqueles repórteres. 

No entanto, o sistema como um todo não favoreceu o estabelecimento de vínculo duradouro 

entre os militares e a mídia, que foi fortemente degradado ao final dos combates. 

A primeira ação militar dos EUA, no século XXI, foi a chamada Operation 

Enduring Freedom (OEF) (2001-2014). Nas ações iniciais, observou-se o emprego prioritário 

das operações especiais42 e a mídia foi totalmente excluída de qualquer cobertura. 

Naturalmente, entretanto, o público dos EUA demandava notícias, pois seu Estado estava 

novamente em guerra, dessa vez detonada pelos ataques terroristas de 11 de setembro de 200143. 

Quando, porém, em novembro de 2001, as forças convencionais estadunidenses 

iniciaram suas ofensivas no Afeganistão, os correspondentes de guerra foram novamente 

concentrados em um sistema de pools. As reclamações por parte da imprensa, que dessa vez 

antecipou a possibilidade de manipulação, bem como alguns incidentes entre os militares e os 

_____________________________ 
39 É a maior emissora de televisão jornalística do Catar e a mais importante rede de televisão do mundo árabe. 
42 Operações Especiais são aquelas conduzidas por forças militares, especialmente organizadas, adestradas e 

equipadas, visando a consecução de objetivos políticos, econômicos, psicossociais ou militares relevantes, 
preponderantemente, por via de alternativas militares não convencionais (BRASIL, 2015). 

43 Referimo-nos aos ataques às duas torres do World Trade Center e Pentágono, impetrados pelas Al-Qaeda. 



27 
 

repórteres, levaram o Pentágono a buscar uma possibilidade de permitir uma maior cobertura 

da mídia, com o menor atraso e atrito possíveis. 

O DoD notou que a ausência de cobertura jornalística na linha de frente 

representava uma oportunidade perdida de atuar na contrapropaganda, haja vista que, dessa vez, 

o inimigo utilizaria as ferramentas da guerra de insurgência. Além disso, seria bastante oportuno 

mostrar ao povo dos EUA os sacrifícios, profissionalismo, feitos e desempenho das forças 

militares, em um momento de necessidade de apoio do público doméstico e da opinião mundial 

em favor da “guerra global contra ao terror”40, anunciada ao mundo em 20 de setembro de 2001. 

Não aproveitar a oportunidade seria repetir os problemas da Primeira Guerra do 

Golfo. Nesse sentido, em dezembro de 2001, o sistema de pool deixou de ser obrigatório e 

passou a ser facultado à mídia, de maneira que os repórteres poderiam espalhar-se pelo país. 

Nessa fase, a Secretária-Adjunto de Defesa para ComSoc dos EUA ̶ ASD (PA)41 Victoria Mary 

Clark (1959-), ao responder sobre o término definitivo do sistema de pool, em um encontro com 

os Chefes do Grupo de Agências de Notícias, reconheceu que  

[…] quando conseguirmos que um melhor fluxo de transporte esteja funcionando, 
então é a hora de terminar de vez o status de pool. O objetivo e a tentativa é irmos 
caminhando nessa direção, porque nós não gostamos desse sistema nem um pouco 
mais do que a imprensa, mas o certo é que no momento nós temos poucos e limitados 
transportes para aqueles lugares que as pessoas querem ir  (EUA, 2001a, p.2, tradução 
do autor42). 
 

Tal fato evidenciou que os planejamentos futuros das operações estadunidenses não 

deveriam prescindir de considerar os requisitos da cobertura jornalística e dos requisitos 

logísticos associados à imprensa. Assim, aos poucos foi sendo construída a base para um grande 

passo na cobertura midiática das operações militares dos EUA. Em março de 2002, o Pentágono 

começou a planejar o experimento de uma cobertura jornalística incorporada de grandes 

_____________________________ 
40 Cf. discurso do ex-Presidente Bush ao Congresso dos EUA, no dia 20 de setembro de 2001 (EUA, 2001). 
41 Do termo original em língua inglesa Assistant Secretary of Defense (Public Affairs) (tradução do autor). 
42 No original: “[…] when we can get a better flow of transportation going then that's the time to break out of the 

pool status. The goal and the intent is to keep moving towards that because we don't like pools any more than 
you all do, but for right now we have very little limited transportation to those places that people want to go.” 
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dimensões para as futuras guerras. 

Nesse sentido, o primeiro teste de incorporação às tropas terrestres foi realizado 

com escopo limitado, na Operation Anaconda (2002). Além da existência das ground rules43, 

com as quais os incorporados se comprometiam, a liberação da informação dependia de uma 

validação prévia pelas forças. Ainda assim, os resultados foram considerados satisfatórios, 

agradando tanto os militares, quanto os jornalistas.  

Foi dessa forma que se descortinou a mídia incorporada como instrumento que 

poderia contribuir para a difícil tarefa de moldar o cenário operacional volátil, incerto, 

complexo e ambíguo44 a favor das forças estadunidenses, no século XXI. 

Ao término desta seção, depois de tudo o que foi visto, esperamos que a 

investigação dos conflitos anteriores à OIF tenha demonstrado como ocorreu o processo de 

amadurecimento do programa incorporação da mídia nos conflitos armados. O batismo de fogo, 

entretanto, somente ocorreria na invasão do Iraque, em 2003. 

 
 

3.2     O Media Embedded Program 
 
 
A partir das experiências anteriores e dos relatórios sobre os testes realizados no 

Afeganistão, os planejadores militares entenderam que uma cobertura robusta, mediante a 

incorporação de jornalistas às tropas, poderia contribuir para se atingir o estado final militar 

desejado por parte do governo dos EUA com sucesso.  

O emprego da mídia incorporada fez parte do planejamento que antecedeu a OIF, 

desde o nível estratégico. As organizações jornalísticas também lançariam mão de outras formas 

_____________________________ 
43 São condições estabelecidas por um comando militar, com as quais os repórteres precisam se comprometer, para 

regular procedimentos de obtenção, divulgação e uso de informações específicas durante uma operação ou 
durante um período certo (EUA, 2016). Doravante, vamos traduzir essa expressão como “regras básicas”, termo 
empregado pelo Manual de Comunicação Social da Marinha (BRASIL, 2018a). 

44  Fazemos referência acrônimo VUCA, composto pelas iniciais de volatility (volatilidade), uncertainty 
(incerteza), complexity (complexidade) e ambiguity (ambiguidade), que seriam características marcantes do 
século XXI, termo apresentado pela US War College, na década de 1990 e bastante utilizado atualmente. 
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de reportagem no campo de batalha, no Comando Central dos EUA (CENTCOM), Pentágono, 

Casa Branca e capitais estrangeiras. Ainda assim, a visão era que os incorporados cumpririam 

um importante papel na conquista dos objetivos estratégicos e operacionais.  

A população dos EUA e o mundo deveriam ver, ouvir e sentir a guerra, de perto.  

Assim, o DoD emitiu uma mensagem para todas as suas forças armadas, instituindo o MEP 

para o que em breve seria chamada de OIF. O documento, de 10 de fevereiro de 2003, trazia o 

complicado título Public Affairs Guidance (PAG) On Embeddding Media During Possible 

Future Operations/Deployments In The U.S. Central Command's (CENTCOM) Area Of 

Responsibility (AOR)45, o qual vamos chamar de PAG (EUA, 2003a). 

A imprensa deveria “contar a história verdadeira, boa ou ruim, antes que os outros 

plantassem na mídia desinformações e distorções, como eles certamente continuarão a fazer” 

(EUA, 2003a, p. 2, tradução do autor46). Essa era a tônica do documento, que também assumiu 

que as operações futuras poderiam moldar a percepção do ambiente de segurança nacional. 

Além disso, os EUA reconheciam a necessidade de facilitar o acesso à mídia nacional e 

internacional, dedicar transporte e apoio logístico para movimentar os repórteres, fotógrafos e 

seus equipamentos, fazer briefings diários e estabelecer processos para rapidamente disseminar 

material de inteligência autorizado.   

Portanto, não é difícil perceber que as lições aprendidas pelas experiências 

anteriores, do Vietnã ao Afeganistão, fizeram parte do conceito do MEP. 

Distribuídos entre unidades operativas da Marinha, Exército, Fuzileiros Navais e 

Bases Aéreas, 659 profissionais de comunicação47 foram incorporados, tendo formalmente se 

_____________________________ 
45 Guia de ComSoc de mídia incorporada para futuras possíveis operações/desdobramentos na área de 

responsabilidade do Comando Central dos EUA (tradução do autor). 
46 No original: “we need to tell the factual story - good or bad - before others seed the media with disinformation 

and distortions, as they most certainly will continue to do.” 
47 O programa não se limitava apenas aos repórteres estadunidenses. Jornalistas do Reino Unido, Alemanha, Japão, 

Noruega, Arábia Saudita, França, Tchecoslováquia, Canadá, Israel, Rússia, Austrália, Canadá, China, Coreia e 
até a Al Jazeera também foram incorporados. Segundo Wright (2004), a distribuição foi 64% nacional/regional, 
27% internacional e 9% local. 



30 
 

comprometido com as regras básicas relativas aos conteúdos e situações que poderiam reportar 

(TABELA 2, ANEXO D). 

A OIF não foi uma invasão de ilhas (ao contrário da Operação em Granada), um 

conflito montanhoso travado principalmente com forças de operação especiais (ao contrário do 

Afeganistão), ou mesmo uma operação predominantemente aérea (ao contrário da Primeira 

Guerra no Golfo). Assim, a geografia e o tipo predominante de operações militares não seriam 

óbices para o novo empreendimento.  

Conforme consta no relatório de lições aprendidas da 1a Divisão de Fuzileiros 

Navais dos EUA, durante a invasão do Iraque, os repórteres seriam membros da família daquela 

unidade (EUA, 2003). Essa mudança de abordagem fez toda a diferença, resultando em uma 

rápida assimilação pelos repórteres do clima organizacional e cultura militar.  

Constatamos um fortalecimento da relação entre a imprensa e os militares, durante 

a OIF, em tal grau que houve casos de mídia incorporada relatando expressões como "meus 

fuzileiros" ou "meus soldados”. Ademais, segundo Wright (2004), familiares dos soldados 

frequentemente comentavam que tinham visto as suas unidades no noticiário e que isso lhes 

enchia de orgulho (WRIGHT, 2004). Presumimos que esses fatores facilitaram a aceitação do 

MEP e dos repórteres por parte das tropas. 

Como consequência do MEP, as televisões e o público descobriam um novo ângulo 

na cobertura da guerra, muitas vezes, por intermédio de uma cena que se aproximava de uma 

visão em primeira pessoa48. A transmissão “ao vivo” dos ataques a Bagdá e as imagens das 

colunas militares em plena progressão sob o fogo inimigo ofereceram ao público uma vivência 

palpitante da guerra, ainda maior do que nos conflitos anteriores. Pereira (2014) compara os 

efeitos visuais, o jogo das bandeiras e o rufar das bandas às produções de Hollywood.  

O emprego da mídia incorporada mostrou ao mundo imagens que contradiziam as 

_____________________________ 
48 Perspectiva gráfica que, oferecendo uma visão do ponto de vista do telespectador, causa grande impacto.  
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denúncias e declarações por parte do governo iraquiano, instantaneamente. Ao contrário do 

sistema de pool de imprensa, dessa vez, eram muitos jornalistas espalhados pelo TO, cada um 

mostrando a mesma cena por diferentes ângulos, o que proporciona maior credibilidade. 

O episódio de contrapropaganda mais conhecido ocorreu quando o Ministro da 

Informação iraquiano, Mohammad Saeed al-Sahaf (1940-) apareceu na televisão declarando 

que as forças da coalisão estavam longe de Bagdá, quando os repórteres incorporados já 

estavam na capital iraquiana junto às tropas dos EUA. Por meio de uma mensagem de rádio na 

British Broadcasting Corporation (BBC), o Ministro alegava claramente que não havia soldado 

estadunidense no aeroporto. Repórteres que estavam lá começaram a transmitir imediatamente, 

mostrando que o local já havia sido conquistado pelos EUA (CARLISLE, 2007). 

Consideramos que a contribuição da imprensa embutida nessas ações de 

contrapropaganda e contra desinformação iraquiana 49  foi importante para a estratégia da 

ComSoc. Quando a notícia parte da mídia civil, em primeiro lugar, obtém-se melhor ritmo. Em 

segundo lugar, tende-se a dar maior credibilidade à informação do que quando se utilizam os 

canais oficiais. Por fim, assim também se preservam os meios oficiais do desgaste frequente, 

permitindo que eles atuem prioritariamente quando a situação começa a sair do controle de fato.  

Ao final deste capítulo, detectamos as características dos diferentes formatos de 

participação da mídia nos conflitos armados já experimentados pelos EUA, que contribuíram 

para o amadurecimento da cobertura embedded, na OIF. Embora incorporar a mídia aos 

militares não fosse um conceito novo, fazê-lo na magnitude que se observou na Segunda Guerra 

do Golfo foi inédito e certamente exigiu um grande esforço de planejamento e gerenciamento 

dos riscos envolvidos, conforme veremos no próximo capítulo. 

_____________________________ 
49 A diferença básica entre a propaganda e a desinformação é o alvo. Enquanto a propaganda pode atingir vários 

públicos, a desinformação procura interferir no processo do tomador de decisão. 
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4     GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA MÍDIA EMBEDDED 
 
 
Neste capítulo, iremos analisar, estruturar e desenvolver o gerenciamento de riscos 

do MEP. À medida em que caminharemos pela dinâmica da técnica bowtie, diagramaremos os 

elementos da análise, conectando esses elementos às evidências encontradas na pesquisa, desde 

a identificação do risco, que ora se inicia, até a etapa de monitoramento. 

Mas, antes que o desenvolvimento da análise de riscos progrida, é importante 

esclarecer que existem duas categorias de repórteres presentes no campo de batalha: a mídia 

incorporada, que pertence ao nosso objeto de estudo, e os unilaterais, os quais atuam sem o 

suporte de um Estado, viajando de forma quase independente pelo TO. Não aprofundaremos a 

análise no que importa a esses últimos, mas cabe mencionar que, se por um lado, a liberdade de 

movimento dos unilaterais atrai muitos repórteres, por outro, eles ficam mais vulneráveis, em 

termos de segurança. Sob a perspectiva da força organizada estadunidense, a quase ausência de 

controle sobre os unilaterais traz ainda mais incerteza ao já nebuloso ambiente da guerra.  

 
 

4.1     O perigo e o evento principal 
 
 
Conforme o rito da técnica bowtie, o ponto de partida da análise de riscos deve ser 

a identificação do perigo50 e do evento principal.  

Obviamente, para atender ao propósito deste trabalho, o perigo a ser considerado 

pode ser extraído do objeto do estudo, que é o emprego da mídia embedded, na OIF.  

Estabelecer o evento principal já não é tão trivial. Ele representa o primeiro 

momento em que o controle sobre um perigo é realmente perdido, liberando seu potencial 

_____________________________ 
50 O bowtie em si não é um método especializado de identificação de riscos, então é preciso usar outra técnica que 

identifique riscos. Uma vez que o nosso estudo analisa um evento já ocorrido, a identificação das ameaças se 
debruçará sobre as evidências coletadas durante a pesquisa, mediante a consulta aos materiais que constam das 
referências bibliográficas.  
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nocivo. O evento principal ainda não é uma catástrofe, desastre ou dano real.  

Dessa forma, enunciamos como efeito principal a divulgação pela mídia de uma 

série de informações originadas em eventos à esquerda do bowtie (ameaças) ou a perda de 

controle sobre o comportamento do pessoal em relação ao esperado (mídia ou militares). Uma 

outra opção seria construir dois diagramas, dividindo o evento principal em divulgação de 

informações e perda de controle sobre o comportamento. 

 
 

4.2     Ameaças, barreiras defensivas e fatores de degradação 
 
 
Ameaças são causas potenciais do evento de topo e ficarão localizadas à esquerda 

do diagrama do bowtie. 

A grande quantidade de ameaças que foram identificadas indica que o MEP 

necessitou de um cuidadoso GRO por parte dos EUA, sob pena de representar uma exposição 

a riscos materiais, humanos e reputacionais mais elevada do que se poderia aceitar. Os riscos 

associados ao programa foram gerenciados com um arsenal de barreiras, as quais passaremos a 

investigar, em seguida ao exame de cada ameaça, recorrendo a uma análise de risco-resposta. 

As seguintes ameaças foram identificadas: acesso a informação sigilosa ou sensível, 

ocorrência de baixas e feridos, informações imprecisas, operações mal sucedidas, adesão a 

movimento contra a guerra, incorporação de agente inimigo, emprego de pessoal e meios 

militares em apoio à imprensa e dificuldades por parte dos repórteres de acompanharem os 

militares em combate e nos deslocamentos. 

Em teoria, a imprensa incorporada é um dos sistemas de cobertura mais vulneráveis 

do ponto de vista da segurança operacional (PAUL; JAMES, 2004). Isso justifica por que a 

principal preocupação dos militares era que a divulgação inadvertida de informação sigilosa ou 

sensível pelos repórteres incorporados, durante uma transmissão em tempo real, postagem na 
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internet ou qualquer outro canal, pudesse comprometer a missão ou afetar negativamente a 

segurança do pessoal envolvido.  

A exemplo do que já ocorreu desde a invasão de Granada, como vimos na Seção 

3.1, na OIF, também não foi permitida a cobertura embedded de Operações Especiais. Embora 

essa medida de controle tenha apresentado forte caráter restritivo, avaliamos que possui a 

efetividade necessária, em face dos riscos inerentes a esse tipo de operação militar e aos 

requisitos para que se atinja os efeitos esperados, por exemplo, o requisito da surpresa. 

Um ponto importante é que os militares foram orientados sobre a proibição de 

permitir à mídia ter acesso a informações classificadas ou sensíveis (EUA, 2003a). Contudo, 

uma série de entrevistas realizadas revelou que alguns comandantes consideraram que o PAG 

não era claro sobre as quais informações a mídia incorporada podia receber das unidades 

(WRIGHT, 2004). De qualquer forma, tal regra ia contra os interesses jornalísticos, o que, de 

certa forma, apresentava o potencial de dificultar o estabelecimento de uma melhor relação de 

confiança entre a mídia e os militares.  

É um equívoco imaginar que se trata de uma regra de fácil gerenciamento, pois, 

durante a execução das manobras, inevitavelmente os incorporados acessarão algum conteúdo 

sensível, por vezes, em primeira mão. A lógica de impedir o acesso, até certo ponto, bem 

sucedida nos pools, não se aplica da mesma forma ao sistema embedded. É muito complicado 

controlar a informação e tudo indica que é mais fácil influenciar o comportamento do homem. 

Possivelmente visando a construir uma melhor relação e desvanecer as marcas do 

passado de desconfiança, a maioria55 dos comandantes flexibilizaram parcialmente essa regra e 

compartilharam informações sensíveis com os repórteres incorporados em suas unidades.  

Mas, se os repórteres tiveram acesso a tantas informações sensíveis e sigilosas, por 

que, na maioria das vezes, não as transmitiam? A resposta está em uma série de fatores. 

_____________________________ 
55 Segundo Wright (2004), aproximadamente 70% dos comandantes ofereceram aos incorporados o acesso a 

informações sensíveis ou classificadas. 
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Claramente, as regras básicas desempenharam um importante papel no conjunto de 

controles. Eram instruções escritas, as quais listavam 19 categorias de informação que eram 

“não divulgáveis, uma vez que a sua publicação ou transmissão poderia colocar em risco as 

operações e vidas.” (EUA, 2003a, p. 12, tradução do autor51). 

Disseminar informações sobre ações já passadas estava permitido, mesmo que o 

conteúdo fosse negativo. Mas, as operações futuras52 não podiam ser objeto da reportagem.  No 

que importa às operações correntes53, informações específicas sobre movimento e manobras 

táticas que diminuíssem a segurança operacional não deveriam ser transmitidas. Caso as 

informações se referissem a engajamentos em curso, caberia a autorização do comandante 

daquela ação. Grande parte das medidas de segurança visavam a evitar a disseminação de 

informações que pudessem ser aproveitadas pelo inimigo, como dados específicos sobre 

composição de frações de tropa ou forças, aviões, armamento, sensores e suprimentos críticos. 

Apelar ao patriotismo do repórter vem sendo empregado como uma ferramenta de 

controle nas guerras. Todavia, consideramos que, no caso da OIF, esse apelo era ainda reforçado 

pelo enaltecimento do ambiente de Guerra ao Terror. Avaliamos que a securitização54 da 

ameaça teria levado a uma construção social de dualidade entre o bem e o mal, 

consequentemente, servindo como inibidor da disseminação de informações sensíveis.  

Ademais, o vínculo com o grupo, a sensação de pertencimento e a de amizade com 

os militares de uma dada unidade possivelmente também contribuíram sobremaneira para a não 

transmissão de informações sigilosas ou sensíveis. Encontramos na psicologia social um 

_____________________________ 
51 No original: “[…] not releasable since their publication or broadcast could jeopardize operations and endanger 

lives.”  
52 Operações futuras são aquelas que deverão ocorrer, em princípio, a partir do horizonte temporal mínimo de 72 

horas, conforme a evolução das fases da campanha (BRASIL, 2011). 
53 Operações correntes são aquelas ações que se desenvolverão em um horizonte temporal de, normalmente, até 

72 horas a partir do momento presente (BRASIL, 2011). 
54  Nos referimos a um conceito lançado pelo professor Barry Buzan (1946-), em seu livro Security: a new 

framework for analisys. A securitização seria o uso da retórica da ameaça existencial, com o objetivo de 
encaminhar um tema para fora da política habitual. Dessa forma, se justificaria, por exemplo, o uso de medidas 
extraordinárias, como o uso da força (BUZAN; WAEVER; WILDE, 1998).  
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mecanismo denominado contágio emocional, que pode explicar como é a dinâmica desse 

fenômeno (GOUVEIA et al, 2007). Em resumo, esse processo, que pode ser consciente ou não, 

é decorrente de uma tendência de sincronizar expressões e posturas com os de outras pessoas 

do mesmo grupo e, consequentemente, convergir emocionalmente a elas. 

A possibilidade de desincorporação não voluntária de repórteres, ou seja, a partir 

de decisão das forças militares, atuou como mais um controle sobre a ameaça de disseminação 

inadvertida de informação sensível ou classificada. Além de servir de medida a posteriori, 

aquilatamos que essa ação também contribuiu com caráter didático sobre os demais civis 

incorporados. Apesar desse controle ter sido acionado poucas vezes55 , os casos foram motivo 

de repercussão e se espalharam como exemplo a não ser seguido, entre os demais profissionais. 

A trajetória conturbada do relacionamento entre “o casal estranho” foi o principal 

motivo de resistência ao MEP, por parte de alguns comandantes. A percepção desses era que a 

mídia não era confiável e os riscos envolvidos, atinentes à segurança das operações e à 

segurança das tropas, apresentavam-se muito altos. Distinguimos a possibilidade de tal 

resistência como um importante fator de degradação a ser gerenciado, posto que afetaria um 

dos controles que mais aparecem no lado esquerdo do diagrama bowtie, qual seja, o 

desenvolvimento de forte vínculo entre a mídia e as unidades.  

Como medida atenuante desse fator de degradação, o apoio da liderança de alto 

nível ao programa foi decisivo e praticamente eliminou a resistência à incorporação da mídia.  

O planejamento da OIF incluiu media training56 aos militares e informações sobre 

_____________________________ 
55Três repórteres incorporados foram desligados do programa involuntariamente, de maneira definitiva. Outros 

puderam retornar depois de um período de suspensão. O primeiro caso ocorreu em uma unidade aérea, por tirar 
fotos de um cronograma que incluía nomes de pilotos, depois de já ter sido advertido para não o fazer. O mesmo 
repórter teria entrado em uma área não permitida e escrito uma mensagem indevida em um míssil. O segundo 
desincorporado estava com a Força Terrestre e não obedeceu a uma diretiva que havia sido divulgada a toda a 
mídia embedded para deixarem de usar um determinado aparelho telefônico por satélite, que era vulnerável às 
ações do inimigo. Pontualmente, esse repórter teria sido advertido por duas vezes. O terceiro estava assignado a 
uma unidade dos Fuzileiros Navais e estava escrevendo sobre operações futuras relacionadas a movimentos da 
tropa, um assunto de divulgação vetada, como já vimos (WRIGHT, 2004). 

56  A expressão em língua inglesa não possui tradução exata para o português, mas pode ser entendida como 
treinamento em relacionamento com a mídia (tradução do autor). 
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o programa por parte dos oficiais de ComSoc, inclusive por meio de um guia rápido. A 

preparação foi tão cuidadosa, que durante os exercícios no terreno, algumas unidades chegaram 

a simular a interação entre a repórteres e os combatentes, para dar a estes a prática de como 

lidar com a mídia, em uma situação típica com a qual poderiam se deparar (WRIGHT, 2004). 

Defendemos que esse tipo de preparação propicia a chamada “segurança na fonte”, 

por intermédio da qual procura-se que os soldados, marinheiros ou aviadores comportem-se 

bem ante à imprensa e que não comprometam a segurança operacional. Está claro que esses 

“cabos estratégicos”57, capazes de atuar no espectro tático, mas também de perceber o entorno 

informacional que os cerca, bem como os reflexos de suas ações nesse ambiente, contribuíram 

para o sucesso do programa.  

Uma descoberta interessante é que, na literatura sobre a OIF, chamam a atenção as 

recorrentes recomendações de aprimoramento do sistema oficial de identificação e notificação 

de baixas e feridos (PASQUARETT, 2003). A divulgação precipitada de baixas e feridos por 

parte dos repórteres incorporados possui potencial de causar uma série de danos. Nesse mister, 

há de se considerar a divulgação pela imprensa de casualidades em que tenham ocorrido falha 

na identificação da vítima. Em um primeiro momento, isso traria transtornos às famílias 

envolvidas. Em um segundo momento, espera-se que ocorra uma explosão de ligações por parte 

das famílias para os serviços afins, a fim de confirmar a informação. Finalmente, quando o erro 

fosse comunicado, possivelmente, as famílias apoiariam menos a ofensiva estadunidense e 

estariam mais vulneráveis a movimentos antiguerra. Em última análise, o risco maior é a 

contribuição para a perda de apoio da opinião pública doméstica.  

Não obstante, pela perspectiva do inimigo, dados sobre quantidades de baixas e 

feridos são valiosos, ainda mais se são oriundas de uma fonte crível, que está incorporada às 

forças que sofreram o golpe. Tais dados lhe permitirão conhecer ou estimar com mais acurácia 

_____________________________ 
57 Conceito cunhado por Krulac (1999). 
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qual foi a efetividade do ataque, o poder combatente residual e problemas específicos 

resultantes. 

Por tudo isso, categorizamos a possibilidade de transmissão instantânea de 

informações de casualidades, em contraposição à menor velocidade dos processos de 

identificação de baixas e feridos, por parte das forças estadunidenses, como um risco negativo 

que não pôde ser ignorado.  

O plano operacional da OIF levou essa preocupação em conta. Medidas de restrição 

para a imprensa embutida acerca da difusão de informações de combatentes mortos e feridos 

foram previstas no PAG. Haveria um período de latência de 72 horas, ou a liberação da 

divulgação, tão logo os familiares fossem notificados pelos serviços oficiais, o que ocorresse 

primeiro. Ademais, a possibilidade de desincorporação não voluntária, atuaria novamente como 

controle de correção tardia e como inibidor do descumprimento de tais regras.  

Como já foi visto no capítulo anterior, informações precisas são importante fator de 

credibilidade. Wright (2004) é assertivo que o estabelecimento de vínculo de amizade e relação 

de confiança entre o comandante e o incorporado melhoraram a qualidade das reportagens, na 

OIF.  

Além disso, nesse ponto reside mais um aspecto positivo da cobertura embedded, 

pois, atualmente, é reconhecida por entregar maior detalhamento das informações do que os 

demais sistemas de cobertura jornalística. Assim, da mesma forma que acontece com o soldado, 

os profissionais de comunicação embutidos reportaram as ações por uma perspectiva estreita 

com relação ao que acontecia na guerra, mas de maneira bastante detalhada e precisa. 

O PAG orientava que todas as designações de incorporações seriam individuais, 

exceção feita às redes de transmissão, que poderiam ter duas pessoas incorporadas como uma 

equipe. Contudo, os planejadores logo se deram conta que, para a imprensa escrita, as imagens 

que acompanham os textos proporcionam uma história mais completa e atrativa. Nesse 
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contexto, a despeito do PAG, segundo Wright (2004), 41 duplas de repórteres e fotógrafos 

foram incorporadas às unidades terrestres e navios. 

Não obstante, o fornecimento de informação periodicamente sobre as operações, 

por meio de pessoal especializado, a participação na preparação e em briefings, contribuíram 

para o melhor gerenciamento dos riscos associados à veiculação de informação imprecisa.  

Distinguimos a disseminação de operações mal sucedidas como um efeito colateral 

do programa. Sob a ótica militar, é um risco que não teria como ser eliminado, haja vista que, 

na OIF, em face da má experiência dos conflitos anteriores, o plano de ComSoc afastava 

qualquer tentativa de manipulação da mídia incorporada. Assim, um analista poderia imaginar 

que a postura frente a esse risco teria sido “aceitá-lo”. 

A despeito disso, defendemos que tal risco foi, na verdade, mitigado. Ocorre que o 

relacionamento simbiótico que amadureceu entre a mídia e os militares, durante a OIF, bem 

como o melhor entendimento do fenômeno do conflito, uma vez acessados os planos e 

conhecido o estado final desejado, podem justificar o porquê de quando a mídia embutida 

reportou incidentes desfavoráveis, ela o fez, na maioria das vezes, tratando-os como uma trágica 

parte da guerra.  

Sendo assim, a prioridade atribuída pelo programa em minimizar as restrições de 

acesso, o vínculo estabelecido com os militares, as características natas do emprego embutido 

da mídia, o emprego de duplas de profissionais e a atividade informativa pelos meios de 

ComSoc oficiais favoreceram a maior acurácia nas informações. Em outras palavras, quando 

uma notícia ruim era presenciada pelos repórteres incorporados, a tentação de “sensacionalizar” 

a história negativa passou a ser ponderada pela consciência do cuidado no planejamento, 

prevenção de danos colaterais e até da necessidade militar, no nebuloso ambiente da guerra. De 

outra forma, eles tirariam suas próprias conclusões, provavelmente imprecisas. 

Vimos que, durante a experiência do Vietnã, a eclosão de movimentos antiguerra 
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dentro das fronteiras estadunidenses foi alimentada em grande medida pelo poder das notícias 

e principalmente das imagens oriundas da linha de frente daquela guerra.  

Tais movimentos exercem enorme pressão sobre o nível político e estratégico, o 

que inevitavelmente influencia o nível operacional. Porquanto uma explicação teórica sobre a 

dinâmica desse fenômeno repousa na Tríade de Clausewitz 58 , os efeitos concretos são 

percebidos na falta de vontade de lutar, na hesitação do emprego da força, no menor apetite ao 

risco e na maior precaução na designação de alvos. Em outras palavras, há diminuição de 

agressividade das ações, evitando-se ao máximo os efeitos colaterais, que poderiam produzir 

imagens no mínimo polêmicas.  

A insurgência desse tipo de movimento era também esperada, no caso do conflito 

em análise, como, de fato, aconteceu. Ocorre que o risco inerente do apoio da mídia embedded 

a esses movimentos estaria associado a uma exposição realmente muito elevada, se não 

houvesse medidas efetivas de mitigação. Lembramos que esses repórteres e fotógrafos 

incorporados encontravam-se em posição privilegiada, dentro do TO, e dispunham de 

tecnologias avançadas, em termos de rapidez de transmissão e alcance. Quando se associa tudo 

isso ao acompanhamento expressivo da população, uma cobertura cooptada pelo movimento 

antiguerra poderia alavancá-lo enormemente. 

Percebemos que todas as barreiras mitigatórias implementadas contra esse risco 

atuaram sobre o repórter e não diretamente sobre a notícia, uma vez que o próprio PAG 

enunciou que, a regra geral é que “os produtos da mídia não estarão sujeitos a revisão ou 

censura” (EUA, 2003a, p. 17, tradução do autor59). 

Novamente, aqui atuou o enaltecimento ao ambiente de guerra total ao terror no 

qual as operações foram realizadas. De fato, na sequência dos ataques de 11 de setembro de 

2001, muitos norte-americanos associaram os terroristas da Al-Qaeda ao regime de Saddam 

_____________________________ 
58 Cf. 3.1 deste estudo. 
59 No original: “media products will not be subject to security review or censorship […]” 
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Husseim Abd al-Majid al-Tikriti (1937-2006)60 e acreditaram que a Segunda Guerra do Golfo 

era uma resposta justificada (CARLISLE, 2007). Então, essa ideia de guerra justa61 mitigaria o 

risco da incitação de movimentos antiguerra pela mídia incorporada.  

Consideramos que o apelo ao patriotismo do repórter mais uma vez pode ser 

identificado como um controle ao risco de que o apoio a movimentos antiguerra germinasse 

dentro do programa, posto que, na guerra, é difícil dissociar o interesse público ou nacional do 

interesse do Estado. Apesar de se tratar de um mecanismo subjetivo e de difícil mensuração, é 

provável que a posição dos jornalistas de um país em guerra possa ser diferida pelo patriotismo 

inscrito em sua própria nacionalidade. Portanto, mobilizar este sentimento é um instrumento de 

manter os repórteres alinhados ao enquadramento oficial. 

Entretanto, o desafio é exacerbado, quando um repórter entra no programa de 

incorporação com uma agenda predeterminada para expor apenas as questões negativas, à 

medida que surgem. Nessa situação, o risco de que um repórter alimente os movimentos 

antiguerra é difícil de ser mitigado, se ele já tiver sido cooptado por tais movimentos antes da 

incorporação ao programa. 

Dificilmente um agente inimigo seria incorporado, haja vista que as vagas eram 

alocadas às agências de notícias e não aos profissionais. A distribuição dessas vagas às agências 

dependia de critérios do DoD. Só então, cada agência indicava quais seriam os profissionais.  

Não obstante, possivelmente, além do credenciamento obrigatório 62 , alguma 

investigação devia ser feita pelos EUA, no tocante às atividades de inteligência, mas não 

encontramos evidências disso, durante a pesquisa, o que já era esperado, por conta do caráter 

classificado em que os assuntos assumem nesse campo. 

_____________________________ 
60 Presidente iraquiano, à época. 
61 Existem várias concepções da expressão “guerra justa”. Aqui, nos referimos à concepção de Francisco de Vitória 

(1480-1546), que prevê como condições que a guerra tenha causa e intenção justas (BONANATE, 2001). 
62 O credenciamento também serve para assegurar que, se capturados, os repórteres sejam tratados conforme o 

Direito Internacional (EUA, 2016). 
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Como se pode imaginar, o desafio de incorporar a mídia junto às unidades 

operativas exigia que alguns militares tivessem de ser aplicados em atividades de apoio, 

inclusive de segurança, em favor da imprensa, o que certamente diminuiria a quantidade de 

recursos operativos à disposição dos comandantes. Nesse contexto, o emprego de viaturas de 

combate para transportar os equipamentos da imprensa incorporada não deve ser subestimado. 

Observamos que uma viatura alocada ao apoio da mídia fica, de fato, totalmente indisponível 

para a operação propriamente militar (FIGURA 7, ANEXO E). 

Segundo consta do Relatório de Lições Aprendidas da 1ª Divisão de Fuzileiros 

Navais dos EUA, muitas agências de televisão expressaram a vontade de levar ao campo seus 

próprios veículos, equipados com os aparelhos para a transmissão. Isso agradava tanto os 

militares, que seriam aliviados de dedicar-se ao transporte da imprensa e seus apetrechos, 

quanto as agências, que teriam condições de oferecer uma informação de melhor qualidade, ao 

invés de ver uma filmagem improvisada (EUA, 2003).  

Ainda assim, de modo geral, o uso de veículos da imprensa não foi autorizado aos 

que viajavam sob o status de incorporados (EUA, 2003a). Exceções a essa regra foram 

concedidas a 15 equipes de transmissão (WRIGHT, 2004). Uma dessas equipes esteve 

incorporada à 3ª Divisão de Infantaria do Exército. Há estatísticas que indicam que, 

consequentemente, aquela Divisão apareceu com frequência muito maior na mídia, durante as 

primeiras duas semanas da guerra (EUA, 2003b). 

Mesmo assim, durante o combate, na OIF, os jornalistas incorporados tiveram maior 

liberdade de movimento do que nos demais conflitos imediatamente anteriores que 

examinamos, experiência que não existiu desde a Guerra do Vietnã.  

Dessa forma, os riscos de degradação da vantagem operacional, como consequência 

da mobilização de militares e veículos em apoio à imprensa restou mitigado, pelo menos 

durante os combates. Todavia, consideramos que um controle ainda mais eficaz teria sido obtido 
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se permitissem o emprego de veículos da própria imprensa. Tal possibilidade, além de tornar as 

reportagens mais atrativas e de melhor qualidade ao público mundial, ainda mitigaria, de forma 

reflexa, o risco de baixas de unilaterais. 

Há evidências de que o comportamento indisciplinado dos unilaterais levava mais 

preocupações às forças estadunidenses, durante o combate, do que os incorporados. A título de 

exemplo, 1ª Divisão de Fuzileiros Navais dos EUA relatou que:  

A Divisão experimentou significativos problemas com os veículos da mídia unilateral 
no campo de batalha cortando os comboios e se posicionando entre o inimigo e as 
unidades amigas durante o tiroteio, em um exemplo resultando em morte e ferimentos 
de repórteres unilaterais (EUA, 2003, p. 36, tradução do autor63). 
 

Corrobora a nossa dedução a lista dos óbitos de quatro incorporados, entre 20 de 

março e primeiro de maio de 2003, enquanto no mesmo período, foram computadas 10 mortes 

de unilaterais (TABELA 3, ANEXO F) . 

Sendo assim, autorizar que os incorporados também utilizassem seus veículos, tal 

como já podiam fazer os unilaterais, tornaria a escolha por esta última forma menos atrativa em 

comparação à cobertura incorporada, diminuindo o número de unilaterais em campo.  

Finalmente, há uma questão que pode ser um tanto perturbadora: imaginar ter de 

“ombrear” com um repórter civil que mal entende a cultura, o vocabulário e a rotina de uma 

tropa operativa, durante um combate. Quão vulneráveis, sob o prisma da segurança pessoal, 

esses homens destreinados estariam, na cena de ação, ante ao inimigo e à possibilidade de 

fratricídio?  

Pensando nisso, desde 2002, foram instituídos Embed Boot Camps 64  aos 

correspondentes de guerra que se voluntariaram para o programa (TABELAS 4 e 5, ANEXO 

G). Em seus conteúdos estavam fundamentos das forças armadas, bem como habilidades 

_____________________________ 
63  No original: “The Division did experience significant problems with the unilateral media vehicles on the 

battlefield cutting into convoys and getting in between enemy and friendly units during firefights, in one instance 
resulting in the death and injuries of the unilateral reporters.” 

64 Sem tradução exata para a língua portuguesa, a expressão pode ser entendida como treinamentos de campo para 
os repórteres incorporados (tradução do autor). 
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básicas de sobrevivência, uso de trajes para proteção nuclear, bacteriológica, química e 

radiológica (NBQR), marchas, entre outras técnicas militares (WRIGHT, 2004). Tais 

treinamentos favoreciam o entrosamento da mídia com os militares e aumentaram a confiança 

de que os futuros incorporados teriam uma noção básica de como os militares trabalhavam. No 

entanto, não eram um pré-requisito para a participação no programa.  

Ademais, na maioria das unidades, os comandantes dedicaram-se à discussão de 

diversos assuntos com os repórteres, transmitindo-lhes orientações complementares. Segundo 

Wright (2004), pesquisas realizadas depois da desincorporação apontam que esse foi um 

esforço e tempo bem investidos.   

Também detectamos que a incorporação antecipada, a qual orbitou os oito dias 

antes da guerra começar, proporcionou melhor aclimatação e estabelecimento de vínculo. 

Segundo Wright (2004), aqueles que incorporaram depois dos desdobramentos terem sido 

iniciados, tiveram mais dificuldades.  

Dessa forma, concluímos que o sistema de barreiras defensivas para o risco 

decorrente do despreparo dos repórteres em relação às atividades operativas teria sido composto 

pelos treinamentos e orientações aos profissionais civis, seja nos campos de treinamento prévios 

à operação e durante a incorporação, mas também pela antecipação na incorporação. 

Ao final desta seção, construímos o lado esquerdo do bowtie (FIGURA 1, 

APÊNDICE A)65. Percebemos que, onde havia uma ameaça de comprometimento dos objetivos 

do MEP, na OIF, ou um risco colateral, uma ou mais barreiras defensivas foram implementadas.  

Ainda que, durante a primeira parte da presente análise, tenhamos mencionado 

algumas consequências ou danos, isso foi feito com o fito de tornar clara a associação entre 

ameaça e consequência. Na seção que se inicia, examinaremos todos os danos potenciais e as 

medidas de recuperação. 

_____________________________ 
65 Sugerimos observar o diagrama antes de prosseguir, para o melhor entendimento da seção seguinte (FIGURA 

1, APÊNDICE A). 
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4.3     Consequências e barreiras mitigatórias 
 
 
A organização está agora em um estado de recuperação, tentando recapturar o 

controle, eliminar os efeitos, ou pelo menos diminuir o dano.  

O levantamento dos riscos, durante a seção anterior, nos indicou que a divulgação 

de informações imprecisas sobre o andamento da OIF, a disseminação de notícias sobre baixas 

e militares feridos (em especial quando precipitadamente), a divulgação de ações mal realizadas 

e o apoio dos repórteres incorporados a movimentos contra a guerra poderiam, em última 

análise, levar à perda do apoio à continuação das operações militares no Iraque.   

Constatamos que, a fim de reduzir os danos sobre a opinião pública, o governo de 

Washington atuou em nível estratégico e político, quando as barreiras defensivas não foram 

suficientes para evitar a perda de controle. A ação mais perceptível foi o monitoramento e 

controle exercido pela ASD (PA). Um exemplo dessa atuação pode ser extraído de uma reunião 

entre ela e os Chefes do Grupo de Agências de Notícias, na qual a ASD (PA) discursou: 

Existe apenas uma [orientação] que eu queria tocar e que tem a ver com reportar as 
baixas e feridos. Essa é provavelmente a mais sensível a partir da perspectiva do 
governo. A questão tem a ver com o momento e identificação das casualidades. 
Noticiar as casualidades obviamente é permitido, mas existem algumas precauções e 
condições constantes das regras básicas para tentar prevenir identificação de 
casualidades do combate em tempo real. A sensibilidade aqui é tentar permitir os 
procedimentos de identificação para estar em condições de contactar os membros da 
família e avisá-los do ferimento ou morte de um familiar antes de tomarem 
conhecimento em tempo real pela cobertura televisiva ou uma história no jornal ou na 
rede que circula lá fora (EUA, 2003d, p. 2, tradução do autor66). 
 

Apesar de algumas notícias negativas terem vencido as barreiras preventivas e sido 

divulgadas, tais como fratricídio, problemas logísticos e vítimas civis, elas não chamaram a 

atenção do público a ponto de obstaculizar a continuidade das operações. Aparentemente, essas 

_____________________________ 
66 No original: “There’s only one [guideline] that I would want to actually touch upon and that has to do with 

casualty reporting. It happens to be probably the most sensitive from the government’s perspective. The issue 
has to do with the timing and identification of casualties. Reporting on casualties obviously is permitted, but 
there are safeguards and conditions within the ground rules to try to prevent identification of battlefield 
casualties in real time. The sensitivity here is trying to allow the next-of-kin procedures to be able to get to 
family members and notify them of injured or killed family members prior to the first notification of it being in 
real time in the television coverage or a news story or a wire story that goes out there.” 
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histórias foram ofuscadas pelo infotainment do sucesso militar. 

Nota-se que, por conta do caráter polêmico que acompanhou a OIF, o conflito já 

começou sob cisão internacional, decorrente do ceticismo global quanto aos reais motivos de 

Washington para a guerra. Durante todo o caminho de negociação dos EUA com a Organização 

das Nações Unidas (ONU), incluindo as inspeções infrutíferas e relatórios com base em 

informações não confirmadas, já se fazia uso lawfare67, por meio da qual o direito tende a 

influenciar a maneira como a guerra é conduzida. Consideramos que esse instrumento serviu 

como uma barreira mitigatória, ao evitar que a opinião pública internacional se voltasse 

definitivamente contra a invasão militar, mesmo diante de eventuais imagens e notícias 

desfavoráveis às ações dos EUA. 

O acesso a informações sigilosas ou sensíveis por parte da imprensa embedded foi 

distinguida na literatura sobre o programa como a maior preocupação do Pentágono e se refere 

ao risco de degradação da segurança das operações. É por esse motivo que foi implementado 

um sistema contendo seis controles preventivos, como consta da seção 4.2 deste estudo. 

Já o sistema de recuperação, à direita do bowtie, é composto por apenas uma 

barreira mitigatória, correspondente ao monitoramento e ação da ASD (PA), que, por exemplo, 

em mais uma reunião com os Chefes do Grupo de Agências de Notícias, agiu corretivamente: 

Tem havido algumas pessoas que disseram e/ou pessoal que reportaram uma enorme 
especificidade da localização e momento a coisas assim, que vão ao coração das 
nossas preocupações com a segurança operacional. Eu quero enfatizar novamente a 
importância de todos nós sermos muito, muito cuidadosos com informação que possa 
afetar operações, informação que nós todos sabemos que colocam vidas em risco. 
Então, nós revisamos as orientações; nós fizemos conferências telefônicas com o 
máximo de oficiais de comunicação social que conseguimos na região. Eu estive com 
o Serviço de ComSoc logo antes dessas chamadas para enfatizar isso novamente. E 
realmente espero e incentivo todos vocês a fazerem o mesmo com os seus 
correspondentes (EUA, 2003c, p. 5, tradução do autor68). 

_____________________________ 
67 Para este trabalho, lawfare é a estratégia de usar o direito como um substituto dos meios militares tradicionais 

para se alcançar um objetivo relativo a conflitos armados. Byers (2007) indica uma série de ações dos EUA junto 
à ONU que tratavam de justificar a invasão do Iraque, no âmbito do Direito Internacional. Segundo esse autor, 
na verdade, os EUA forçavam alterações da ordem jurídica internacional, posto que o ordenamento vigente não 
permitiria o emprego da força por aquela potência militar. Um exemplo seria a tentativa de emplacar um conceito 
ampliado de legítima defesa preventiva. 

68 No original: “There have been some people who have either said and/or people who have reported a greater 
specificity of location and timing and things like that, that get to the heart of our concerns with operational 
security. I want to emphasize again the importance of all of us being very, very careful with information that 
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Esse trecho evidencia que todo o sistema de controle preventivo chegou a falhar. 

Além disso, explicita o monitoramento realizado pela ASD (PA), a importância dispensada ao 

risco pelos EUA e o modo como o controle de recuperação foi executado. 

A incorporação de civis a unidades militares trazia o risco de desvantagens 

operacionais, em termos de capacidade de movimento. As entrevistas realizadas por Wright 

(2004) evidenciaram que os comandantes e oficiais de ComSoc desejavam que os repórteres 

que fossem incorporados às suas unidades estivessem bem fisicamente e que tivessem 

experiência na cobertura de conflitos. No entanto, formalmente, os militares não participavam 

da escolha do jornalista, que era feita pela agência a que ele pertencia. 

Contra o risco de ferimentos e baixas da mídia incorporada, obviamente as medidas 

mais efetivas são preventivas, por isso não há muito o que se analisar à direita do diagrama. 

Não somente uma questão de humanidade, o risco em comento também apresentava o potencial 

de diminuir o apoio ao próprio MEP. Não está claro se os controles defensivos conseguiram de 

fato reduzir a quantidade de baixas, quando comparadas com aquelas dos unilaterais, haja vista 

a diferença entre as quantidades de repórteres dessas duas modalidades.  

Também avaliamos que uma incorporação de um repórter mal sucedida, isto é, 

quando o vínculo com os militares não é estabelecido, poderia ressuscitar sentimentos 

destrutivos entre a mídia e as forças militares. Consequentemente, em nível tático, uma 

degradação da coesão da tropa seria notada. Os reflexos desse fenômeno nos níveis superiores 

seriam também relevantes, haja vista que a consecução dos objetivos do programa seria afetada. 

Os danos potenciais atingiriam negativamente opinião pública e diminuiria as defesas contra a 

desinformação e propaganda promovidas pelo Iraque.  

_____________________________ 
could affect operations, information that we all know could put lives at risk. So we have reissued our guidance; 
we’ve done conference calls with as many of our public affairs officers in the region as we could. I met with the 
Service PAOs right before this call to emphasize it again. And I really hope and encourage all of you to do the 
same with your correspondents.” 
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Tendo avaliado esse último dano potencial, também finalizamos a edificação do 

lado direito do diagrama bowtie (FIGURA 2, APÊNDICE B). Consequentemente, também 

concluímos a construção de todo o esquema (FIGURA 3, APÊNDICE C). Ao observar este 

último, resultante do desenvolvimento deste estudo, dois aspectos chamam a atenção. 

Primeiro, percebe-se a convergência das ameaças do lado esquerdo do diagrama 

para uma menor quantidade de danos potenciais. Tal fato se justifica pela concentração de danos 

reputacionais, associados à opinião pública ou perda de apoio doméstico ou internacional.  

Em segundo lugar, destaca-se o maior peso do lado esquerdo do diagrama, em 

especial a grande quantidade de barreiras defensivas, quando comparadas às barreiras 

mitigatórias que estão no lado direito. Por que isso acontece? A resposta mais provável pode 

ser encontrada na própria natureza do objeto de estudo, que tem relação inequívoca com a 

dimensão informacional69 dos conflitos armados no século XXI, ou Era da Informação70.  

Ocorre que a tecnologia de transmissão de dados e imagens de que as agências de 

notícias embedded dispunham, durante a OIF, produzem o efeito de achatamento dos níveis de 

decisão. Dito de outro modo, uma informação atinente a um fato tático passa a ser 

frequentemente considerada potencialmente estratégica, de maneira que um evento que saia do 

controle no TO repercute rapidamente e pode ter que ser respondido, também em pouquíssimo 

tempo, pelos líderes militares ou, quiçá, até pela Casa Branca.  

Dessa forma, a presença de uma quantidade muito maior de controles à esquerda 

do bowtie mostra-se bastante coerente com a realidade que se impõe, exigindo que o esforço 

prioritário seja alocado nas medidas preventivas, para que o perigo não saia do controle.  

_____________________________ 
69 Segundo Visacro (2018), juntamente com a dimensão humana e física, compõe o ambiente de conflito do século 

XXI. 
70 Refere-se ao período pós industrial. Alguns autores consideram que o período começa logo depois da Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945) e há bastante divergência sobre isso. Neste estudo, fazemos referência ao século 
XXI, inequivocamente abrangido pelo conceito. O mais importante para esta dissertação são as características 
que fazem parte do momento histórico em questão, que possuem implicância nos conflitos armados. Dentre 
essas, podemos citar: ameaças de uma variedade de atores estatais e não estatais, restrições legais, limites 
impostos pela opinião pública, maior importância das questões ecológicas, grande volume de dados, alta 
velocidade e alcance global da informação.   
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4.4     Riscos positivos 
 
 

Como primeiro risco positivo, identificamos uma elevação do moral das tropas 

decorrente do MEP, como resultado da oportunidade construída pelo fortalecimento do 

relacionamento entre os militares e a imprensa, durante a OIF. Consideramos que a importância 

dispensada ao programa pelos altos escalões das forças estadunidenses e a preparação dos 

comandantes possibilitaram que esses percebessem a oportunidade que surgiu e a 

impulsionassem, ao estimular o vínculo entre os militares e a mídia, dentro de suas unidades. 

Além disso, o emprego do jornalismo incorporado carrega a serendipidade de 

melhorar a consciência situacional dos decisores. O ex-Comandante dos Fuzileiros Navais dos 

EUA, General James Terry Conway (1947-), relatou que estava assistindo a uma matéria em 

tempo real de um repórter incorporado junto a um de seus batalhões, que se deslocava a leste 

de Bagdá. Foi quando ele percebeu a ausência de forças inimigas no caminho (STARNES, 

2004). Essa cena teria contribuído para que ele aprovasse uma requisição de estender o 

deslocamento, mudar os planos e acelerar o ataque. 

 
 
4.5     Riscos não identificados 
 
 

Vale mencionar que, durante a pesquisa, nos deparamos com alguns indícios de que 

a presença da mídia incorporada poderia ter exercido influência na tomada de decisões dos 

comandantes, por ocasião da OIF, mas não alcançamos a profundidade suficiente para 

incorporá-los à análise. Nos referimos a situações nas quais eles avaliem “como isso vai 

aparecer no noticiário?”. Vislumbramos que se trata de um fenômeno bastante factível de 

acontecer, motivo pelo qual seria de interesse de estudos futuros.  

Também há de se levar em conta que, por melhor que seja o gerenciamento e por 

mais inovador que um Estado-Maior possa ser, espera-se que haja ocasiões em que alguns riscos 
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não cheguem a ser identificados Nesse contexto, se incluem os eventos chamados de “cisnes 

negros”. São aqueles que nunca ocorreram antes, são uma novidade total. Todavia, em geral, a 

gravidade associada a esses eventos é bastante alta. Então, como preparar-se contra eles?  

A boa notícia é que, ainda que não se consiga antecipar as causas de um cisne negro, 

lidar com as consequências dele, normalmente, não é tão difícil. Ocorre que os danos potenciais 

não costumam ser muito diferentes daqueles que já foram levantados para os demais riscos. 

Provavelmente, serão mais intensos, contudo, qualitativamente parecidos. 

Por fim, mais uma consideração se faz necessária. É que a imagem finalizada do 

diagrama bowtie pode dar a enganosa impressão de que bastaria implantar as barreiras que estão 

no papel para que o gerenciamento estivesse pronto. Não funciona assim. Apesar de o diagrama 

se assemelhar a uma foto, o gerenciamento de riscos deve ser entendido como um filme, 

dinâmico e suscetível às transformações do entorno, em especial no ambiente da guerra. 

Nesse sentido, é um tanto inquietante e desafiador refletir sobre como todo o 

sistema de gerenciamento analisado teria se comportado se, por exemplo, o MEP tivesse sido 

mantido com a mesma intensidade por mais tempo, durante a prolongada intervenção 

estadunidense no Iraque. E se os confrontos tivessem sido mais difíceis para os EUA? Não está 

claro se a eficácia dos controles teria se mantido ou se eles seriam suficientes. 

Dessa forma, ganha relevo a última fase do gerenciamento de riscos, conforme a 

proposta da CIDOC, que indica justamente a necessidade inexorável do monitoramento bem 

realizado. Aliado a uma real flexibilidade no planejamento e capacidade de resposta rápida, ele 

permite ajustar o GRO às inevitáveis transformações do entorno e até evitar que os danos 

associados aos cisnes negros sejam catastróficos.  

É por isso propomos indicadores que poderiam ser utilizados no monitoramento dos 

riscos do MEP, os quais foram construídos a partir da análise desenvolvida até aqui.(TABELA 

1, APÊNDICE D).  
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Portanto, em face de contingências quase impossíveis de prever, releva de 

importância a consciência dos militares sobre como está estruturado o gerenciamento de riscos 

dos programas ou ações que estão sob suas responsabilidades. Não é novidade que algumas 

escolhas, em situações de guerra, devem ser feitas rapidamente, mas, neste século, essas 

decisões também devem ser tomadas, diante de um repórter incorporado e de uma câmera, “ao 

vivo”.
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5     CONCLUSÃO 

 
 
O propósito deste trabalho foi examinar e analisar como foram gerenciados os 

riscos operacionais atinentes ao emprego da mídia incorporada pelas forças dos EUA, por 

ocasião da Segunda Guerra do Golfo, no período compreendido entre o início da OIF até o dia 

primeiro de maio de 2003, quando foi anunciado o término da ofensiva. 

Para atingir esse propósito, o estudo foi apresentado em cinco capítulos. 

No primeiro capítulo, apresentamos o cenário de pesquisa e a dinâmica proposta, a 

fim de alcançarmos o propósito.  

No segundo, buscamos os conceitos sobre o GRO e os amparos teóricos sobre as 

técnicas de gerenciamento de interesse, selecionamos o método bowtie para a sistematização 

do trabalho e justificamos a sua escolha.  

No terceiro, procuramos explorar a história das coberturas jornalísticas de guerras 

nas quais os EUA foram protagonistas, desde o Vietnã, identificando as diversas formas de 

emprego da mídia, suas características e resultados obtidos com elas. Assim, foi possível 

construir o caminho que nos permitiu entender o que levou o Pentágono a empreender o MEP, 

na OIF, foco da dissertação.  

No quarto capítulo, seguindo o método bowtie, iniciamos a análise propriamente 

dita, ao procurarmos evidências que ilustrassem os riscos envolvidos a partir do emprego da 

mídia incorporada a tropas, navios e bases aéreas sob a responsabilidade estadunidense. Nesse 

capítulo, categorizamos as evidências de acordo com os elementos previstos na técnica 

escolhida e as diagramamos, com as devidas explicações e associações possíveis entre ameaças, 

medidas de controle e consequências, por via de argumentos multidisciplinares e da visão 

holística necessária ao entendimento do tema em estudo.   

A seleção do jornalismo embutido como objeto de estudo decorreu pelo fato de ser 

uma iniciativa notoriamente arriscada, haja vista a interferência que os repórteres incorporados 
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poderiam exercer no ambiente informacional do entorno da OIF. Ademais, as interações entre 

a imprensa e forças armadas, em relação a coberturas dos conflitos que antecederam a OIF, não 

indicavam que alguma boa relação de confiança poderia se estabelecer entre as duas 

instituições. Ainda assim, pela primeira vez depois do Vietnã, não deveria haver censura de 

campo e as necessidades e os interesses mútuos entre as duas instituições deveriam ser 

satisfeitos, eficientemente. 

Por outro lado, o DoD descortinou que o governo iraquiano usaria também de meios 

não cinéticos, propaganda e desinformação, contra o avanço estadunidense. Assim, o 

planejamento de incorporação da mídia para o que seria a OIF começou a ser confeccionado 

desde o conceito estratégico, tendo como objetivos dominar a cobertura midiática da guerra, 

combater a desinformação por parte do inimigo, e contribuir para o apoio doméstico e 

internacional.  

O engenhoso programa trazia consigo potenciais danos materiais, humanos e 

reputacionais em escala inaceitável, se não fosse pela condução de um cuidadoso 

gerenciamento de riscos. Nesse sentido, conseguimos organizar um sistema defensivo de 

barreiras preventivas e mitigatórias, que envolviam ações em todos os níveis de condução 

daquela guerra.  

A pesquisa explicitou que o envolvimento do alto escalão do Pentágono foi 

fundamental para que a implantação do programa superasse as resistências que se apresentaram, 

ainda na fase de preparação para a guerra. Não obstante, percebemos que um dos controles mais 

utilizados estava centrado justamente no sucesso do fortalecimento do vínculo entre a mídia e 

os militares e não somente a regras básicas, embora tenhamos de pontuar que essas também 

exerceram um papel fundamental. De fato, o peso no lado esquerdo do diagrama resultante da 

análise traduz o foco do gerenciamento dos riscos por meio do controle do comportamento 

humano. Seja racionalmente, por via de regras que deviam ser cumpridas, seja pelo 



54 
 

desenvolvimento dos “cabos estratégicos”, ou ainda por intermédio de alguns mecanismos 

psicológicos e sociais, o mais importante é que a barreira devia atuar antes que ocorresse a 

perda de controle da informação. Quando uma informação sigilosa, sensível ou negativa foi 

transmitida, o sistema de recuperação estressou ações no nível estratégico e até político.  

De acordo com a proposta do trabalho, identificamos dois riscos positivos ou 

serendipidades atinentes ao emprego dos repórteres embutidos na OIF: melhorar a consciência 

situacional dos decisores e elevar o moral das tropas.   

Não poderíamos deixar de trazer à luz do estudo os eventos conhecidos como 

“cisnes negros”, que são quase impossíveis de antecipar e que possuem alto poder de dano 

associado. Também foi ressaltado o caráter realmente dinâmico do gerenciamento de riscos. 

Concluímos pela importância do planejamento flexível, velocidade na resposta e um bom 

monitoramento, que podem mitigar os danos dos cisnes negros e ajustar o sistema de controle 

às mudanças do ambiente. Nesse sentido, propusemos indicadores que poderiam ser utilizados 

no monitoramento do GRO que tratamos.  

Seria interessante que futuros estudos abordassem o gerenciamento dos riscos que 

se fazem presentes quando da interação operacional com os repórteres chamados unilaterais, 

haja vista que as referências, inclusive o Relatório do Instituto para Análises de Defesa (Wright, 

2004), indicam que se trata de um sistema de cobertura de guerra que não costuma ser tão 

monitorado pelos Estados quanto os outros. 

Por fim, um segundo tema de interesse para investigações futuras seria a possível 

influência da presença que a mídia incorporada exerceria no processo de decisões dos 

comandantes, posto que especulamos ser possível que a pergunta “como isso vai aparecer no 

noticiário desta noite?” induza, em algum grau, as deliberações em um ambiente de guerra.  
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APÊNDICES 
 
 

APÊNDICE A 
 

  

FIGURA 1 - Lado esquerdo do diagrama bowtie 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.  
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APÊNDICE B 
 
 
 

 
FIGURA 2 - Lado direito do diagrama bowtie 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
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APÊNDICE C 
 
 

   
FIGURA 3 - Diagrama bowtie completo 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
Nota: Por questões de espaço, foram ocultados os fatores de degradação e as barreiras de    

degradação, que podem ser vistas nas Figuras 1 e 2.  



61 
 

APÊNDICE D 
 
 

TABELA 1 - Indicadores para o monitoramento de riscos 
 

Definição Medida 
Segurança dos profissionais incorporados Quantidade de profissionais incorporados 

mortos ou feridos 
 
Quantidade de profissionais incorporados 
mortos ou feridos / Quantidade de 
profissionais incorporados 
 

Notificação sobre baixas e feridos Tempo utilizado para realizar os 
procedimentos formais de notificação 
 
Quantidade de casos de notificação 
inadvertida por parte dos repórteres 
incorporados 
 
Análise dos casos suspeitos 
 

Comprometimento da segurança 
operacional decorrente de divulgação de 
operação sensível ou sigilosa 
 

Quantidade de ações canceladas ou adiadas 
por conta de comprometimento da segurança 
operacional 
 
Número de desincorporações decorrentes de 
comprometimento da segurança operacional 
 
Análise dos casos suspeitos 
 

Acesso à linha de frente Quantidade de reclamações sobre falta de 
acesso junto ao ASD (PA) 
 

Opinião pública doméstica 
 

Porcentagem da população dos EUA que é 
favorável à guerra, medido por pesquisas de 
opinião 
 

Credibilidade das Forças Armadas Pesquisa que forneça o ranking das 
instituições mais confiáveis, na opinião da 
população estadunidense 
 

Relacionamento mídia-militares Quantidade de desincorporações voluntárias. 
 
Análise de incidentes 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A 
 
 

 
FIGURA 4 - Modelo de matriz probabilidade versus gravidade 
Fonte: BRASIL, 2018, p. 12. 
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ANEXO B 
 
 

MODELO DE DIAGRAMA BOWTIE 
 
 

 
FIGURA 5 - Modelo de diagrama bowtie 
Fonte: AICE; CCPS, 2018, p. 9. 
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ANEXO C 
 
 

 
FIGURA 6 - Modelo de barreira de queijo suíço 
Fonte: CGE, 2017, p. 17. 
 
FIGURA 6 - Modelo de barreira de queijo suíço 
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ANEXO D 
 
 

TABELA 2 – Incorporados por unidades terrestres principais, navios e bases aéreas 

Força Armada dos 
EUA 

Unidade Vagas 
ocupadas 

Exército Coalition Forces Land Component Command 21 
V Corps 39 
3rd Infantry Division 68 
101st Airborne Division (Air Assault) 45 
82nd Airborne Division 13 
4th Infantry Division 54 
3rd Armored Cavalry Regiment 5 
2nd Armored Cavalry Regiment 8 
1st Armored Division 24 
1st Cavalry Division 29 

Fuzileiros Navais 1st Marine Expeditionary Force - Command 
Element 

4 

1st Marine Expeditionary Force 98 
1st Marine Division 61 
15th Marine Expeditionary Unit 9 

Marinha Strike Group71 - USS Lincoln 27 
Strike Group - USS Constellation 22 
Strike Group - USS Kitty Hawk 29 
Strike Group - USS Truman 16 
Strike Group - USS Roosevelt 13 
Strike Group - USS Nimitz 1 
Strike Group - USNS Confort 1 
Outros “Strike Groups” 1 

Força Aérea Al Jaber Air Base 9 
Ali Al Salem Air Base 3 
Prince Sultan Air Base 13 
Incirlik Air Base 16 
Al Udeid Air Base 25 
Doha International Airport (Commando Solo) 2 
Shaikh Isa Air Base 3 

Total  659 
Fonte: WRIGHT, 2004, p. V-11 e VI-34 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. Detalhamento das unidades da Marinha. 

  

_____________________________ 
71  Um Strike Group é uma formação operacional robusta em meios, utilizada pela Marinha dos EUA. 

Normalmente, centrada em um Navio-Aeródromo.   
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ANEXO E 
 
 

 
FIGURA 7 - Viatura militar apoiando uma transmissão de uma organização incorporada 
Fonte: WRIGHT, 2004, p. VII-35. 
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ANEXO F 
 
 

TABELA 3 – Incorporados que morreram durante a Operation Iraqi Freedom 

DATA NOME ORGANIZAÇÃO DA 
MÍDIA 

04 de abril de 2003 Michael Kelly Atlantic Monthly 
06 de abril de 2003 David Bloom National Broadcasting 

Company - NBC 
07 de abril de 2003 Christian Leibig Focus (Alemanha) 
07 de abril de 2003 Julio Parrado El Mundo (Espanha) 

Fonte: WRIGHT, 2004, p. V-I 24. 
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ANEXO G 
 
 

TABELA 4 - Cursos aos repórteres voluntários para incorporação 

Força / Curso Datas Local 
Marinha (Curso 1) 16 a 22 de novembro de 

2002 
Norfolk Naval Station e 
Quantico Marine Base, Virgínia 

Exército (Curso 2) 16 a 20 de dezembro de 
2002 

Ft. Benning, Geórgia 

Força Aérea (Curso 3) 20 a 24 de janeiro de 2003 Ft. Dix, Nova Jersey 
 

Fuzileiros Navais (Curso 4) 03 a 07 de fevereiro de 
2003 

Norfolk Naval Station e 
Quantico Marine Base, Virgínia 

Fonte: WRIGHT, 2004, p. V-39. 
 
 
 

TABELA 5 - Frequência nos cursos de treinamento de mídia 

 Curso 1 Curso 2 Curso 3 Curso 4 Totais 
Total de indivíduos  
 

58 60 60 54 232 

Total de organizações 
 

34 44 46 35 81 

Totais 92 104 106 89 313 
Fonte: WRIGHT, 2004, p. V-40. 
 

 

 

 


