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Resumo 

A presente pesquisa científica foi desenvolvida para responder a seguinte 

hipótese: qual é o lugar do Brasil na geopolítica criminal do tráfico de armas de 

fogo? Para isto, propomos uma análise voltada para a descrição da estratégia 

geopolítica das organizações criminosas transnacionais originárias do país e que 

estão envolvidas neste crime transnacional. Em outras palavras, exploramos as 

diferentes variáveis que criam as janelas de oportunidade necessárias para a 

coordenação deste crime transnacional e a forma como o Brasil está inserido no 

planejamento estratégico dessas organizações. Para isto, este estudo foi dividido em 

dois capítulos. Em primeiro lugar, mobilizamos um diálogo transdisciplinar entre 

diferentes literaturas científicas para construirmos um quadro teórico integrado e 

que relacione a figura do Estado e do Crime Organizado Transnacional (COT) com 

o campo acadêmico da Geopolítica. Em segundo lugar, vinculamos e aplicamos o 

diálogo anterior em um estudo de caso sobre o Brasil, onde constatamos que não há 

como entendermos a sua inserção nesta conjuntura sem compreendermos como ele 

está inserido em uma estratégia geopolítica criminosa intrarregional e inter-regional 

do tráfico de armas de fogo. Por fim, concluímos que este país é uma peça 

indispensável na geopolítica criminal do tráfico de armas de fogo no nível 

intrarregional e inter-regional, principalmente nas Américas, pois ele está inserido 

estrategicamente em uma zona de fonte, trânsito e demanda de armas de fogo. 

Palavras-chave 

Armas de fogo – Brasil – Crime Organizado Transnacional – Estado – geopolítica 

criminal 
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Introdução 

O Brasil é descrito por especialistas como “um dos países mais perigosos do 

mundo”, um título que é frequentemente associado ao crescente índice de 

homicídios ao longo das últimas décadas e que é um reflexo direto do cenário de 

violência armada vivenciado no país. Naturalmente, uma análise pertinente sobre 

esta realidade exige o desenvolvimento de um estudo científico que observe a 

agência daqueles que estão constantemente envolvidos nesta violência. Neste 

sentido, optamos por investigar a agência das organizações criminosas 

transnacionais originárias do Brasil diante da seguinte hipótese de pesquisa: qual é 

o lugar do Brasil na geopolítica criminal do tráfico de armas de fogo? 

Para respondermos esta hipótese, propomos uma análise voltada para a 

descrição da estratégia geopolítica das organizações criminosas transnacionais 

originárias do país e que estão envolvidas neste crime transnacional. Em outras 

palavras, exploramos as diferentes variáveis que criam as janelas de oportunidade 

necessárias para a coordenação operacional deste crime transnacional e analisamos 

como o Brasil está inserido no planejamento estratégico dessas organizações. Ao 

longo desta pesquisa, ficará claro ao leitor que a atual conjuntura de violência 

armada no país não poderia tornar o desenvolvimento deste estudo mais relevante. 

Em primeiro lugar, o Brasil é o segundo maior produtor e exportador de armas 

leves do Ocidente, o que o insere em uma posição estratégica para aqueles que 

procuram uma alta disponibilidade de armas de fogo – estejam eles inseridos em 

forças estatais ou não-estatais. Em segundo lugar, a legislação de controle de armas 

de fogo no Brasil, o chamado “Estatuto do Desarmamento” (ED) de 2003, está 

sendo flexibilizado profundamente pela nova política de armas da atual 

administração do presidente Jair Bolsonaro, o que tem provocado um aumento sem 

precedentes no número de armas de fogo em circulação no país. Em terceiro lugar, 

esta política não poderia surgir em um momento mais oportuno para as principais 

organizações criminosas transnacionais originárias do país: o conflito entre o 

Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) pela hegemonia 

no tráfico de drogas no Brasil e na América do Sul. Por fim, em quarto lugar, todas 

as evidências indicam que as ações de organizações criminosas e a circulação de 

armas de fogo no Brasil contribuíram para que o país tivesse um dos maiores índices
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de homicídios cometidos por armas de fogo no mundo. Todos esses fatores revelam 

a importância de investigarmos não apenas as lógicas por trás da geopolítica 

criminal do tráfico de armas de fogo no Brasil, mas a existência de uma relação 

direta entre a dinâmica deste crime transnacional e a dinâmica da violência armada 

no país e na região. 

Embora ainda seja muito cedo para identificarmos todas as consequências à 

longo prazo desta conjuntura, as evidências científicas e tendências mais recentes 

indicam que estamos perante o seguinte cenário: o aumento da circulação de armas 

de fogo, o aumento da mortalidade provocada por elas, a diminuição do seu preço 

no mercado ilegal, o aumento das oportunidades de elas serem desviadas para fins 

criminosos e o aumento do tráfico de armas de fogo. Um cenário perfeito para 

organizações criminosas terem mais acesso a armas, lucrarem excessivamente 

através da sua comercialização e utilizarem elas para alcançarem suas ambições 

estratégicas. Para explicarmos esta conjuntura, propomos um quadro teórico 

integrado sob um diálogo transdisciplinar que vincule a figura do Estado e a do 

Crime Organizado Transnacional (COT) com o campo acadêmico da Geopolítica.  

Ao construirmos uma ponte teórica entre essas figuras, convidamos o leitor a 

realizar a seguinte reflexão: quem determina quem? É o Estado que determina as 

ações do COT, ou é o COT que determina as ações do Estado? Após um longo 

levantamento bibliográfico, argumentamos que é impossível entendermos o 

fenômeno do crime organizado sem olharmos para as características de natureza 

física, política, socioeconômica e legal dentro do Estado, pois o crime organizado 

não é gerado no vácuo, mas se materializa no espaço concreto da realidade empírica 

através de um processo histórico e institucional vinculado ao Estado. É através deste 

caminho que podemos conferir significado ao surgimento do crime organizado no 

Brasil e sua inserção na geopolítica criminal do tráfico de armas de fogo.  

Após realizarmos esta discussão, como podemos associá-la ao campo 

acadêmico da Geopolítica? Afinal de contas, estamos diante de um campo que, 

desde o seu surgimento há mais de um século, foi utilizado para entender ou 

prescrever o raciocínio por trás das políticas estratégicas dos líderes de Estado e 

através de variáveis específicas, como: o acúmulo de poder via o domínio territorial, 

a realização de guerras, o acesso a recursos, rotas marítimas, terrestres e aéreas, e a 

formação de alianças militares e econômicas com outros Estados. Mesmo 

reconhecendo a importância deste enquadramento analítico para entendermos o 
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funcionamento da política internacional, argumentamos que precisamos conferir a 

necessária atenção ao seguinte objeto de estudo: o raciocínio geopolítico por trás 

do planejamento estratégico das organizações criminosas transnacionais.  

A cúpula dos líderes de organizações criminosas também formula o seu 

planejamento estratégico sob um raciocínio geopolítico? Se sim, como podemos 

entendê-lo? As variáveis que até então foram utilizadas para compreendermos o 

planejamento estratégico dos líderes de Estados são as mesmas que condicionam as 

estratégias geopolíticas dessas organizações? Essas são algumas das reflexões que 

respondemos ao longo das próximas páginas. Ao investigarmos as literaturas 

científicas que analisaram a distribuição e a expansão geográfica, assim como o 

dinamismo operacional dessas organizações, concluímos que não apenas existe 

uma geopolítica criminal, como ela também depende da superação e 

instrumentalização dos limites intrínsecos do modelo de Estado westfaliano. 

Sob esta perspectiva, ao contrário do que outros autores já sugeriram a 

respeito do uso do crime organizado enquanto uma “ferramenta” pelos Estados para 

alcançarem suas ambições estratégicas, a presente pesquisa argumenta que o 

contrário também é possível e precisa ser investigado mais a fundo. A figura do 

crime organizado também utiliza os Estados enquanto uma “ferramenta” para 

alcançar suas ambições estratégicas, embora este ator tenha se materializado apenas 

por causa do Estado e dentro do mesmo.  

Com base nesta argumentação, podemos trilhar um caminho que seja capaz 

de descrever o sistema internacional sob os olhos dessas organizações em termos 

geopolíticos e identificar como se constituem as diferentes janelas de oportunidade 

necessárias para a coordenação operacional dos mais variados tipos de crimes 

transnacionais ao redor do mundo. Um caminho analítico cuidadoso, porém, pois a 

escolha pela realização de um crime transnacional específico pode apresentar um 

planejamento estratégico distinto no âmbito da geopolítica criminal. Em outras 

palavras, cada modalidade de crime transnacional pode vir a possuir sua própria 

dinâmica operacional, embora existam casos claros no qual as dinâmicas de 

diferentes crimes se complementam ou até mesmo se tornam interdependentes.  

Neste trabalho, contribuímos para esse debate acadêmico investigando o caso do 

tráfico de armas de fogo, pois este crime transnacional encontra-se inserido entre 

um dos mais lucrativos de serem conduzidos na economia global ilícita e que 

frequentemente está vinculado a outras modalidades de crimes. 
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Por fim, este trabalho fora desenvolvido não apenas com a intenção de atribuir 

significado ao sistema internacional sob a ótica dessas organizações, mas também 

para conferir evidências científicas ao futuro processo de tomada de decisão política 

no Brasil relacionado ao enfrentamento do COT e ao próprio tema das armas de 

fogo. Este objetivo analítico não poderia surgir em um contexto mais relevante, pois 

o meio político do país tem atribuído maior importância a convicções individuais e 

ideológicas em detrimento de evidências científicas. Assim como ficará claro ao 

longo dessa pesquisa, essa postura tem o potencial de gerar a morte de milhões de 

brasileiros e de cidadãos de outras nações vizinhas.  Mais do que nunca, essas vidas 

dependem deste comprometimento analítico, haja visto que o domínio dessas 

convicções na produção de políticas públicas tem provocado um custo humano sem 

precedentes para o país ao longo das últimas décadas e principalmente quando o 

tema das armas de fogo tem assumido um papel tão importante no debate público. 

Além disso, embora muitos não percebam, o tema das armas de fogo certamente 

está cruzando, cada vez mais, outros temas relacionados a políticas públicas, como 

o notável “problema das drogas”. 

Para isto, o presente estudo foi dividido em dois capítulos. Em primeiro lugar, 

mobilizamos um diálogo transdisciplinar entre diferentes literaturas científicas para 

construirmos um quadro teórico integrado e que relacione a figura do Estado e do 

COT com o campo acadêmico da Geopolítica. Em segundo lugar, vinculamos e 

aplicamos o diálogo anterior através de um estudo de caso sobre o Brasil, onde 

constatamos que não há como entendermos a sua inserção nesta conjuntura sem 

compreendermos como ele está inserido em uma estratégia geopolítica criminosa 

intrarregional e inter-regional do tráfico de armas de fogo. Por fim, concluímos que 

este país é uma peça indispensável no âmbito da geopolítica criminal do tráfico de 

armas de fogo no nível intrarregional e inter-regional, principalmente nas Américas, 

pois ele está inserido estrategicamente em uma zona de fonte, trânsito e demanda 

de armas de fogo. 
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Metodologia 

Para respondermos a hipótese de pesquisa proposta nesse trabalho, realizamos 

uma análise qualitativa e quantitativa sobre o lugar do Brasil na geopolítica criminal 

do tráfico de armas de fogo. Ao produzirmos um estudo de caso sobre o Brasil, 

analisamos como se constitui o raciocínio geopolítico das principais organizações 

criminosas transnacionais do país e que estão envolvidas no tráfico de armas de 

fogo, o PCC e o CV, à luz do conceito de “geopolítica criminal” de Daniel Sansó-

Rubert (2016).  

No entanto, incorporamos este conceito em um quadro teórico sob um diálogo 

transdisciplinar entre as considerações teóricas e dados presentes em obras 

acadêmicas e materiais científicos que cruzam múltiplas áreas de conhecimento, 

como as Relações Internacionais, Criminologia, Geografia, Economia, Direito, 

Segurança Pública e Segurança Internacional. Neste sentido, realizamos uma 

revisão de literatura e justaposição entre as fontes investigadas, onde, entre elas, 

encontram-se livros (8), capítulos de livros (23), artigos científicos (26), relatórios 

técnicos (18), coletânea teórica (1), meta-análise (1) e notícias jornalísticas (20) 

especializadas na literatura sobre geopolítica, crime organizado e armas de fogo.  

De um lado, uma parcela desta literatura nos permite entender a maneira pela 

qual organizações criminosas, principalmente em seu formato transnacional, 

projetam a sua expansão geográfica e coordenação operacional. Ao mesmo tempo, 

esta mesma parcela também possibilita a identificação do vínculo direto entre a 

figura do Estado e do COT, assim como a construção de uma ponte teórica entre 

esta discussão com o campo acadêmico da Geopolítica. Por outro lado, outra 

parcela nos permite inserir o tema das armas de fogo na anterior, onde analisamos 

o caso do tráfico de armas de fogo enquanto uma modalidade de “crime 

transnacional” e cujo planejamento estratégico envolve um raciocínio geopolítico. 

Para isto, discutimos não apenas as particularidades teóricas por trás deste crime 

transnacional, mas a forma que ele é conduzido por organizações criminosas 

transnacionais, estando elas inseridas em “grupos tradicionais” ou “redes” de COT. 

Não menos importante, um outro elemento fundamental são as investigações 

oficiais sobre o tráfico de armas de fogo em notícias jornalísticas que, estando longe 

de oferecerem somente evidências anedotas, nos permite tirar conclusões mais 

sistemáticas sobre o fluxo operacional deste crime. 
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Em síntese, para esclarecermos ao leitor os aspectos metodológicos adotados 

neste projeto, descrevemos a adoção dos mesmos através de três etapas. Em 

primeiro lugar, apresentamos a motivação e os parâmetros que utilizamos no estudo 

de caso proposto. Em segundo lugar, indicamos a perspectiva metodológica adotada 

neste estudo. Em terceiro lugar, apresentamos a unidade de análise, categorias e 

indicadores metodológicos utilizados para os fins deste projeto.  

Isto posto, realizamos um estudo de caso sobre o Brasil pelos seguintes 

motivos. As principais organizações criminosas transnacionais originárias do país, 

o PCC e o CV, não apenas possuem bases operacionais e realizam operações 

criminosas em diversos países sul-americanos, como também estão em conflito pela 

hegemonia no tráfico de drogas no Brasil e incidem diretamente no dinamismo da 

violência armada nacional e regional. Ademais, para além do fato do Brasil ser o 

segundo maior produtor e exportador de armas leves e de pequeno porte do 

Ocidente, todas as evidências científicas indicam que a atual lei de controle de 

armas de fogo instituída pelo presidente Bolsonaro apenas beneficiará organizações 

criminosas, principalmente aquelas que operam transnacionalmente, e produzirá 

efeitos preocupantes no aumento da violência armada nacional e regional. É neste 

sentido que nota-se a importância de produzirmos um estudo acerca das dinâmicas 

por trás do tráfico de armas de fogo em termos geopolíticos, pois, embora muito 

material acadêmico tenha sido desenvolvido sobre a geopolítica do tráfico das 

drogas no Brasil e nas Américas, nenhum trabalho científico analisou o tráfico de 

armas de fogo sob este parâmetro até o presente momento.  

Logo, de acordo com o que a Geopolítica Crítica sugere, enquadramos o COT 

enquanto um “ator geopolítico não-estatal”, atuando com base em um raciocínio 

geopolítico. Portanto, vale ressaltar que não pretendemos produzir uma análise de 

discurso, conforme a maioria da literatura científica voltada para a Geopolítica 

Crítica conduziu, mas observar como a atuação do COT em um determinado espaço 

geográfico está vinculada a expectativas socioeconômicas e particularidades físicas, 

segundo a Geoeconomia e a própria Geopolítica Clássica sugerem. Ao 

investigarmos a literatura científica sobre crime organizado, identificamos que 

também precisamos olhar para aspectos políticos e legais que permeiam espaços 

geográficos. Portanto, os parâmetros adotados nesse projeto têm o potencial de 

conferirmos significado ao sistema internacional perante à ótica das organizações 

criminosas transnacionais envolvidas no tráfico de armas de fogo, principalmente 
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em um momento no qual o dinamismo deste crime tem se associado, cada vez mais, 

ao “problema das drogas” no Brasil. 

Para que isto seja possível, adotamos uma perspectiva metodológica 

interseccional. Isto implica em uma análise que tenha como premissa central a 

relação entre a unidade de análise, categorias e indicadores metodológicos que 

serão destacados mais adiante. Em outras palavras, uma perspectiva metodológica 

interseccional nos permite observar não apenas como a unidade de análise, 

categorias e indicadores viabilizam uma investigação adequada acerca do estudo de 

caso proposto, mas como se constitui as relações entre eles. 

Neste sentido, embora estejamos assumindo a figura do COT enquanto a 

principal unidade de análise nessa pesquisa, identificamos que é importante 

estudarmos a figura anterior sob uma abordagem relacional perante a figura do 

Estado, pois estaríamos cometendo um grande equívoco ao desconsiderarmos a 

importância do Estado nesta conjuntura. Este equívoco é fruto da seguinte premissa: 

é o Estado que determina a maneira pela qual o COT se materializa e coordena suas 

operações em seu território. Em outras palavras, o território, suas características 

socioeconômicas, a relação entre atores estatais e ilegais, e políticas regulatórias e 

proibicionistas que condicionam os espaços para o crime organizado na realidade. 

Isto posto, produzimos um quadro teórico integrado que indica a necessidade 

de identificarmos como as características físicas, políticas, socioeconômicas e 

legais dentro de um Estado contribuem para o surgimento de organizações 

criminosas e a coordenação operacional de crimes transnacionais. Destacamos 

também que precisamos olhar para como a combinação de diferentes Estados em 

regiões distintas do sistema internacional se materializa enquanto verdadeiras 

estratégias geopolíticas criminosas intrarregionais e inter-regionais. Logo, o quadro 

teórico proposto indica a necessidade de entendermos o fenômeno do crime 

organizado não apenas através da famosa “Enterprise Theory of Organized Crime”, 

cujas premissas observam este fenômeno somente segundo preceitos de custo-

benefício econômico, mas com base nas condições ambientais por trás da 

materialização do mesmo. Portanto, de acordo com esta discussão, adotamos quatro 

categorias para analisarmos o caso brasileiro: uma categoria “física”, “política”, 

“socioeconômica” e “legal”.  

Na categoria física, adotamos como indicador as “particularidades físicas” 

que estão presentes no território, esteja a análise ocorrendo no nível local, nacional, 
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regional ou internacional. Logo, extensão territorial, localização geográfica, 

porosidade fronteiriça, desafios geográficos para a aplicação da lei, acesso a rotas 

terrestres, aéreas, marítimas e até mesmo fluviais são aspectos importantes de serem 

considerados neste sentido. Na categoria política, assumimos as “práticas políticas” 

do Estado contra organizações criminosas como um indicador para entendermos a 

agência do mesmo, independentemente se estamos tratando dos agentes públicos 

ou das instituições de segurança que compõem o Estado. Logo, ações estatais 

violentas sob o formato políticas repressivas e militarizadas, encarceramento em 

massa, políticas regulatórias, interesses políticos, comportamento corrupto, 

campanhas de controle social e tratamento desumano nas prisões, favelas e bairros 

carentes são fatores importantes de serem confrontados. 

Na categoria socioeconômica, enquadramos as “condições socioeconômicas” 

do Estado enquanto um indicador para averiguarmos a maneira pela qual a esfera 

socioeconômica incide nesta conjuntura. Portanto, desigualdade socioeconômica, 

avaliação de risco, oferta e demanda por produtos e serviços, e margem de lucro na 

prática de atividades criminosas são fatores significativos neste contexto. Por fim, 

na categoria legal, adotamos a “legislação nacional” enquanto um indicador para 

analisarmos como premissas legais contribuem ou não para o surgimento de 

organizações criminosas e suas operações, pois, ao atuarem transnacionalmente e 

atravessando os limites convencionais do sistema internacional, diferentes 

premissas legais entre países distintos podem indicar qual atividade criminosa deve 

ser conduzida ou não, sendo esta concebida sempre por meio de uma análise de 

risco empresarial. 

Portanto, assumimos que a unidade de análise, categorias e indicadores 

escolhidos estão constantemente incidindo entre si e determinando o surgimento e 

operações do COT no Brasil, principalmente perante o caso do tráfico de armas de 

fogo. Por fim, produzimos os dois capítulos desse projeto sob as motivações, 

parâmetros, perspectiva metodológica, unidade de análise, categorias e indicadores 

descritos anteriormente, vinculando o quadro teórico proposto mais adiante às 

múltiplas informações acadêmicas, técnicas, investigativas, institucionais e 

jornalísticas produzidas pela literatura especializada e disponível. 
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Marco Teórico-conceitual 

O presente projeto articula um diálogo transdisciplinar entre diferentes áreas 

de conhecimento para construirmos uma abordagem teórico-conceitual abrangente 

em torno do seguinte objeto de estudo: o raciocínio geopolítico por trás do 

planejamento estratégico de organizações criminosas transnacionais. Para isto, 

propomos o estudo deste raciocínio sob o conceito de “geopolítica criminal”, uma 

ferramenta promissora para o entendimento da distribuição geográfica e 

coordenação operacional de organizações criminosas transnacionais. Não por 

acaso, é a própria natureza transnacional dessas organizações que permite a 

construção deste diálogo, onde podemos relacionar múltiplas análises que cruzaram 

o campo acadêmico das Relações Internacionais, Criminologia, Geografia, 

Economia, Direito, Segurança Pública e Segurança Internacional.  

Contudo, estando longe de produzirmos uma abordagem satisfatória para 

explicarmos todas as complexidades inerentes à realidade empírica, assume-se aqui 

que a única forma de captarmos as diferentes morfologias dessas organizações é 

através de uma abordagem teórico-conceitual abrangente e que seja passível de ser 

vinculada a evidências científicas. Mesmo que esta abordagem venha a assumir 

novos formatos por outros autores no futuro, sua qualidade explicativa encontra-se 

na sua capacidade de identificar as diferentes morfologias dessas organizações ao 

longo do tempo, assim como as condições que as determinam enquanto tais. 

Para isto, os seguintes autores são mobilizados: Cerqueira e Lobão (2004), 

Williams (2009), Williams (2011), Albanese (2011), van Dijk e Spapens (2014), 

Sinn (2015), Flint (2016), Sansó-Rubert (2016), Ellis (2018), Costa (2019), Chávez 

e Peñafiel (2019), von Lampe (jan, 2020) e Brigola (2020). Não tendo a intenção 

de elencá-los conforme o seu nível de prioridade, vale pontuar que todos 

contribuíram para a produção da abordagem utilizada neste projeto e ilustrarmos a 

inserção do Brasil na geopolítica criminal no nível intrarregional e inter-regional.  

Portanto, integramos os estudos desses autores em duas etapas. A primeira 

etapa refere-se à associação de argumentos produzidos por eles para 

compreendermos o vínculo direto entre a figura do Estado e do COT, as implicações 

deste vínculo e as características centrais desses atores para identificarmos a relação 

entre o Estado westfaliano e as organizações criminosas transnacionais. Neste 

sentido, colocamos o Estado e o COT frente a frente para promovermos esta 
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associação. A segunda etapa conecta a discussão anterior com o campo acadêmico 

da Geopolítica, onde descrevemos brevemente a trajetória deste campo desde a 

Geopolítica Clássica até a Geopolítica Crítica. Nesta discussão, para além dos 

pressupostos teóricos discutidos na primeira etapa e tendo em vista que não 

podemos entender o raciocínio geopolítico de organizações criminosas 

transnacionais sem eles, associamos o conceito de “geopolítica criminal” com 

aquele de “zonas de fonte, trânsito e demanda”. Ao vinculá-los, podemos identificar 

como a movimentação geográfica e o dinamismo operacional do COT atravessa 

zonas de fonte, trânsito e demanda perante o escopo das estratégias geopolíticas 

criminosas daqueles envolvidos no tráfico de armas de fogo. 

Na primeira etapa, vinculamos a figura do Estado e do COT através desses 

autores na seguinte ordem: Williams (2009), Chávez e Peñafiel (2019), Sinn (2016), 

von Lampe (jan, 2020), Cerqueira e Lobão (2004), Albanese (2011), Sansó-Rubert 

(2016), Ellis (2018), Williams (2011), van Dijk e Spapens (2014), e Costa (2019). 

Na segunda etapa observamos a trajetória do campo acadêmico da Geopolítica e 

vinculamos as bases teóricas discutidas anteriormente através desses autores na 

seguinte ordem: Brigola (2020), Flint (2016), Sansó-Rubert (2016) e Ellis (2018). 

Começamos com Williams (2009) e sua análise comparativa sobre as figuras 

do Estado e do COT, onde ele evidencia os seus pressupostos teóricos mais 

tradicionais e os desafios que ambas enfrentam ao interagirem entre si e para 

alcançarem seus objetivos (Williams, 2009). Por um lado, ele afirma que é possível 

discernirmos o que é o Estado sob quatro interpretações: (1) uma “entidade 

soberana e territorial”, que controla uma área sob a sua jurisdição, quem entra e o 

que entra no mesmo; (2) um “sistema de regras”, que tem tanto a autoridade quanto 

obrigações perante os seus cidadãos; (3) um “conjunto de instituições e pessoas” 

que agem em seu nome; e (4) um “conjunto de funções”, que variam desde o título 

de garantidor da ordem e da segurança sob o monopólio do uso legítimo da força 

até a sua função como gerenciador da atividade econômica e provedor de bem-estar 

socioeconômico (Ibidem, p. 163-164).  

Por outro lado, ele afirma que podemos entender a natureza do COT através 

de três abordagens: (1) aquelas que definem uma lista de características simples, 

como a “associação durável para fins criminosos, um número mínimo de pessoas 

(geralmente três), algum tipo de estrutura organizacional e hierárquica, e o uso da 

corrupção e da violência”; (2) aquelas que possuem uma lista mais sofisticada, 
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identificando algumas das características essenciais e “à la carte”, que distinguem 

entre “características primárias” que precisam estar presentes e “características 

secundárias” que podem estar presentes ou não; e (3) aquelas que tentam capturar 

a “essência do crime organizado”, como a definição da Organização Internacional 

de Polícia Criminal (INTERPOL), que descreve o crime organizado enquanto 

“qualquer grupo que possui uma estrutura corporativa e cujo objetivo primário é 

obter dinheiro através de atividades ilegais, frequentemente sobrevivendo sob a 

corrupção e o medo”, ou como a definição do tipo neo-Clausewitziana, que o 

observa simplesmente enquanto “a continuação dos negócios por outros meios” 

(Ibidem, p. 164). Em síntese, ele descreve como o Estado tenta reafirmar a sua 

soberania, legitimidade e jurisdição em um território contra o COT, enquanto que 

o COT busca superar os obstáculos impostos pelo Estado visando o lucro e sob 

oportunidades dentro dos próprios Estados (Ibidem, 2009).  

Com base nesta discussão, redirecionamos a nossa análise para Chávez e 

Peñafiel (2019) que, ao analisarem especificamente o caso do Equador e 

ressaltarem que possa parecer contraintuitivo assumirmos que “o Estado molda o 

crime organizado”, é possível afirmarmos que “o território, suas características 

socioeconômicas, a relação entre atores estatais e atores ilegais, e políticas 

regulatórias e proibicionistas” que condicionam os “espaços para o crime 

organizado” na realidade (Chávez & Peñafiel, 2019, p. 283). Em outras palavras, 

são as características físicas, práticas políticas do Estado diante de atores ilegais, as 

condições socioeconômicas e medidas legais em um determinado território que, 

acima de tudo, determinam o crime organizado. Portanto, o crime organizado nada 

mais é que “um processo dinâmico histórico e institucionalmente produzido” 

vinculado sempre a figura do Estado (Ibidem, p. 282). 

Tendo em vista que este projeto tem a atuação do COT sob termos 

geopolíticos como principal objeto de estudo, redirecionamos a nossa análise para 

uma discussão teórica mais aprofundada sobre o próprio conceito de “crime 

organizado” e seus padrões operacionais. Sinn (2016) apresenta que este não é um 

fenômeno facilmente “visível” do ponto de vista conceitual, devido a formas 

distintas de definir o mesmo em vários países e a maneira pela qual as experiências 

histórias e culturais contribuem para esta realidade (Sinn, 2016, p. 24). Diante disso, 

a coletânea de definições realizadas por von Lampe (jan, 2020) pode ser associada 

ao argumento de Sinn (2016), pois a existência de mais de 200 definições de crime 
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organizado ilustra uma realidade desconfortável para fins acadêmicos e políticos: a 

ausência de uma definição universal para o crime organizado (von Lampe, jan, 

2020). Neste sentido, assim como já observamos em Williams (2009), é necessário 

realizarmos mais algumas aproximações conceituais perante a “essência” do que 

viria a ser o fenômeno do crime organizado.   

Conforme o estudo realizado por Cerqueira e Lobão (2004) diante do 

fenômeno do crime e seus determinantes, embora existam diferentes vertentes 

teóricas que explicam este fenômeno, é possível identificarmos que existe uma 

importância central na conceitualização do crime por meio de uma lógica de custo-

benefício econômico (Cerqueira & Lobão, 2004, p. 247) que, não por acaso, 

influenciou diretamente na criação da “Enterprise Theory of Organized Crime”. 

Sob Albanese (2011), assume-se que grupos de crime organizado têm sido 

definidos consensualmente entre acadêmicos enquanto “empresas criminosas” que 

atuam de forma contínua e trabalham racionalmente para lucrarem através de 

atividades ilícitas frequentemente demandadas em alto nível pelo público, com o 

objetivo de sobreviverem e lucrarem (Albanese, 2011). Entretanto, apesar deste 

enquadramento conceitual ser capaz de captar a essência deste fenômeno, é 

importante vincularmos esses preceitos aos argumentos de Sansó-Rubert (2016) e 

Ellis (2018), pois o crime organizado não é apenas um fenômeno atrelado a 

variáveis de cunho econômico (Sansó-Rubert, 2016; Ellis, 2018). 

De um lado, Sansó-Rubert (2016) destaca que este não é gerado no abstrato, 

mas encontra-se “materializado em um contexto específico no espaço-tempo e com 

determinadas condições sociais, tecnológicas, políticas e humanas” (Sansó-Rubert, 

2016, p. 182). Do outro lado, Ellis (2018) afirma que “grupos de crime organizado 

são efetivamente sistemas dentro de sistemas”, onde sua “habilidade funcional, 

evolutiva e expansiva” reflete tanto a ação de lideranças individuais quanto a 

construção e sustentação dessas organizações e empresas econômicas contínuas, 

cujas dimensões produtivas, logísticas e financeiras estão constituídas em um 

“sistema com interface em um sistema societário mais abrangente” (Ellis, 2018, p. 

7-8). Logo, “grupos de crime organizado transformam e são transformados pelas 

infraestruturas das sociedades nas quais eles operam” (Ibidem, p. 8). 

Apesar de não negarem o peso do cálculo econômico na realização de crimes, 

a argumentação desses autores apenas confere importância a variáveis contextuais 

para explicarmos o fenômeno do crime organizado. De todo modo, assume-se que 
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a relevância da lógica econômica que beira dinâmicas empresariais segue sendo 

uma característica definidora de crime organizado, mas que uma contextualização 

“ambiental” por trás de seu surgimento é sempre necessária para entendermos o 

porquê e a forma que o crime organizado se manifesta na realidade empírica. Não 

por acaso, sob os argumentos apresentados por Williams (2011), podemos 

averiguar que, embora o crime organizado seja fruto de um processo dinâmico 

histórico e institucionalmente produzido vinculado a figura do Estado, “o crime 

organizado talvez seja melhor entendido como a continuação do comércio por 

meios ilegais, com organizações criminosas transnacionais sendo a contrapartida 

ilícita de corporações multinacionais” (Williams, 2011, p. 106). 

Não menos importante, assumimos também sob Albanese (2011) a sua 

definição de “crimes transnacionais” que, diferentemente de “crimes 

internacionais”, são atividades cujo planejamento, proporção e efeitos diretos ou 

indiretos envolvem sempre mais de um país (Albanese, 2011, p. 2-3). Para que 

possamos entender a verdadeira dinâmica contemporânea das organizações 

criminosas que praticam este tipo de crime, não podemos deixar de explorar a 

diferença e a interação entre “grupos tradicionais” e “redes” de COT. Segundo 

Albanese (2011) e van Dijk e Spapens (2014), as diferenças entre esses dois 

formatos de organização podem ser sintetizadas da seguinte forma: de um lado, 

“grupos tradicionais” de crime organizado que possuem uma estrutura interna 

definida em termos hierárquicos entre “chefes” e “soldados”, e também 

verticalizada do ponto de vista operacional, enquanto, do outro lado, as “redes” são 

associações frequentemente temporárias, com estrutura interna descentralizada, 

não-hierárquica, horizontal e marcada pela flexibilidade operacional (Albanese, 

2011, p. 6; van Dijk & Spapens, 2014, p. 7-8). Vale ressaltar também que os 

mesmos autores destacam a possibilidade da verticalidade operacional de grupos 

tradicionais de COT estar acompanhada por um determinado grau de autonomia 

entre as partes adjacentes à cúpula da liderança desses grupos, embora estas partes 

respondam sempre aos seus líderes. Por outro lado, eles afirmam que a interação 

entre esses dois formatos de organização, grupos tradicionais e redes, se manifesta 

na realidade através de parcerias voltadas para a viabilização de múltiplas 

atividades ilícitas transnacionais (Ibidem, 2011, p. 7; Ibidem, 2014, p. 9). 

De modo complementar, a análise Sansó-Rubert (2016) acerca da cooperação 

entre inúmeras organizações em tais moldes, pode ser vinculada aos 



22 
 

posicionamentos de Albanese (2011) e van Dijk e Spapens (2014), onde ele afirma 

que “a criminalidade organizada não é um grupo monolítico, mas sim um fenômeno 

que apresenta um panorama poliédrico, complexo e multidimensional” (Sansó-

Rubert, 2016, p. 197). Não por acaso, assim como Albanese (2011) e van Dijk e 

Spapens (2014) ilustraram, diferentes grupos de COT interagem entre si para 

alcançarem interesses estratégicos específicos, como: a superação das limitações 

organizacionais de cada grupo; ascensão de uma posição competitiva no mercado 

que facilita a neutralização dos principais competidores; maximização dos lucros 

obtidos em um mercado; acesso a novos mercados; redução de riscos e minimização 

de prejuízos frente a imprevisibilidade do mercado; aumento dos recursos 

disponíveis; incremento de oportunidades de aprendizagem organizacional sob a 

troca de informações e conhecimentos entre sócios; especialização e divisão do 

trabalho diante dos provedores do serviço; compartilhamento dos riscos e dos 

custos financeiros e operacionais; e a fragmentação do “ciclo criminal” em função 

das capacidades e da especialização dessas organizações (Ibidem, p. 198). 

Contudo, como isto nos ajuda a entender o aspecto geopolítico do vínculo 

entre o Estado e COT? Para isto, o estudo de Costa (2019) não poderia ser mais útil, 

pois sua pesquisa analisou as formas que os Estados utilizam grupos irregulares 

(como movimentos insurgentes, grupos terroristas e organizações criminosas) 

como “ferramentas” para alcançarem seus objetivos geopolíticos e estratégicos, 

observando especificamente o caso dos Estados Unidos (EUA), Rússia e China 

(Costa, 2019). Contudo, ao contrário de Costa (2019), assumimos que o oposto 

também é possível. O crime organizado também utiliza os Estados enquanto 

“ferramentas” para alcançarem suas ambições geopolíticas e estratégicas.  

Neste sentido, dado que estamos lidando com um ator que opera 

transnacionalmente, não seria um exagero assumirmos que este tem superado e 

instrumentalizado as limitações intrínsecas do modelo de Estado westfaliano em 

prol de seus interesses estratégicos. Interessantemente, conforme vimos em 

Williams (2009), essas “limitações” que são exploradas pelo COT não apenas se 

constituem como verdadeiras janelas de oportunidade para a viabilização de suas 

atividades, como são, todavia, e aos olhos dos Estados, as principais atribuições da 

própria figura do Estado: a sua soberania, territorialidade, jurisdição, regras, 

instituições, funções e tomadores de decisão. Portanto, assumimos que, para 

entendermos as estratégias geopolíticas de organizações criminosas transnacionais, 
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é necessário identificarmos como essas organizações utilizam e combinam 

diferentes Estados enquanto ferramentas para seus fins estratégicos. 

Diante disso, após investigarmos as características conceituais e operacionais 

da figura do COT em contraposição ao Estado, resta-nos explorarmos o seguinte 

questionamento: como podemos compreender o raciocínio geopolítico do COT sob 

o formato de um quadro teórico integrado? Para isto, a segunda etapa deste 

exercício teórico descreve a trajetória do campo acadêmico da Geopolítica e como 

podemos situar o conceito de “geopolítica criminal” neste campo. 

Brigola (2020) desenvolveu uma historiografia teórica da Geopolítica e 

evidenciou como os pressupostos e viradas teóricas deste campo estiveram 

diretamente interligadas aos eventos históricos do século XX, passando desde a 

Geopolítica Clássica e a Geoeconomia até a Geopolítica Crítica (Brigola, 2020). De 

modo semelhante, no entanto mais detalhado, Flint (2016) também ilustra o 

alargamento do arcabouço teórico da Geopolítica ao longo do tempo. De qualquer 

forma, ambos ressaltam um aspecto fundamental para este projeto: o papel de atores 

não-estatais enquanto atores geopolíticos nas relações internacionais (Brigola, 

2020; Flint, 2016). É diante desta denominação que podemos observar o COT 

enquanto um ator geopolítico não-estatal. Para isto, assume-se neste projeto a 

trajetória teórica deste campo desde a “Era de Ouro da Geopolítica Clássica”, o 

ostracismo da Geopolítica e o seu retorno no âmbito acadêmico nos últimos anos 

da Guerra Fria, com o resgate das propostas clássicas e o surgimento de novas 

correntes, como no caso da Geopolítica Crítica (Brigola, 2020, p. 9). 

Antes de apresentar esta trajetória, Brigola (2020) realiza a distinção 

tradicional entre “Geografia Política” e “Geopolítica”, afirmando que a primeira é 

considerada por alguns autores como uma “verdadeira ciência geográfica”, 

enquanto a segunda é constantemente classificada como uma “pseudociência” e 

“subserviente aos desejos expansionistas do Estado” (Ibidem, p. 10). Além disso, 

ele afirma que o primeiro termo aparece pela primeira vez nos textos do filósofo 

francês Turgot em 1750 e surge como título de campo de estudo acadêmico apenas 

com o alemão Friedrich Ratzel, na medida em que o segundo apareceria somente 

no início do século XX com o sueco Rudolf Kjéllen em 1905 (Ibidem, p. 11). Mais 

adiante, ele demonstra que a consolidação da Geografia Política teria se dado a 

partir do contexto europeu por disputas territoriais entre os Estados, assim como a 

projeção dos mesmos para fora do “Velho Mundo”, onde a contribuição de Ratzel 
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teria permitido a explicação desses eventos sob fatores geográficos (como a 

localização, posição, território, recursos, fronteiras, população e as relações com 

outros Estados), enquanto a Geopolítica teria servido para a formulação de políticas 

estratégicas dos Estados perante esses fatores e sujeita, muitas vezes, somente ao 

crivo dos militares responsáveis pela política de defesa dos Estados (Ibidem p. 12). 

Diante disso, os termos “Era de Ouro” e “Geopolítica Clássica” são 

contextualizados pelo autor sob o período de rivalidades entre Inglaterra, 

Alemanha, Rússia e EUA, cujas tensões influenciaram autores a desenvolverem 

teorias embasadas em uma “visão de mundo nacional”, com pesquisas e resultados 

que poderiam ser aplicados na prática para o desenvolvimento ou o acúmulo de 

poder de seus países (Ibidem, p. 10-11). Semelhantemente, Flint (2016) afirma que 

as fundações da Geopolítica Clássica foram estabelecidas na era da exploração 

europeia e ao “desejo e necessidade de ver o mundo como um todo interconectado, 

feito de partes rotuladas (como ‘bárbaras’ e ‘vazias’) em comparação ao Ocidente” 

e que era assumido enquanto “civilizado” e “desenvolvido” (Flint, 2016, p. 4). 

Portanto, a Geopolítica Clássica compreende o meio político enquanto uma 

arena marcada pela competição da supremacia entre os Estados, onde o mundo 

poderia ser explicado, entendido e controlado sob os preceitos desta corrente 

(Ibidem, p. 4). Não por acaso, para além da exploração dos recursos em locais 

geográficos específicos, esta concepção serviu enquanto a base fundacional de 

políticas imperialistas e colonialistas, cuja atuação dependia da rotulação de 

algumas partes do mundo como “bárbaras” e “selvagens” e onde assumia-se que 

essas precisavam do controle colonial para se “desenvolverem” e se “civilizarem” 

(Ibidem, p. 4). Por consequência, para além das teorias de Ratzel e Kjéllen, fora 

neste período que as teorias clássicas de Halford Mackinder, Alfred Mahan e Karl 

Haushofer também foram desenvolvidas (Ibidem, p. 4). É assim que a Geopolítica 

Clássica começa a se consolidar enquanto uma corrente teórica. 

Mackinder talvez seja o geopolítico mais conhecido e influente, surgindo no 

final do século XIX com a sua teoria do “Heartland” e influenciando diretamente 

no âmbito acadêmico e político. Flint (2016) afirma que Mackinder escreveu sua 

teoria visando manter o poder da Grã-Bretanha e sua nobreza territorial sob a 

construção de um forte bloco imperial que fosse capaz de resistir eventuais 

desafiadores internacionalmente, enquanto mantinha a riqueza e a estrutura social 

aristocrática internamente (Ibidem, p. 8). Sendo influenciado pelo trabalho de 
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Mahan nos EUA, Mackinder observava a política global como um “sistema 

fechado”, um “espaço no qual as ações de diferentes países eram necessariamente 

interconectadas e cujo maior eixo de conflitos era entre poderes terrestres e 

marítimos” (Ibidem, p. 8). Ele examinou a geografia e a história do poderio terrestre 

ao definir, em 1904, o núcleo da Eurásia como a “Área Pivô” da história, 

renomeando este espaço geográfico enquanto Heartland em 1919 (Ibidem, p. 8).  

Estando sob direta influência de seu “olhar eurocêntrico”, este espaço fora 

definido desta forma por Mackinder ao afirmar que a “história do mundo” estaria 

vinculada a uma sequência de invasões advindas desta região para as demais áreas 

do mundo, que eram orientadas mais pelo oceano e cuja vantagem estratégica havia 

sido reduzida com a introdução de linhas ferroviárias no âmbito terrestre (Ibidem, 

p. 8). Em síntese, o raciocínio de Mackinder pode ser ilustrado sob o seu famoso 

ditado: “Quem governar o Leste da Europa comanda o Heartland; quem governar 

o Heartland comanda a Ilha-Mundo; quem governar a Ilha-Mundo comanda o 

mundo” – valendo ressaltar que o termo “Ilha-Mundo” se refere a combinação das 

massas terrestres da Eurásia e do continente africano (Ibidem, p. 8-10). 

Mahan também contribuiu para a consolidação da Geopolítica Clássica. Ao 

realizar uma distinção histórica entre poderes terrestres e marítimos, Mahan 

acreditava que os países considerados “grandes poderes” eram aqueles cuja 

insularidade, somadas a linhas costeiras facilmente defensíveis, proviam uma base 

segura na qual o poder marítimo poderia ser desenvolvido, obtendo e aprimorando 

assim o poder nacional e global sob o apoio de uma rede de bases terrestres (Ibidem, 

p. 10). Contudo, ao contrário de Mackinder, o objetivo de Mahan era aumentar a 

influência global e a projeção de poder dos EUA através de uma aliança com a Grã-

Bretanha contra forças terrestres advindas da Eurásia, ao passo que este evitaria o 

conflito com o dominante poder naval britânico (Ibidem, p. 10). 

Neste contexto, assim como os EUA, a Alemanha também questionava a 

supremacia britânica no mundo, onde Ratzel e Kjéllen tiveram uma influência 

considerável no modo que políticos e intelectuais alemães observavam este 

contexto. A soma das “noções zoológicas” de Ratzel e a ideia de Kjéllen que 

Estados eram “entidades dinâmicas que naturalmente cresciam com grandes forças” 

e cujo mecanismo para este crescimento era a “cultura”, políticos da Alemanha 

neste período assumiram que “quanto mais vigorosa e avançada uma cultura, maior 

o seu direito de expandir e dominar ou controlar mais territórios” (Ibidem, p. 10-
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11). Na prática, as ideias de Ratzel e Kjéllen foram incorporadas ao projeto 

expansionista do Estado alemão para o Leste, com o objetivo de criar um Estado-

maior e onde a cultura alemã era considerada “superior” comparada a cultura eslava 

(Ibidem, p. 11). A visão geopolítica de Haushofer, por sua vez, também influenciou 

diretamente nos ideais geopolíticos do partido nazista e de Hitler durante a Segunda 

Guerra Mundial – apesar de algumas evidências apontarem que sua abordagem 

geógrafa não condizia necessariamente com as visões racistas do Führer e que 

Haushofer teria se aproveitado do contexto vivenciado na Alemanha para promover 

a sua própria carreira acadêmica (Ibidem p. 11). 

De acordo com Flint (2016), este exemplo ilustra um elemento chave da 

Geopolítica Clássica: a “classificação da terra e das pessoas em hierarquias” para 

justificar ações políticas como o imperialismo, guerras, alianças ou posturas 

negligentes sob um “processo de classificação social que opera em paralelo com 

uma regionalização do mundo em zonas consideradas boas e ruins, seguras e 

perigosas, valiosas e não-valiosas, e pacíficas e conflituosas” (Ibidem, p. 11). Um 

“geodeterminismo” que, inevitavelmente, pré-determina ações políticas e 

estratégicas com base na localização geográfica e passíveis de serem justificadas 

como “leis naturais” do mundo (Ibidem, p. 12). 

Com base neste argumento, podemos definir a Geopolítica Clássica como 

uma forma de pensamento marcada pela pretensão de propor uma “perspectiva 

objetiva e global do mundo”, mas que na realidade tem sido “um esforço de uma 

elite de homens brancos predominante, mas não exclusivamente, em países 

ocidentais que visam promover uma agenda política particular” (Ibidem, p. 5). Não 

por acaso, devido a influência desses preceitos durante as duas Grandes Guerras e 

sua aplicabilidade prática, a Geopolítica recebeu duras críticas por inúmeros 

acadêmicos e sendo acusada de ser marcada por uma natureza ideológica e 

expansionista (Brigola, 2020, p. 14) – onde, por exemplo, a ligação entre a 

Geopolítica e o ímpeto nazista “contaminou” este campo de estudos, fazendo com 

que os inquéritos acadêmicos neste campo desaparecessem logo após a Segunda 

Guerra Mundial (Flint, 2016, p. 12). 

Diante deste receio, a Geopolítica sofreu um ostracismo acadêmico nas 

décadas seguintes, onde diferentes intelectuais redirecionaram suas análises para a 

criação de uma Geografia Política isenta de ideologias e de compromissos com o 

Estado, a eliminação do teor ideológico que marcou o seu uso durante as Grandes 
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Guerras e o resgate do seu viés científico para analisar a disputa entre os EUA e a 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) (Brigola, 2020, p. 14). 

Neste contexto, Nicholas Spykman teve um papel central diante das 

estratégias geopolíticas dos EUA com relação ao continente europeu. Ao dividir o 

mundo entre o “Velho Mundo” (o continente eurasiano, a África e a Austrália) e o 

“Novo Mundo” (as Américas), Spykman considerava que uma eventual união dos 

poderes no Velho Mundo poderia desafiar a projeção de poder dos EUA, de modo 

que fosse necessário uma política externa ativa e não isolacionista para construir e 

balancear o poder no Velho Mundo (Flint, 2016, p. 13). Partindo da definição do 

“crescente marginal” de Mackinder (a região geográfica logo abaixo do Heartland) 

enquanto o “Rimland”, Spykman a define enquanto a arena geopolítica chave na 

qual os EUA deveriam expandir a sua influência (Ibidem, p. 13). 

Não por acaso, tanto as estratégias dos EUA quanto da URSS durante a 

Guerra Fria tiveram uma clara influência da Geopolítica na formulação de suas 

políticas estratégicas e através das teorias expostas anteriormente. De um lado, o 

diplomata George Frost Kennan teve um papel considerável na estratégia de 

contenção dos EUA à URSS, apresentando um componente especificamente militar 

e sendo produto da “complexa e sutil combinação (...) dos principais aspectos das 

teorias do Heartland e do Rimland” (Brigola, 2020, p. 15-16). Por outro lado, o 

almirante Sergei Gorshkov expôs a necessidade de um poder naval na URSS que 

atuasse em todas as rotas, estreitos e passagens oceânicas para consolidar uma 

marinha que pudesse realizar as mais variadas missões – sendo, talvez, uma ideia 

inspirada em Mahan (Ibidem, p. 15-16). No entanto, é importante frisarmos que nos 

países em desenvolvimento, em especial nos países sul-americanos, o 

desenvolvimento da Geopolítica ocorreu de maneira diferente, pois estava restrita 

às escolas militares e não era permitida no âmbito acadêmico e civil – tendo um 

forte crescimento durante os regimes militares (Ibidem, p. 16).  

Já no início de 1980, a Geopolítica retornaria aos ambientes acadêmicos 

europeus a partir do geógrafo francês Yves Lacoste que, ao criar a revista Hérodote, 

afirmou que queria “retomar as discussões ideológicas e políticas em contrapartida 

à despolitização da geografia”, destacando “o elevado poder estratégico da 

geografia” e como ela pode ser um poderoso instrumento de guerra” – algo já 

evidenciado em seu livro “A Geografia Serve Antes de Mais Nada para Fazer a 

Guerra” de 1976 (Ibidem, p. 16-17). Ao mesmo tempo, o retorno desses estudos 
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também foi um resultado das grandes mudanças globais que ocorreram no cenário 

da Guerra Fria após os anos 1960, como: o forte crescimento militar e expansivo da 

URSS, o nacionalismo crescente no chamado “Terceiro Mundo”, o sectarismo 

islâmico, a revolução cubana e as crises econômicas do período (Ibidem, p. 17). 

Assim como Lacoste, surgia nos EUA o responsável pelo “resgate” do uso do 

termo “geopolítica”, o então conselheiro de Segurança Nacional do governo Nixon 

em 1969, Henry Kissinger, que utilizou o termo para descrever a necessidade de 

uma estratégia global para os EUA no cenário bipolar e perante uma balança de 

poder em um tabuleiro global que caminhava em direção a multipolaridade (Ibidem, 

p. 18). Logo, podemos concluir que o resgate da Geopolítica se deu em dois locais, 

momentos distintos e ao mesmo tempo independentes, pois não há referência mútua 

entre o autor estadunidense e Yves Lacoste (Ibidem p. 18). 

 Com a formação de um mundo multipolar a partir da ascensão dos EUA 

como o maior poder econômico e militar do planeta, a ascensão econômica de 

países na Europa Ocidental, do Japão e da China (Ibidem, p. 18), os estudos sobre 

geopolítica passaram por mais uma mudança: o surgimento da corrente teórica da 

“Geoeconomia”. Assim como “geopolítica”, o termo “geoeconomia” também 

surgiu antes mesmo da sua concepção formal, pois esta já era estudada no início do 

século XX e cujo termo surgiu apenas a partir do trabalho de Edward Luttwak em 

seu artigo “From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, Grammar of 

Commerce” em 1990 (Ibidem, p. 19). Com o aumento da importância global de 

questões econômicas em termos acadêmicos e políticos, a Geopolítica passou a 

avaliar a influência das variáveis econômicas nas políticas estratégicas dos Estados 

(Ibidem, p. 20), tais como o “comércio internacional”, o “mercado”, “alianças 

econômicas” e “modelos de política econômica”. 

Ao mesmo tempo, a Geopolítica passava por outra mudança teórica com o 

surgimento de uma nova escola anglófona e com uma proposta de interpretação 

alternativa quando comparada as demais correntes teóricas, a chamada “Geopolítica 

Crítica” (Ibidem, p. 20). Com John Agnew, Gearóid Ó Thuatail, Simon Dalby e 

Klaus Dodds como seus principais autores, diferentes estudos se distanciaram dos 

moldes teóricos da Geopolítica Clássica, marcada pelo forte viés militar e estatal, 

assumindo o “discurso” enquanto o principal objeto de análise a partir dos anos 

1990 (Ibidem, p. 20). Tendo uma ampla influência dos trabalhos de Michel 

Foucault, a análise de discurso teve como objetivo descrever como os discursos de 
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tomadores de decisão política, intelectuais do Estado e da mídia incidem em seus 

interesses estratégicos, onde o discurso seria uma forma de poder na qual os 

“homens de Estado” espacializam a política internacional conforme os seus 

interesses (Ibidem, p. 21). Sob as palavras de Flint (2016), “o discurso é a fusão do 

poder e da autoridade em conteúdo linguístico” (FLINT, 2016, p. 5). Logo, a 

Geopolítica Crítica advém diretamente do pensamento pós-modernista e como uma 

reação voltada para uma “retirada da geopolítica do Estado”, expondo os vieses e 

agendas políticas nos posicionamentos de geopolíticos clássicos (Ibidem, p. 5). 

Logo, apesar da Geopolítica Crítica aceitar a figura do Estado como o 

principal agente na arena internacional, ela não descarta a importância de outros 

agentes no dinamismo das relações internacionais, como organizações 

internacionais e empresas transnacionais (Brigola, 2020, p. 20). Em outras palavras, 

uma das grandes inovações da Geopolítica Crítica foi a incorporação de atores não-

estatais enquanto atores geopolíticos. Portanto, isto significa que a Geopolítica não 

é mais um campo Estadocêntrico, pois a incorporação desses atores citados 

anteriormente e a produção de conhecimento geopolítico por parte de grupos 

marginalizados alterou profundamente os ramos da Geopolítica (Flint, 2016, p. 14). 

Por fim, apesar das mudanças ocorridas no âmbito da Geopolítica, Brigola 

(2020) destaca que “é impensável um fim da geopolítica e de formulações 

geoestratégicas a serviço do poder nacional, ainda que estas estratégias não sejam 

exclusivamente de caráter militar” e onde, “ao mesmo tempo que seria possível 

dizer que a Geopolítica Clássica não está morta”, também é inegável o surgimento 

de diferentes correntes teóricas de Geopolítica para além daquela que vigorava 

durante a Guerra Fria (Ibidem, p. 19-20). De modo semelhante, Flint (2016) afirma 

que a Geopolítica Clássica não deve ser interpretada como algo historicamente 

ultrapassado e redundante, pois ela segue “viva” no mundo (Flint, 2016, p. 4), mas 

que agora precisa se contentar com uma Geopolítica Crítica “crescentemente 

vigorosa e confiante” (Ibidem, p. 16). 

Após entendermos a contribuição de cada uma dessas correntes teóricas, 

finalmente podemos integrar as organizações criminosas transnacionais no escopo 

teórico da Geopolítica ao redirecionarmos nosso estudo para o conceito de 

“geopolítica criminal” de Sansó-Rubert (2016). Embora outros acadêmicos tenham 

estudado esta temática sob enquadramentos teóricos distintos, Sansó-Rubert (2016) 

direcionou sua análise em torno desta temática sendo, talvez, um dos primeiros 
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acadêmicos no mundo a verbalizar o termo “geopolítica criminal”, propondo uma 

abordagem do crime organizado enquanto um ator geopolítico não-estatal e como 

organizações criminosas projetam sua transnacionalização, articulam suas relações 

e estratégias para controlarem de forma eficiente um quadro territorial vinculado 

aos interesses da organização (Sansó-Rubert, 2016, p. 186). 

Neste sentido, Sansó-Rubert (2016) afirma que o controle territorial dessas 

organizações desafia a soberania local, estatal e internacional, dado que elas 

superam os limites físicos e legais convencionais do sistema internacional (Ibidem, 

188). Contudo, assim como já descrevemos anteriormente, o presente projeto vai 

além desta constatação, pois, para além da superação desses limites físicos e legais 

convencionais do sistema internacional, essas organizações instrumentalizam os 

mesmos em prol de suas ambições estratégicas. 

Conforme o autor argumenta, estudar a geopolítica criminal exige um 

enquadramento analítico sobre a lógica e ambição dos responsáveis pela direção 

das organizações criminosas, isto é, as “cúpulas” no comando desses grupos, 

identificando quais são as motivações e estratégias que determinam o como e por 

que a expansão territorial desses grupos ocorre, os fatores intervenientes neste 

sentido e os critérios que determinam o estabelecimento de relações cooperativas 

ou conflitivas com outras organizações (Ibidem, p. 187-188). Vale ressaltar que, 

apesar de ele não descrever como esta conjuntura funciona no caso de redes de 

COT, podemos considerar que as decisões nesta modalidade organizacional 

ocorrem sob um processo decisório mais horizontal e coletivo. 

Ao ressaltar que “realidades geopolíticas criminosas” constantemente 

aparecem e desaparecem, ele afirma que precisamos identificar um núcleo 

territorial base e originário dessas organizações, uma vez que este núcleo possui 

uma importância vital para sua sobrevivência, surgimento e fortalecimento (Ibidem, 

p. 188). Neste sentido, ao descrever que “a mobilização dessas organizações segue 

uma estratégia expansionista de mercado e ação, previamente planejada e projetada, 

e apoiada por uma análise de risco”, e cujo principal objetivo seria a exploração de 

uma série de circunstâncias identificadas como “oportunidades de lucro” ao redor 

do mundo, a intervenção das autoridades e os eventuais confrontos com outras 

organizações pelo controle de território influenciam na maneira como o crime 

organizado se comporta (Ibidem, p. 189). 
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Para que seja possível conferirmos um caráter “espacial” à aplicação do 

conceito de “geopolítica criminal” de Sansó-Rubert (2016), o estudo produzido por 

Ellis (2018) contribui consideravelmente na produção de um quadro teórico 

qualificado. Ele propõe que o fluxo operacional do COT seja definido entre “zonas 

de demanda”, “zonas de fonte” e “zonas de trânsito”. Uma caracterização útil, 

porém, imperfeita dada a variedade de produtos e serviços disponibilizados pelo 

crime organizado (Ellis, 2018, p. 13). A imperfeição desta caracterização é fruto da 

variação do papel estratégico entre os diferentes produtos e serviços que são 

demandados e oferecidos em zonas de demanda, fonte e trânsito, onde “países que 

demandam um produto e atividade específica podem ser zonas de fonte e trânsito 

para outros produtos e atividades” (Ibidem, p. 13). Em outras palavras, a escolha 

pela realização de um crime transnacional pode apresentar um planejamento 

estratégico distinto no âmbito da geopolítica criminal, o que significa que esta 

caracterização deve ser realizada de maneira essencialmente cuidadosa. 

Portanto, a evolução de rotas de trânsito, novas origens de demanda ou oferta 

significa que o papel de um país ou área específica na geografia do COT em uma 

região pode estar em estado de fluxo (Ibidem, p. 14), o que significa que é 

necessário estarmos atentos as constantes mudanças que fazem realidades 

geopolíticas criminosas desaparecerem ou aparecerem. Para que isto seja possível, 

é imperativo que tenhamos em vista como essas se manifestam de maneira 

intrarregional e inter-regional, descrevendo como a combinação de diferentes 

Estados em uma região específica ou em múltiplas regiões se insere no 

planejamento estratégico dessas organizações. Em outros termos, entender como a 

combinação de Estados constitui uma estratégia geopolítica criminosa 

verdadeiramente intrarregional e inter-regional é um caminho adequado para 

compreendermos um panorama mais abrangente e regional da atuação de 

organizações criminosas transnacionais em termos geopolíticos. 

Apenas assim podemos entender as complexidades por trás do raciocínio 

geopolítico de organizações criminosas transnacionais e as janelas de oportunidades 

que permitem a criação ou destruição de realidades geopolíticas criminosas, estejam 

elas se materializando no nível nacional, intrarregional ou inter-regional. Ao 

integrarmos as considerações e premissas teóricas expostas nessas últimas páginas 

sob um único quadro teórico, ficamos cada vez mais próximos de conferirmos 

significado ao sistema internacional perante os olhos dessas organizações. 
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1 Estado, Crime Organizado Transnacional (COT) e 

Geopolítica Criminal 

Um estudo científico sobre o planejamento estratégico de organizações 

criminosas transnacionais não é uma tarefa simples. Afinal de contas, estamos 

propondo uma análise de uma entidade que atua entre diferentes fronteiras estatais 

e que atravessa as barreiras convencionais do sistema internacional. Não por acaso, 

a nomenclatura “COT” surgiu no vocabulário acadêmico e no âmbito de tomada de 

decisão política devido à natureza transnacional das operações dessas organizações 

criminosas que, embora não seja nenhuma novidade em termos históricos, foram 

ganhando o seu próprio espaço nas pautas emergentes de segurança nacional, 

regional e internacional nas últimas três décadas. 

Contudo, tanto a sua natureza transnacional quanto o próprio surgimento 

dessas organizações não ocorrem no “vácuo”, pois elas se manifestam segundo os 

seus vínculos com as características dos espaços que elas surgem, atravessam e 

controlam. Isto significa que, para entendermos os fatores que influenciam na sua 

distribuição geográfica e coordenação operacional, é necessário olharmos para 

ninguém menos que a maior autoridade política presente no sistema internacional: 

o Estado. Ele é a figura central na constituição das características destacadas 

anteriormente e aquela cuja a influência é determinante para compreendermos a 

manifestação do COT na realidade. Em outras palavras, é impossível estudarmos 

as organizações criminosas transnacionais sem olharmos para o Estado e a maneira 

pela qual este se relaciona com essas organizações. 

Apenas assim podemos compreender as complexidades por trás do 

planejamento estratégico das organizações criminosas transnacionais no âmbito da 

geopolítica criminal, descrevendo como essas organizações se relacionam com os 

Estados nos quais elas surgiram e operam. Ao assumirmos essa premissa, 

convidamos o leitor a trilhar o mesmo caminho analítico que seguimos nesse 

primeiro capítulo para conferirmos significado ao raciocínio geopolítico por trás do 

planejamento estratégico do COT e no caso do tráfico de armas de fogo. Para que 

isto seja possível, apresentamos a seguir a abordagem teórico-conceitual abrangente 

que produzimos para associarmos discussões teóricas a evidências científicas sobre 

essas organizações e com o objetivo de transformarmos o seu planejamento 

estratégico operações em fenômenos empíricos palpáveis. 
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1.1 Estado e Crime Organizado Transnacional (COT): quem 

determina quem? 

Quem determina quem? É o Estado que determina as ações do COT, ou é o 

COT que determina as ações do Estado? Essas são as perguntas que estão no cerne 

da reflexão produzida nesse primeiro capítulo e que têm o potencial de ilustrar o 

vínculo entre o Estado e organizações criminosas, as circunstâncias no qual elas 

surgem e os motivos pelos quais coordenam as suas operações em países 

específicos. Talvez o trabalho mais renomado sobre a relação entre a figura do 

Estado e do crime organizado seja o de Tilly (1985), que contextualizou de forma 

crítica a formação do Estado sob o seguinte argumento: 

“Se os esquemas de proteção representam o crime organizado em sua 

forma mais suave, então a construção da guerra e do Estado - esquemas 

de proteção por excelência com a vantagem da legitimidade - se 

qualificam como nossos maiores exemplos de crime organizado” (Tilly, 

1985, p. 169). 

Embora seu argumento tenha sido objeto de críticas e elogios ao longo das décadas, 

é inegável que, de fato, um dos grandes fatores que realmente diferencia a formação 

e atuação entre ambas as figuras em questão é o aspecto da “legitimidade”. Mas isto 

não basta por si só. Para capturarmos verdadeiramente a essência das características 

e diferenças centrais entre essas figuras, precisamos olhar para outras direções. 

 Neste sentido, o presente projeto não pretende utilizar ou se aprofundar nas 

ferramentas produzidas por acadêmicos nas últimas décadas para explicarem como 

agentes públicos e criminosos interagem e exercem controle entre si, tais como 

aquelas trabalhadas na revisão de literatura de Chabat (2019), como: “Estados 

Criminosos”1, “Estados Capturados”2, “Estados Paralelos”3, “Crooked States”4, 

                                                             
1 Diferente daqueles classificados pela literatura como “rogue states”, “renegade states”, “states of 

concern” ou “backslash states”, esta refere-se aos Estados onde criminosos se infiltraram 
formalmente no mesmo (Ibidem, p. 18). 
2 Apesar de ser utilizado para descrever situações no qual organizações criminosas controlam o 

Estado, esta foi criado por analistas do Banco Mundial para descrever o poder de firmas privadas na 

“captura” dos Estados (Ibidem, p. 18-19). 
3 Esta descreve um nexo entre lideranças políticas formais, facções criminosas no aparato estatal, 

crime organizado e/ou especialistas em violência, onde o Estado não disponibiliza serviços básicos, 

direciona a política governamental a favor desses grupos e mantém a aparência de um sistema 

legítimo e funcional (Ibidem, p. 19). 
4 Aqueles onde criminosos possuem um papel importante no recolhimento de aluguéis na 

governança local, regional, nacional e global, atuando como verdadeiros governantes em 

comunidades específicas, cadeias de atividades e mercados, fornecendo proteção e serviços, ditando 

normas, significados e identidade aos cidadãos (Ibidem, p. 19).  
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“Estados Gangsters e Cleptocráticos”5, “Estados Mafiosos”6 (Chabat, 2019, p. 18-

20)7. Pelo contrário, o objetivo deste projeto é caminharmos para uma outra direção, 

embora este enquadramento seja digno de futuras investigações.  

Assim como ressaltamos anteriormente, queremos entender quem determina 

quem e, para isto, queremos identificar as principais características e diferenças das 

figuras do Estado e do COT. Para isto, é imperativo que tenhamos em mente as 

delimitações conceituais e atribuições empíricas por trás desses atores. Em outras 

palavras, precisamos definir o que é o Estado e o que é o crime organizado, assim 

como esses se comportam na realidade empírica sob uma perspectiva relacional.  

Do lado do Estado, podemos defini-lo através de quatro interpretações: (1) 

uma “entidade soberana e territorial”, que controla uma área sob a sua jurisdição, 

quem entra e o que entra no mesmo; (2) um “sistema de regras”, que tem autoridade 

e obrigações perante os seus cidadãos; (3) um “conjunto de instituições e pessoas” 

que agem em seu nome; e (4) um “conjunto de funções” que variam desde o título 

de garantidor da ordem e da segurança sob o monopólio do uso legítimo da força, 

até a sua função enquanto gerenciador da atividade econômica e provedor de bem-

estar socioeconômico (Williams, 2009, p. 163-164).  

Do lado do COT, conseguimos descrevê-lo de forma sintetizada sob três 

abordagens: (1) aquelas que definem uma lista de características simples, como a 

“associação durável para fins criminosos, um número mínimo de pessoas 

(geralmente três), algum tipo de estrutura organizacional e hierárquica, e o uso da 

corrupção e da violência”; (2) aquelas que possuem uma lista mais sofisticada, 

identificando algumas das características essenciais e “à la carte”, que distinguem 

entre “características primárias” que precisam estar presentes e “características 

secundárias” que podem estar presentes ou não; e (3) aquelas que tentam capturar 

a “essência do crime organizado”, como a definição da INTERPOL, que descreve 

o crime organizado enquanto “qualquer grupo que possui uma estrutura corporativa 

                                                             
5 Ao contrário de Estados democráticos, esses usam forças de segurança não para protegerem o 

direito de cidadãos, mas como ferramentas de monopólio coercitivo, agregarem riqueza a elites e 

expandirem econômica e territorialmente um “continuum” evolucionário entre crime organizado e 

política, ou gangsters e governos (Ibidem, p. 19-20). 
6 Neste caso, governantes são agentes integrais ou líderes de empresas criminosas, onde seus 

interesses se tornam prioridades do governo e onde interesses nacionais e do crime organizado estão 

intrinsicamente entrelaçados (Ibidem, p. 20). 
7 Apesar desta classificação não ser utilizada neste projeto de pesquisa, vale notar que Chabat (2019) 

propõe uma nova ferramenta conceitual muito útil e inovadora para compreendermos 

adequadamente este contexto: o “Estado Possuído Criminalmente” (Ibidem, p. 22-24). 
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e cujo objetivo primário é obter dinheiro através de atividades ilegais, 

frequentemente sobrevivendo sob a corrupção e o medo”, ou como a definição do 

tipo neo-Clausewitziana, que o observa simplesmente enquanto “a continuação dos 

negócios por outros meios” (Ibidem, p. 164).  

Em síntese, fica muito claro que estamos diante de um contexto relacional 

onde o Estado sempre está tentando reafirmar a sua soberania, legitimidade e 

jurisdição em um determinado território contra o COT, enquanto que o COT busca 

superar os obstáculos impostos pelo Estado visando sempre o lucro e através de 

oportunidades dentro dos próprios Estado (Ibidem, 2009). Contudo, isto por si só 

ainda não é o suficiente para definirmos se é o Estado que determina o COT ou se 

é o COT que determina o Estado. 

Com base nesta discussão, embora possa parecer contraintuitivo assumirmos 

que é “o Estado molda o crime organizado”, é “o território, suas características 

socioeconômicas, a relação entre atores estatais e atores ilegais, e políticas 

regulatórias e proibicionistas” que condicionam os “espaços para o crime 

organizado” na realidade (Chávez & Peñafiel, 2019, p. 283). Isto não elimina a 

capacidade de organizações criminosas também influenciarem nas práticas políticas 

dos Estados que, sob a forma de medidas repressivas, podem vir a combater essas 

organizações (Ibidem, 2019). Entretanto, do ponto de vista constitutivo, estamos 

perante uma realidade inescapável: é o Estado que determina o crime organizado, 

criando as condições para o seu surgimento, as atividades criminosas que serão 

conduzidas e a forma como estas serão coordenadas no Estado em questão. Em 

outras palavras, são as características físicas, práticas políticas do Estado diante de 

atores ilegais, condições socioeconômicas específicas e medidas legais em um 

determinado território que, acima de tudo, determinam a forma como o crime 

organizado irá se manifestar na realidade (Ibidem, 2019). 

Não por acaso, é possível afirmarmos que o crime organizado nada mais é 

que “um processo dinâmico histórico e institucionalmente produzido” vinculado a 

figura do Estado. Um processo cuja complexidade apenas pode ser compreendida 

sob uma investigação minuciosa das formas que as características de natureza 

física, política, socioeconômica e legal de um determinado Estado incidem na 

materialização de organizações criminosas. Assim como veremos mais adiante, 

compreender a influência dessas características também é uma etapa central para 

avançarmos em nosso entendimento sobre estratégias geopolíticas criminosas.  
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Para avançarmos nessa discussão com precisão teórica, precisamos passar por 

mais algumas etapas no que se refere a conceitualização do crime organizado 

enquanto um fenômeno empírico, pois não seremos capazes de captar as 

complexidades teóricas do mesmo se pararmos nas abordagens citadas 

anteriormente. Em outras palavras, precisamos dar um passo para trás e 

mergulharmos no próprio conceito de “crime organizado”, pois não estamos diante 

de um fenômeno facilmente “visível” do ponto de vista conceitual graças as 

diferenças nas formas que os Estados definem o mesmo e graças as suas próprias 

experiências histórias e culturais (Sinn, 2016, p. 24). A ausência de uma definição 

universal de crime organizado (von Lampe, jan, 2020), por sua vez, apenas 

contribui para ressaltarmos a importância de discutirmos mais algumas 

aproximações conceituais perante a “essência” do crime organizado.   

De um modo geral, existe uma importância central na conceitualização do do 

crime e seus determinantes sob uma lógica de custo-benefício econômico pautada 

em uma avaliação de risco (Cerqueira & Lobão, 2004, p. 247) que, não por acaso, 

está nas raízes da famosa “Enterprise Theory of Organized Crime”. Ao assumirmos 

que grupos de crime organizado têm sido definidos consensualmente entre 

especialistas enquanto “empresas criminosas”, fica claro que essas atuam de forma 

contínua e trabalham racionalmente para lucrarem através de atividades ilícitas 

frequentemente demandadas em alto nível pelo público, com o objetivo de 

sobreviverem e lucrarem (Albanese, 2011). Entretanto, engana-se quem pensa que 

esta lógica dá conta de explicar toda a essência do crime organizado. Pelo contrário, 

ela apenas conta uma parte da história, pois este fenômeno não está atrelado 

somente a variáveis de cunho econômico (Sansó-Rubert, 2016; Ellis, 2018). 

O crime organizado não é gerado no abstrato, mas encontra-se “materializado 

em um contexto específico no espaço-tempo e com determinadas condições sociais, 

tecnológicas, políticas e humanas” (Sansó-Rubert, 2016, p. 182). Portanto, “grupos 

de crime organizado são efetivamente sistemas dentro de sistemas”, onde sua 

“habilidade funcional, evolutiva e expansiva” reflete tanto a ação de lideranças 

individuais quanto a construção e sustentação dessas organizações e empresas 

econômicas contínuas, cujas dimensões produtivas, logísticas e financeiras 

encontram-se constituídas em um “sistema com interface em um sistema societário 

mais abrangente” (Ellis, 2018, p. 7-8). Sob outros termos, “grupos de crime 
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organizado transformam e são transformados pelas infraestruturas das sociedades 

nas quais eles operam” (Ibidem, p. 8). 

Logo, indicar a importância das condições ambientais de um espaço 

geográfico específico para explicar o surgimento de organizações criminosas é um 

caminho analítico que precisamos trilhar para entendermos sua manifestação na 

realidade, dado que ele está diretamente vinculado as infraestruturas do sistema 

societário no qual ele opera. De todo modo, assumindo que a lógica econômica 

segue sendo uma característica definidora de crime organizado, podemos afirmar 

que “o crime organizado talvez seja melhor entendido como a continuação do 

comércio por meios ilegais, com organizações criminosas transnacionais sendo a 

contrapartida ilícita de corporações multinacionais” (Williams, 2011, p. 106), onde 

estas surgem graças a “um processo dinâmico histórico e institucionalmente 

produzido” sempre vinculado ao Estado (Chávez & Peñafiel, 2019, p. 282). 

Contudo, como podemos entender a natureza de suas atividades? Afinal de contas, 

estamos perante organizações criminosas que atuam transnacionalmente, o que 

significa que precisamos definir o que é um “crime transnacional”.  

Diferente de “crimes internacionais”, crimes transnacionais são atividades 

cujo planejamento, proporção e efeitos diretos ou indiretos envolvem sempre mais 

de um país (Albanese, 2011, p. 2-3). Portanto, comparado aos crimes tipificados 

pelo Estatuto de Roma como “crimes internacionais”, o “COT não é definido 

enquanto uma ofensa contra toda a comunidade mundial (Ferreira, 2018, p. 149). A 

título de exemplo de crimes transnacionais, podemos citar o tráfico de drogas, 

armas de fogo, humanos, contrabando de produtos falsificados, crimes cibernéticos, 

lavagem de dinheiro, infiltração em negócios legítimos, roubo de obras artísticas, 

antiguidades e recursos naturais, fraudes, extorsão e até mesmo a corrupção. 

Além disso, seria um equívoco teórico e empírico assumirmos que todas as 

organizações criminosas possuem as mesmas estruturas internas e operacionais. A 

verdadeira dinâmica contemporânea de organizações criminosas que praticam 

crimes transnacionais reside na diferença e na interação de “grupos tradicionais” e 

“redes” de COT. De um lado, “grupos tradicionais” são aqueles com uma estrutura 

interna definida em termos hierárquicos entre “chefes” e “soldados”, e rigidamente 

verticalizadas do ponto de vista operacional. Do outro lado, as “redes” são 

associações temporárias marcadas pela estrutura interna descentralizada, não-

hierárquica, horizontal e flexibilidade operacional (Albanese, 2011, p. 6; van Dijk 
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& Spapens, 2014, p. 7-8). Contudo, é importante notarmos que existe a 

possibilidade da verticalidade operacional de grupos tradicionais de COT estar 

acompanhada por um determinado grau de autonomia entre as partes adjacentes à 

cúpula da liderança desses grupos, embora estas respondam sempre aos seus líderes. 

Por outro lado, a interação entre esses dois formatos organizacionais se materializa 

na realidade principalmente sob parcerias direcionadas a viabilização de diferentes 

atividades ilícitas transnacionais (Ibidem, p. 7; Ibidem, p. 9). 

Isto não é nenhuma coincidência ou fruto do acaso, pois, embora “o crime 

organizado que transcende fronteiras seja um fato histórico”, o fenômeno conhecido 

como “globalização” alterou profundamente as características de suas atividades 

(Ferreira, 2019, p. 39), “deixando de ser uma figura hierarquizada e altamente 

centralizada para se organizar em redes, emulando os mercados lícitos e 

dificultando seu enfrentamento” (Ferreira, 2018, p. 149; Ferreira, 2019, p. 29). 

Logo, “embora o crime transnacional seja considerado uma nova forma de 

fenômeno pós-Guerra Fria”, o COT tem sido “parte da ordem internacional há 

décadas, conforme fora observado com a questão da pirataria e da escravidão no 

século XIX” (Ferreira, 2019, p. 38). No entanto, não dúvidas que a “sofisticação” 

de suas atividades ganhou impulso com o enfraquecimento do controle de fronteiras 

pelo fim da bipolaridade, a intensificação do uso de tecnologias, o maior 

movimento de pessoas e o surgimento de mercados globais (Ibidem, p. 38-39). 

Todos estes processos estão vinculados ao fenômeno da globalização. Não por 

acaso, a sua influência no processo de transnacionalização de organizações 

criminosas é um consenso na literatura científica sobre crime organizado. 

De qualquer forma, “a criminalidade organizada não é um grupo monolítico, 

mas sim um fenômeno que apresenta um panorama poliédrico, complexo e 

multidimensional” (Sansó-Rubert, 2016, p. 197). Diferentes grupos tradicionais e 

redes de COT interagem entre si para alcançarem interesses estratégicos específicos 

e para superarem as limitações organizacionais de cada grupo. A título de exemplo, 

esta parceria permite a ascensão de uma posição competitiva no mercado que 

facilita a neutralização dos principais competidores, maximização dos lucros 

obtidos em um mercado, acesso a novos mercados, redução de riscos e minimização 

de prejuízos frente à imprevisibilidade do mercado, aumento dos recursos 

disponíveis, incremento de oportunidades de aprendizagem organizacional sob a 

troca de informações e conhecimentos entre sócios, especialização e a divisão do 
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trabalho dos provedores do serviço, compartilhamento dos riscos e dos custos 

financeiros e operacionais, e a fragmentação do “ciclo criminal” em função das 

capacidades e da especialização dessas organizações (Ibidem, p. 198). 

Por fim, resta-nos conduzir o leitor ao seguinte questionamento: como essa 

discussão nos ajuda a entendermos o vínculo geopolítico entre o Estado e o COT, e 

o próprio raciocínio geopolítico do COT? Para isto, a importância da Geopolítica 

fica cada vez mais clara para os fins desse projeto. Embora alguns tenham 

argumentado que o Estado frequentemente utiliza grupos irregulares como 

“ferramentas” para alcançarem seus objetivos geopolíticos e estratégicos (Costa, 

2019), assumimos que o oposto também é possível e que deve ser investigado mais 

a fundo. O COT também utiliza os Estados enquanto “ferramentas” para atingir 

suas ambições geopolíticas e estratégicas, superando e instrumentalizando as 

limitações do modelo de Estado westfaliano em prol de seus interesses estratégicos. 

Interessantemente, essas “limitações” são as principais atribuições da própria 

figura do Estado: a sua soberania, territorialidade, jurisdição, regras, instituições, 

tomadores de decisão e suas funções. Isto significa que o próprio modelo de Estado 

westfaliano, a organização política mais famosa e poderosa ao longo da história das 

relações internacionais e cujos pilares configuram toda a lógica por trás do sistema 

internacional se apresenta tanto como um obstáculo quanto janelas de 

oportunidades para organizações criminosas transnacionais (Williams, 2009). 

Diante disso, podemos finalmente redirecionar a atenção do leitor para a construção 

de um quadro teórico integrado que vincule as considerações teóricas trabalhadas 

anteriormente com o campo acadêmico da Geopolítica e que dê conta de explicitar 

a inserção do conceito de “geopolítica criminal” neste campo. 

1.2 Geopolítica Criminal: desafios, potenciais e uma proposta de 

quadro teórico integrado 

Antes de mergulharmos nas particularidades do quadro teórico integrado que 

este projeto de pesquisa propõe para entendermos a geopolítica criminal, é 

imperativo que alguns argumentos sejam destacados sobre os desafios e potenciais 

deste quadro. Todo arcabouço teórico é, por natureza, uma ferramenta que produz 

pareceres analíticos sobre a realidade empírica. Contudo, não é raro alguns quadros 

teóricos alcançarem um teor explicativo qualificado a ponto de serem incorporados 

nas práticas e políticas dos Estados. Em outras palavras, existem quadros teóricos 
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que, conforme a sua qualidade explicativa, se tornaram verdadeiras ferramentas 

para a formulação de políticas do Estado no nível doméstico e internacional. Isto 

não é assumir que esses quadros não enfrentaram desafios teóricos, como 

problemas epistemológicos ou instrumentalizações para fins políticos partidários. 

Um caso onde isto ficou muito claro foi no campo acadêmico da Geopolítica, 

pois este possui uma trajetória diferenciada quando comparada a outras áreas de 

conhecimento. Em síntese, a Geopolítica “nasce” com dois objetivos: compreender 

como o espaço geográfico influencia no planejamento estratégico dos Estados e 

prescrever políticas estratégicas para a atuação dos mesmos na arena internacional. 

Não por acaso, ao surgir como um campo voltado para tais objetivos, o 

conhecimento produzido pela Geopolítica configurou-se enquanto um verdadeiro 

instrumento estratégico de Estado. 

Com base nesta discussão, embora ela ainda não tenha sido pensada enquanto 

uma corrente teórica formal, o presente projeto promove uma reflexão em torno do 

potencial por trás da formação de uma nova corrente teórica inserida no campo da 

Geopolítica: a “Geopolítica Criminal”. Assumindo que a Geopolítica Criminal não 

é uma exceção a lógica citada anteriormente, certamente corre-se o risco de 

acadêmicos e tomadores de decisão política tentarem instrumentalizar esta corrente 

teórica em prol de seus interesses estratégicos de maneira inadequada e, muitas 

vezes, piorando a situação que aquela própria teoria visava resolver. 

Afinal de contas, tudo o que um Estado pode vir a desejar é a 

instrumentalização desta corrente teórica para os seus fins estratégicos, definindo 

quais são aqueles espaços geográficos que são “geopoliticamente estratégicos” para 

organizações criminosas, promovendo o controle social nesses espaços e aplicando 

as mesmas políticas fracassadas contra essas organizações. Contudo, este deixaria 

de ser o caso da Geopolítica Criminal a partir do momento em que, no seu “berço 

teórico” (pelo menos a partir da maneira que construímos o nosso quadro teórico), 

existe a identificação das características do próprio Estado enquanto aquelas que 

determinam o crime organizado. Logo, para que o Estado enxergue a realidade por 

trás desta corrente, ele se vê obrigado a aceitar que ele faz parte do problema 

chamado “crime organizado”, pois foram as suas próprias características que 

permitiram a materialização deste problema na realidade empírica. 

Dessa forma, para que agentes do Estado venham a utilizar este quadro 

teórico, eles são obrigados a reconhecerem sua posição enquanto criadores e 
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promovedores do crime organizado, assim como incorporarem evidências 

científicas nos seus pareceres sobre a realidade, pois não existe espaço para 

convicções individuais e ideológicas do Estado na compreensão e combate contra 

essas organizações, apenas evidências científicas. Principalmente em casos onde 

claramente as convicções e ideologias do Estado são as responsáveis pelo 

surgimento do crime organizado. Contudo, embora esteja muito claro que todo 

esforço voltado para a teorização da realidade seja conduzido “sempre para alguém 

e para algum propósito”, e com perspectivas derivando a partir de uma posição 

social e política no espaço-tempo (Cox, 1981, p. 128)8, a combinação de um diálogo 

entre múltiplas áreas de conhecimento e evidências científicas não apenas auxilia 

na avaliação das diferentes manifestações dessas organizações, como permite a 

criação de uma ferramenta analítica útil para acadêmicos e tomadores de decisão 

política compreenderem o sistema internacional sob a ótica dessas organizações. 

De um lado, ele permite o incremento das ferramentas analíticas no nível 

acadêmico. Do outro lado, ele possibilita a produção de um arcabouço analítico 

robusto para que agentes do Estado entendam as condições que condicionam o 

surgimento e as operações do COT em determinados espaços geográficos.  

Não menos importante, ao contrário da histórica instrumentalização da 

Geopolítica para a formulação de políticas estratégicas dos Estados, não há como a 

Geopolítica Criminal ser utilizada para prescrever estratégias as organizações 

criminosas transnacionais, pois, uma vez que as devidas variáveis que dinamizam 

o seu comportamento forem denunciadas, seus planejamentos estratégicos serão 

expostos ao mundo e podem ser propriamente interceptados por medidas políticas 

contra o COT. Naturalmente, em casos onde estamos perante a ausência de 

resultados benéficos para os Estados no combate a essas organizações após as suas 

estratégias terem sido expostas ao mundo apenas indica a seguinte realidade: a falta 

de vontade política dos Estados em coordenarem medidas que sejam capazes de 

minar a atuação do COT ou, no pior dos casos, a sua total cumplicidade perante as 

ambições estratégicas dessas organizações. 

Isto posto, podemos agora nos referir a trajetória da Geopolítica enquanto 

campo acadêmico. Assim como outras áreas de conhecimento, os pressupostos e as 

viradas teóricas da Geopolítica estiveram diretamente interligados aos eventos 

                                                             
8 Valendo sempre destacar que as reflexões expostas ao longo deste capítulo não são uma exceção a 

esta lógica. 
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históricos do século XX desde a Geopolítica Clássica e a Geoeconomia até a 

Geopolítica Crítica. Com a contribuição de autores como Raztel, Kjéllen, 

Mackinder, Mahan, Haushofer, Spykman, Lacoste, Kissinger, Kennan, Gorshkov, 

Luttwak, Agnew, Thuatail, Dalby e Dodds, as correntes teóricas citadas 

anteriormente foram produzidas e utilizadas para entender as relações 

internacionais de diferentes maneiras. 

Fosse durante a “Era de Ouro da Geopolítica Clássica” ou o período de 

“resgate” das abordagens tradicionais e inovações deste campo, variáveis 

específicas foram utilizadas para entender e prescrever os rumos que os Estados 

deveriam seguir na política internacional ao longo do tempo para seus fins 

estratégicos, como: localização geográfica, recursos, fronteiras, população, relações 

com outros Estados, diferenças entre o “Velho Mundo” e o “Novo Mundo”, guerras, 

alianças estratégicas (no sentido político, econômico e militar), o acesso a rotas 

terrestres, aéreas e marítimas, comércio internacional, mercado, políticas 

econômicas e até mesmo o discurso (Brigola, 2020; Flint, 2016). Com a 

incorporação de atores não-estatais enquanto atores geopolíticos e as novas 

variáveis que surgiram ao longo do tempo, a Geopolítica deixou de ser um campo 

Estadocêntrico e se distanciou relativamente do “geodeterminismo” que tanto 

marcou as abordagens tradicionais deste campo acadêmico. 

É diante deste cenário que surge um espaço teórico para o surgimento da 

Geopolítica Criminal. Tendo em vista a discussão teórica que realizamos no início 

deste projeto, os teóricos clássicos da Geopolítica dificilmente poderiam imaginar 

que um ator geopolítico não-estatal como o COT seria capaz de projetar a sua 

influência ao redor do mundo de modo muito mais eficiente que os Estados, embora 

alguns autores advindos da Geopolítica Crítica certamente tenham destacado a 

importância de entendermos o papel de atores não-estatais enquanto atores 

geopolíticos. Ao mesmo tempo, os teóricos clássicos nunca imaginariam que um 

ator geopolítico não-estatal seria capaz de superar e instrumentalizar uma figura tão 

poderosa quanto o Estado westfaliano. 

Neste sentido, resta-nos convidar o leitor a refletir sobre as seguintes 

perguntas: a cúpula dos líderes de organizações criminosas também formula o seu 

planejamento estratégico sob um raciocínio geopolítico? Se sim, como podemos 

entendê-lo? As variáveis que até então foram utilizadas para entendermos o 

planejamento estratégico dos líderes de Estados são as mesmas que condicionam as 
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estratégias geopolíticas dessas organizações? É por meio destas perguntas que 

queremos entender como os pressupostos teóricos da Geopolítica desenvolvidos até 

o presente momento nos ajudam a olharmos para o COT.  

Certamente, o COT também conduz o seu planejamento estratégico tendo em 

vista as variáveis citadas anteriormente, mas difere do Estado na seguinte questão: 

as organizações criminosas transnacionais não estão sujeitas as limitações 

intrínsecas ao modelo de Estado westfaliano, pois elas superam e instrumentalizam 

essas limitações em prol de seus interesses estratégicos. Portanto, a lógica 

geopolítica das organizações criminosas transnacionais não é a mesma lógica dos 

Estados, pois, embora estas organizações também estejam sujeitas a obstáculos 

territoriais, políticos, econômicos e legais assim como os Estados, o seu raciocínio 

geopolítico passa pela sua capacidade de superação e instrumentalização desses 

obstáculos que, inevitavelmente, estão intrínsecos ao modelo de Estado westfaliano 

que moldam todo o sistema internacional.  

Portanto, não seria um exagero assumirmos que uma postura geodeterminista, 

conforme a Geopolítica Clássica adotou durante muito tempo, não explica 

suficientemente as complexidades que tornam determinados Estados estratégicos 

para fins criminosos. Ao mesmo tempo, assumindo que estamos diante de 

verdadeiras “empresas criminosas”, precisamos entender como variáveis 

econômicas afetam no comportamento estratégico do COT, assim como a 

Geoeconomia prescreve. Não menos importante, é a denominação do COT 

enquanto um ator geopolítico não-estatal que nos permite traçar quaisquer pareceres 

analíticos a respeito de seu raciocínio geopolítico, de acordo com o que a 

Geopolítica Crítica sugere. Em outras palavras, podemos adotar a premissa da 

Geopolítica Crítica a respeito do papel de atores não-estatais enquanto atores 

geopolíticos e observar a atuação do COT em um determinado espaço geográfico 

com base em expectativas socioeconômicas e particularidades físicas presentes 

neste espaço, conforme a Geoeconomia e a Geopolítica Clássica estabelecem. Isto 

posto, podemos finalmente completar o quadro teórico que este projeto propõe.  

Embora outros acadêmicos tenham estudado esta temática sob 

enquadramentos teóricos distintos9, Sansó-Rubert (2016) conduziu a sua análise em 

de uma forma inovadora sendo, talvez, um dos primeiros acadêmicos no mundo a 

                                                             
9 Como, por exemplo, “geopolítica do crime organizado”, “geopolítica do narcotráfico” ou 

“geopolítica das drogas”. 



44 
 

verbalizar o termo “geopolítica criminal”. Com uma abordagem do crime 

organizado enquanto um ator geopolítico não-estatal e buscando descrever como 

organizações criminosas projetam sua transnacionalização, articulam suas relações 

e as estratégias que seguem para controlarem de forma eficiente um quadro 

territorial e vinculado aos interesses da organização, o autor mobiliza argumentos 

fundamentais para os fins deste projeto (Sansó-Rubert, 2016, p. 186). 

Partindo do fato que essas organizações desafiam a soberania local, estatal e 

internacional sob o controle territorial e a superação dos limites físicos e legais 

convencionais do sistema internacional (Ibidem, p. 188), o presente projeto constata 

que, para além da superação desses limites, essas organizações instrumentalizam os 

mesmos em prol de suas ambições estratégicas. Logo, para estudarmos a geopolítica 

criminal, precisamos investigar a lógica e a ambição das cúpulas no comando desses 

grupos, e como este processo de superação e instrumentalização ocorre, 

identificando as motivações e as estratégias que determinam a expansão territorial 

desses grupos, os fatores que intervêm nesta conjuntura e os critérios que 

estabelecem relações cooperativas ou conflitivas com outras organizações (Ibidem, 

p. 187-188). Portanto, assumindo que “realidades geopolíticas criminosas” 

constantemente aparecem e desaparecem, torna-se imperativo a identificação de um 

núcleo territorial base e originário dessas organizações, pois ele tem uma 

importância vital para a sua sobrevivência, surgimento e fortalecimento. 

Neste sentido, um estudo sobre a geopolítica criminal precisa assumir que “a 

mobilização dessas organizações segue uma estratégia expansionista de mercado e 

ação, previamente planejada e projetada, e apoiada por uma análise de risco”, cujo 

principal objetivo é a exploração de uma série de circunstâncias identificadas como 

“oportunidades de lucro” ao redor do mundo, onde tanto a intervenção das 

autoridades quanto os eventuais confrontos com outras organizações pelo controle 

de território influenciam na maneira como o crime organizado se comporta (Ibidem, 

p. 189). Contudo, é possível “espacializarmos” essas premissas teóricas por trás do 

conceito de geopolítica criminal de Sansó-Rubert (2016)? 

Ao olharmos para o fluxo operacional do COT através de uma caracterização 

de espaços geográficos enquanto “zonas de demanda”, “zonas de fonte” e “zonas 

de trânsito” (Ellis, 2018, p. 13), a capacidade explicativa da geopolítica criminal 

torna-se cada vez mais útil para fins acadêmicos e políticos, pois enquadrar Estados 

nesta caracterização permite-nos visualizar exatamente por quais Estados este fluxo 
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operacional está cruzando. Embora esta caracterização não seja perfeita devido as 

possíveis variações no papel estratégico entre os diferentes produtos e serviços que 

são demandados e oferecidos em zonas de demanda, fonte e trânsito (Ibidem, p. 

13), ela nos ajuda a situar países e regiões no âmbito da geopolítica criminal. Em 

outras palavras, a escolha pela condução de um crime transnacional específico pode 

apresentar um planejamento estratégico distinto na geopolítica criminal e a 

evolução de rotas de trânsito, novas origens de demanda ou oferta pode vir a indicar 

que o papel de um país ou área específica está em estado de alteração perante as 

operações dessas organizações. 

Além disso, é imperativo que um quadro teórico sobre as estratégias 

geopolíticas de organizações criminosas transnacionais identifique como “grupos 

tradicionais” ou “redes” de COT estão envolvidas nestas estratégias em países ou 

regiões específicas, pois é assim que conseguiremos entender essas estratégias 

sistematicamente e sob um escopo intrarregional e inter-regional, fugindo do 

clássico enquadramento que apenas identifica as dinâmicas locais e nacionais das 

operações desses grupos. Em outros termos, apenas podemos conferir significado a 

inserção de Estados específicos na geopolítica criminal se conseguirmos situá-los 

no nível intrarregional e inter-regional nessas estratégias geopolíticas criminosas. 

Logo, entender a combinação de diferentes países na geopolítica criminal é o que 

nos permite uma compreensão mais abrangente e regional dessas estratégias. 

Ao apresentarmos todas as considerações e premissas teóricas nessas últimas 

páginas, ficamos cada vez mais próximos de conferirmos significado ao mundo 

perante os olhos do COT, mesmo tendo em mente que este breve exercício analítico 

não é satisfatório para formalizarmos a criação de uma corrente teórica de 

Geopolítica Criminal. Por fim, podemos finalmente redirecionar a nossa análise 

para a inserção do tráfico de armas de fogo nesta discussão, um enquadramento que 

precisa ganhar uma atenção central nas análises que ambicionem explicar o fluxo 

operacional do COT no mundo, descrevendo como Estados têm sido 

instrumentalizados para a viabilização contínua do tráfico de armas de fogo. 

1.3 “As Verdadeiras Armas de Destruição em Massa”: por que 

devemos estudar as armas de fogo? 

A proliferação, disponibilidade e uso de armas de fogo tem sido vinculado a 

expansão da violência armada no mundo há mais de três décadas por diferentes 
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acadêmicos, Estados, organizações internacionais e não-governamentais (ONGs). 

Não por acaso, existem pessoas que as têm classificado enquanto “as verdadeiras 

armas de destruição em massa”. Um título nem um pouco exagerado, pois essas são 

os instrumentos mais utilizados para a expansão da violência armada pelo mundo, 

estejam elas sendo usadas por atores estatais ou não-estatais. Apesar de elas 

possuírem inúmeros modelos, partes, calibres, munições e poder de fogo distintos, 

a preferência pelo uso de “armas leves”10 pelos atores citados anteriormente é 

notável, já que elas estão envolvidas virtualmente em todos os atos de violência que 

causem danos ou mortes em múltiplos países e regiões no mundo, sendo utilizadas 

no nível interpessoal ou coletivo e afetando tanto zonas de guerra quanto países que 

estão formalmente em paz (Batchelor & Kenkel, 2014). 

Com o fim da Guerra Fria, os primeiros a estudarem os efeitos da livre 

circulação de armas chegaram ao consenso que esses efeitos estavam atrelados a 

sete fatores: (1) a dissolução da URSS e da Federação da Iugoslávia em novos 

países e a proliferação de conflitos étnicos, tribais e religiosos neles e em outras 

regiões; (2) o fim da autoridade central na Rússia e nas antigas repúblicas soviéticas, 

que possibilitou a venda ilegal e desvio do amplo estoque deixado pela URSS; (3) 

a diminuição da influência de forças proxies em conflitos no Terceiro Mundo; (4) 

o aumento de excedentes nos estoques de armas leves pelo mundo; (5) o 

crescimento de desordens políticas e socioeconômicas nas sociedades; (6) a 

intensificação da influência de atores não-estatais em diversas regiões; e (7) a 

expansão global da economia ilícita (Laurence, 2014). Não por acaso, foi neste 

contexto que inúmeros esforços acadêmicos e políticos no nível internacional foram 

promovidos para conter a circulação de armas11. 

                                                             
10 Apesar de não existir uma definição internacionalmente aceita para tal categoria, classificada em 

inglês como "Small Arms and Light Weapons" (SALW), esse trabalho adota a classificação de 

Batchelor e Kenkel (2014): “pistolas, espingardas, rifles de assalto, metralhadoras, morteiros e 

aparelhos de foguetes e mísseis portáteis”. 
11 Como o Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms 

and Light Weapons in All It's Aspects (PoA) (2001) da Organização das Nações Unidas (ONU), o 

Arms Trade Treaty (2012) e programas de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR), 

a Declaração de Genebra sobre Violência Armada e Desenvolvimento (2006) e os Compromissos 

de Oslo contra a Violência Armada (2010), o Relatório sobre Desenvolvimento Mundial do Banco 

Mundial (2011) e o Fardo Global da Violência Armada (2008) (2011) (2015) e a mobilização 

antiarmamentista do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC), 

Organização Mundial da Saúde (OMS), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a 

Human Rights Watch (HRW), Viva Rio, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), 

British-American Security Information Council (BASIC), Bonn International Center for Conversion 
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Ademais, uma extensa variedade de pesquisas sobre armas foi produzida para 

ilustrar como a sua circulação afeta a segurança nacional, regional e internacional. 

A título de exemplo, estudos sobre os principais produtores e produtos no comércio 

internacional de armas (Hall, 2014)12, a sua distribuição global e de seus 

componentes (Karp, 2014)13, seus meios de transferência (Stoicescu, 2014)14, os 

atores armados as usando e seus objetivos (Florquin, 2014)15, os efeitos do seu uso 

inadequado (Batchelor & Muggah, 2014)16, as medidas contra a sua circulação 

(Mcdonald, 2014)17 e as formas de militância que reivindicam métodos mais rígidos 

para o seu controle (Kirsten, 2014)18. Não por acaso, existe um consenso 

internacional sobre a necessidade de mecanismos e leis rígidas de controle de armas 

nos Estados, e que conta com muitos contraentes. Mas este consenso não nasce no 

“vácuo”. Ele é fruto de evidências científicas e estudos robustos sobre a relação 

entre a livre circulação de armas de fogo e a violência armada no mundo.  

Embora existam disputas metodológicas e discursivas nesta literatura19, este 

consenso indica a seguinte realidade: a flexibilização da lei aumenta a circulação 

                                                             
(BCC), Internacional Action Network on Small Arms (IANSA), Norwegian Initiative on Small Arms 

Transfers (NISAT), Small Arms Survey (SAS), Instituto Sou da Paz e Instituto Igarapé. 
12 Estima-se de tempos em tempos o aumento do estoque de armas no mundo através de padrões de 

produção e flutuações econômicas neste mercado, apesar de existir um consenso acerca da ausência 

de dados sistemáticos e confiáveis sobre as informações desejadas. De todo modo, estima-se que 

este número equivale a 875 milhões (Ibidem, 2014). 
13 Evidências mostram que os maiores donos de armas de fogo no mundo são os civis, com um total 

de 650 milhões em sua posse. Além disso, elas mostram que as Forças Armadas dos Estados 
possuem menos de um quarto dessas armas, totalizando algo em torno de 200 milhões, enquanto 

que agentes de segurança pública estão inseridos no grupo menor com 26 milhões – apesar dessas 

armas serem as mais visíveis em nosso cotidiano (Ibidem, 2014). 
14 Essas pesquisas contribuem para o entendimento do fluxo lícito e ilícito dessas armas e as 

estratégias necessárias para conter a sua proliferação, identificação de “mercados cinzas” e fluxos 

de exportação e importação (Ibidem, 2014). 
15 Seu objetivo é entender o papel de atores não-estatais, corretores ilegais e agentes públicos 

corruptos no desvio de armas para fluxos ilícitos e a cadeia de atividades por trás do tráfico 

internacional dessas armas (Ibidem, 2014). 
16 Descrevem os efeitos diretos e indiretos do uso inadequado dessas armas, como os custos 

imediatos para sociedades na produção de vítimas, danos corporais, senso de insegurança e colapso 
da estrutura socioeconômica dos locais afetados pela violência armada (Ibidem, 2014). 
17 Essas pesquisas foram as principais responsáveis pela conscientização da necessidade de 

aprimorar os sistemas de controle global, regional e nacional dessas armas para eliminar o seu fluxo 

ilícito, como: os controles de produção e de transferências internacionais, a garantia de proteção do 

estoque de armas legais, a destruição do excedente de armas produzidas por grandes produtores e 

obtidas através de programas de DDR, e o aprimoramento dos mecanismos de rastreamento, 

marcação e registro das mesmas (Ibidem, 2014). 
18 Elas servem especialmente para prescreverem reformas legais e mobilizações sociais sob a ação 

coordenada entre governos, agências multilaterais, instituições internacionais e ONGs contra a 

violência armada (Ibidem, 2014). 
19 Esta disputa é conhecida como o debate entre “Mais Armas, Mais Crimes” e “Mais Armas, Menos 

Crimes”. De um lado, estão aqueles que são favoráveis a livre circulação de armas de fogo e o 
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de armas, aumenta a mortalidade por armas de fogo20, cria maiores oportunidades 

de elas serem desviadas para fluxos ilícitos, diminui o seu preço no mercado ilegal 

e cria uma janela de oportunidade para o tráfico de armas de fogo aumentar em um 

país ou região. Assim como veremos, diferentes estudos com estudos de caso no 

nível nacional e internacional comprovam e asseguram que, quanto mais armas de 

fogo em circulação, maiores são os índices de violência. Uma realidade 

desconfortável para aqueles que advogam pelo armamento da população civil. 

Alguns desses estudos analisaram a relação entre homicídios e armas de fogo. 

Segundo Kellerman et al. (1993), a presença de uma arma em uma casa está 

associada a um aumento de quase três vezes (2.7) no risco de homicídios ocorrerem 

(Kellerman et al., 1993)21. Da mesma forma, foi comprovado que existe um 

aumento de quase 5 vezes (4.8) no risco de homicídios ocorrerem em casas com 

moradores que possuem armas e que mulheres apresentam um risco notavelmente 

maior de serem mortas por homicídio quando vivem em uma casa com uma arma 

(3,6), e onde este risco era mais elevado (7,8) quando a relação entre o agressor e a 

vítima era uma de parceiros íntimos (Ibidem, 1993)22.  

Alguns anos depois, Campbell et al. (2003) identificaram que as mulheres que 

estão em um relacionamento abusivo com parceiros que possuem armas têm 5 vezes 

mais chances de serem mortas quando comparado a relacionamentos no qual o 

agressor não tinha acesso a uma arma (Campbell et al., 2003). Além disso, eles 

identificaram que, caso este parceiro, homem e violento, tenha acesso a armas, 

existe uma correlação que aponta para o aumento de 400% no risco da parceira 

mulher ser assassinada (Ibidem, 2003). Kleck e Hogan (1999), por sua vez, 

produziram um estudo que visava responder a seguinte pergunta: possuir uma arma 

aumenta o risco de uma pessoa cometer um homicídio ao invés dela ser uma vítima 

de homicídio? Com o fim do estudo, eles concluíram que a posse de armas aumenta 

os riscos de uma pessoa cometer homicídios em 36% (Kleck & Hogan, 1999), uma 

vez que sua posse apenas incentiva a solução violenta de conflitos interpessoais. 

                                                             
armamento da população civil no intuito de reduzir crimes, enquanto que, do outro lado, estão 

aqueles que são contrários a esta proposta. 
20 Sob o formato de homicídios, suicídios e acidentes provocados com o uso de armas de fogo. 
21 Vale ressaltar que isto não significa que todos os donos de armas são, em essência, possíveis 

assassinos ou que irão cometer assassinatos. Isto apenas indica que a disponibilidade e o fácil acesso 

a uma arma de fogo aumentam consideravelmente as probabilidades de homicídios ocorrerem. 
22 Isto significa que muitos dos riscos relacionados às armas de fogo em casa são realmente riscos 

vinculados ao fenômeno da violência doméstica. 
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Mais recentemente, Donohue, Aneja e Weber (2019) publicaram um estudo 

que examinou os efeitos de leis que permitiam o porte de armas de fogo em crimes 

violentos, onde comprovaram um vínculo claro entre o número de anos que essas 

leis estavam ativas e o aumento de crimes violentos (Donohue & Aneja & Weber, 

2019). Em outras palavras, quanto mais anos essas leis estiveram ativas nos estados 

estadunidenses estudados, maiores eram os crimes violentos nesses estados, 

indicando um aumento de 11-14% nesses crimes (Ibidem, 2019).  

Outros estudos investigaram a relação entre suicídios, acidentes e armas de 

fogo. Entre eles, Miller et al. (2013) observaram que o grande diferencial na 

natureza da taxa de suicídios é a disponibilidade e o acesso a armas em casas (Miller 

et al., 2013)23. Não por acaso, o estudo de Grossman et al. (2005) identificou que 

existe uma clara e forte relação entre o armazenamento seguro de armas de fogo e 

o menor risco de suicídios ocorrerem (Grossman et al., 2005). Neste sentido, ficou 

evidente que a forma que pais e mães armazenam as armas em suas casas está 

diretamente relacionada ao risco de suicídios e acidentes cometidos pelo uso de 

armas de fogo, principalmente por parte de crianças (Ibidem, 2005). 

Outros analisaram a relação entre a disponibilidade de armas e o seu desvio 

para fins criminosos. Webster, Vernick e Bulzacchelli (2009), por exemplo, 

concluíram que existe uma forte relação entre a sua posse e a sua taxa de desvio 

para uso criminal (Webster & Vernick & Bulzacchelli, 2009). Isto significa que, 

quanto maior a posse de armas em um local, maiores as taxas de armas desviadas 

para criminosos (Ibidem, 2009). Cook e Ludwig (2002) também comprovaram algo 

significativo: a maior posse de armas está associada a maiores taxas de roubo (Cook 

& Ludwig, 2002). Logo, quanto mais armas estiverem em um local, maiores são as 

taxas de roubo – muito provavelmente devido ao fato de ladrões estarem atrás 

dessas mesmas armas24. Outro estudo notável foi aquele produzido por Cerqueira e 

Mello (2012), que indicaram que a alta disponibilidade de armas facilita a obtenção 

e diminui o custo dela para o potencial criminoso (Cerqueira & Mello, 2012).  

                                                             
23 Contudo, vale pontuar que, embora o fenômeno do suicídio tenha explicações de nível social e 

psicológicas muito mais profundas, a questão central deste estudo é identificar como o acesso a 

armas de fogo cria um cenário perfeito para as pessoas se suicidarem. 
24 Muitas pessoas certamente iriam imaginar que locais com mais armas talvez tivessem menos 

roubos, pois assaltantes seriam dissuadidos pelo custo esperado de serem abatidos ao invadirem 

esses estabelecimentos, mas eles comprovaram justamente o oposto. 
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De modo complementar, dois estudos com enquadramentos internacionais 

são dignos de serem destacados. Com base em informações de 16 países europeus25, 

Lester (1991) comprovou que existe uma forte correlação entre homicídios, a 

proporção de suicídios e a taxa de acidentes fatais causados pelo uso de armas 

(Lester, 1991). Killias (1993) também identificou uma correlação positiva entre a 

disponibilidade de armas, as taxas de homicídios e suicídios causados com o seu 

uso em 14 países diferentes26 (Killias, 1993). 

Não menos importante, Conti (2017) analisou o resultado de 61 pesquisas 

sobre armas para descrever como estas se inserem no debate entre os defensores da 

hipótese “Mais Armas, Mais Crimes” e “Mais Armas, Menos Crimes” (Conti, 

2017). Segundo Conti (2017), 90% das revisões de literatura são contrárias à tese 

“Mais Armas, Menos Crimes” (Ibidem, 2017). Conforme ele ressalta: 

“Das 10 revisões de literatura ou meta-análises publicadas em 

periódicos com revisão por pares entre 2012 e 2017, nove concluíram 

que a literatura empírica disponível é amplamente favorável à 

conclusão de que a quantidade de armas tem efeito positivo sobre os 

homicídios, sobre a violência letal e sobre alguns outros tipos de crime” 

(Ibidem, 2017). 

Diante disso, fica cada vez mais claro que precisamos estudar o tema das 

armas de fogo. Estudar o tráfico de armas de fogo, por sua vez, também não poderia 

ser mais útil, pois este crime transnacional possui um impacto mortal na segurança 

nacional, regional e internacional. Para estudá-lo, uma análise apenas sobre a 

participação de atores não-estatais nesta atividade implicaria em um estudo incapaz 

de averiguar as condições necessárias para que ela seja viabilizada, pois, apesar 

dessa atividade ser conduzida principalmente por organizações criminosas, estejam 

elas em grupos tradicionais ou redes de COT, existe um outro ator indispensável 

para a mesma: o Estado. Neste sentido, não apenas o Estado determina o crime 

organizado, como também compactua e incentiva atividades ilícitas transnacionais. 

O tráfico de armas de fogo não é uma exceção a esta lógica. 

                                                             
25 São eles: Áustria, Bélgica, Dinamarca, Inglaterra e Gales, Finlândia, França, Hungria, Irlanda, 

Itália, Holanda, Noruega, Escócia, Espanha, Suécia, Alemanha Ocidental e a antiga Iugoslávia.  
26 São eles: Austrália, Bélgica, Canadá, Inglaterra e Gales, Finlândia, França, Holanda, Irlanda do 

Norte, Noruega, Escócia, Espanha, Suíça, EUA e Alemanha Ocidental. 
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De acordo com Scalercio (2006), diante do custeio do transporte e pagamento 

de despesas de armazenamento que grupos armados teriam que arcar para obterem 

armamentos, é impossível eles obterem armas sem o auxílio de autoridades públicas 

em alguma etapa da cadeia de atividades do tráfico internacional de armas 

(Scalercio, 2006). Assim como Haken (2011) argumentou, este crime transnacional 

conta com uma “rede entre traficantes de armas e agentes públicos corruptos, com 

acesso a contatos estratégicos, documentos fraudulentos e a cumplicidade de 

serviços alfandegários”, e ocorrendo em um “espaço transnacional entre Estados 

soberanos (Haken, 2011).  

Em síntese, podemos afirmar que traficantes de armas de fogo, muitas vezes 

inseridos em grupos tradicionais ou redes de COT, buscam o lucro através da 

comercialização deste produto em países com poucas ou fracas leis e mecanismos 

limitados de controle de armas (Albanese, 2011). Além disso, a própria posse de 

armas constitui-se como uma das principais razões pela qual inúmeras atividades 

criminosas seguem existindo sem grandes obstáculos, pois o domínio de um poder 

de fogo semelhante às agências de segurança do Estado permite que organizações 

criminosas enfrentem violentamente qualquer esforço voltado para o seu combate. 

Ao mesmo tempo, o domínio de armas de fogo por parte dessas organizações é o 

meio pelo qual elas exercem controle territorial. Em outros termos, não seria um 

exagero considerarmos que as próprias armas se constituem enquanto um poderoso 

instrumento de domínio territorial – no sentido geopolítico mais clássico. 

Contudo, apesar da natureza transnacional do tráfico de armas coexistir com 

desvios e produções ilícitas domésticas, e sua magnitude variar de Estado para 

Estado, o último estudo do UNODC (2020) ilustrou que as principais fontes de 

armas alimentando mercados ilícitos nas Américas advêm dos desvios de estoques 

governamentais e civis, e o sólido “tráfico de formiguinha”27 transfronteiriço 

(UNODC, 2020). Ao olharmos para as principais conclusões deste estudo sobre o 

tráfico de armas em 81 países durante 2016 e 2017, é possível identificarmos que 

estas corroboram com as evidências científicas expostas anteriormente.  

                                                             
27 Termo referente as transferências feitas por indivíduos em pequena escala, mas com grande efeito 

acumulativo. 
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As armas leves e de pequeno porte correspondem a 72% das 550.000 armas 

apreendidas no nível global28, tendo pistolas como as mais apreendidas globalmente 

(39%) e nas Américas (50%)29. Ademais, quanto maiores os níveis de mortes e 

homicídios violentos em um país, maiores são os percentuais de armas envolvidas 

e os níveis do tráfico de drogas (Ibidem, 2020). Isto não é por acaso, pois a posse e 

uso de armas e suas munições são considerados vitais para a viabilização de 

diferentes operações criminosas, como no caso do tráfico de drogas (Griffith, 1997, 

p. 487), onde elas são usadas tanto para fins substanciais quanto simbólicos, como: 

proteger as drogas e os operários envolvidos neste mercado; a execução de tarefas 

que facilitam os interesses de produtores, comerciantes ou traficantes; a intimidação 

de clientes e de companheiros operários; e a dissuasão contra eventuais 

comportamentos desviantes30 por parte dos operários envolvidos na operação 

(Ibidem, p. 487-488). Assim como Labrousse (2010) ressaltou, existe uma 

modalidade importante de ser ressaltada entre drogas e conflitos armados relativa à 

“articulação entre os grupos armados e redes clandestinas de venda de armas”, onde 

é possível “tratar da venda de drogas para comprar armas e equipamentos” ou 

“simplesmente trocar drogas por armas” (Labrousse, 2010, p. 91)31. 

Mais adiante, o estudo do UNODC (2020) ressalta que existe pouca conexão 

entre o país produtor e o local onde essas armas foram apreendidas, pois muitas 

vezes elas são desviadas para o domínio criminal após chegarem legalmente em 

outros países32. Contudo, o desvio doméstico também é uma fonte central de armas 

ilegais em países com leis flexíveis, onde armas de estoques militares e policiais 

estão sob o risco de desvio, aumentando assim, a oferta ilícita de armas se medidas 

não serem aplicadas para garantirem o gerenciamento, a transportação, o descarte e 

a proteção delas contra eventuais roubos e esquemas corruptos (UNODC, 2020). 

                                                             
28 Vale ressaltar que a verdadeira figura global de armas apreendidas certamente é superior que este 
número. 
29 Espingardas foram o modelo mais apreendido na África (38%) e na Ásia (37%), enquanto na 

Oceania foram rifles e na Europa houve uma distribuição mais igualitária entre pistolas (35%), rifles 

(27%) e espingardas (22%). 
30 Neste sentido, a ideia de “desviante” está vinculada a um comportamento não esperado por parte 

daqueles envolvidos nessas operações, pois espera-se que eles irão se comportar de uma determinada 

forma que favoreça os fins do grupo criminoso. 
31 Embora Labrousse (2010) discuta principalmente acerca de grupos armados específicos, tais como 

guerrilhas, insurgentes e terroristas, a mesma lógica tem sido observada por trás das operações de 

organizações criminosas que participam do narcotráfico ou outras atividades ilícitas. 
32 Isto significa que a vulnerabilidade de um país ao tráfico de armas encontra-se principalmente em 

países onde o desvio dessas armas ocorreu em estoques legais. 
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Ao observarmos a natureza transfronteiriça deste crime, podemos observar 

que ele se concentra dentro dos continentes, embora existam fluxos 

intercontinentais. Nas Américas, eles começam principalmente na América do 

Norte em direção a América Central, América do Sul e Ásia Ocidental33. De todo 

modo, a América do Norte, Europa e Ásia Ocidental foram os maiores pontos de 

partida deste crime entre 2016 e 2017. Já na América do Sul, a maior parte dos 

fluxos de armas que afeta a região advêm dos próprios países sul-americanos. Além 

disso, o preço para se comprar uma arma no mercado ilegal é, normalmente, muito 

maior que o seu preço original no mercado legal. Contudo, os preços de pistolas e 

revólveres ilegais na América Latina e no Caribe são menores que os preços no 

mercado lícito, uma consequência direta da ampla disponibilidade de armas na 

região (Ibidem, 2020)34. Ademais, evidências mostram que apreensões terrestres 

são as mais comuns, apesar de apreensões marinhas serem maiores35. 

Não menos importante, o estudo também mostrou que o sistema de 

rastreamento de armas segue insuficiente e fraco no mundo, seja devido aos custos 

desta ação ou em decorrência da falta de prioridade política. Por fim, este estudo 

também corroborou com o consenso internacional sobre as consequências negativas 

da livre circulação de armas, onde foi identificado que cerca de 50% dos homicídios 

no nível global foram realizados com armas e que existe uma relação direta entre a 

disponibilidade das mesmas e o aumento da taxa de homicídios (Ibidem, 2020). 

Por fim, assim como veremos a seguir, tanto nas Américas quanto no Brasil, 

o planejamento estratégico daqueles envolvidos neste crime transnacional não 

apenas está vinculado as premissas expostas anteriormente para compreendermos a 

dinâmica por trás deste crime, como também tem contribuído extensamente para a 

expansão da violência armada no continente e no próprio Brasil. Para que possamos 

evidenciar isto ao leitor, discutiremos a seguir não apenas qual é a inserção do Brasil 

na geopolítica criminal do tráfico de armas de fogo, mas como este encontra-se 

inserido no escopo de uma estratégia geopolítica criminosa intrarregional e inter-

regional dedicada a viabilização deste crime transnacional. 

                                                             
33 Juntas, elas corresponderam como o destino de mais de 80% das armas analisadas. 
34 Outro exemplo é o caso dos Balcãs Ocidentais, onde evidências mostram que este é uma fonte 

potencial de armas ilegais mais baratas quando comparado ao restante da Europa – em especial fuzis 

de assalto. 
35 O tamanho de uma apreensão pode refletir a intenção do uso das armas, onde pequenas 

quantidades podem refletir a intenção de uso pessoal enquanto que grandes quantidades para o seu 

uso em conflitos armados. 
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2 O Brasil na Geopolítica Criminal do Tráfico de Armas de 

Fogo 

Começamos o presente projeto com a seguinte afirmação: “um estudo 

científico sobre o planejamento estratégico de organizações criminosas 

transnacionais não é uma tarefa simples”. Entretanto, cumprir esta tarefa é possível 

se olharmos para a localização de Estados em espaços geográficos de origem, 

corredores e destinos de fluxos ilícitos transnacionais. Nos termos do quadro teórico 

proposto neste projeto, precisamos olhar para a inserção de Estados em espaços 

geográficos constituídos enquanto zonas de fonte, trânsito e demanda dos produtos 

e serviços fornecidos por organizações criminosas transnacionais. Investigando 

quais são as lógicas operacionais que surgem a partir das particularidades físicas, 

políticas, socioeconômicas e legais que permeiam os Estados nessas zonas, e 

definindo assim, o seu lugar na geopolítica criminal. 

Foi por meio deste caminho analítico que identificamos a inserção do Brasil 

na geopolítica criminal do tráfico de armas de fogo, descrevendo não apenas como 

essas características incidem no planejamento estratégico das organizações 

criminosas envolvidas neste crime, mas as formas pelas quais estas características 

influenciaram no surgimento do COT no país. Para isto, olhamos para o Estado 

brasileiro e as maneiras que este determinou o COT em seu próprio território, 

criando as condições para seu surgimento, os crimes transnacionais conduzidos e a 

forma como estes são coordenados dentro deste Estado. 

Além disso, engana-se quem pensa que é possível identificarmos o lugar do 

Brasil na geopolítica criminal sem delimitarmos a sua inserção em uma estratégia 

geopolítica criminosa intrarregional e inter-regional, dado que, em decorrência da 

natureza transnacional das organizações em questão, entender a maneira pela qual 

a combinação de Estados diferentes constitui uma estratégia geopolítica criminosa 

intrarregional e inter-regional é um caminho apropriado para entendermos um 

panorama mais abrangente e regional da atuação dessas organizações. 

É com base nestas considerações que o segundo capítulo dessa pesquisa foi 

produzido e que redirecionamos o olhar do leitor para o nosso estudo de caso sobre 

o Brasil. Com base na associação entre o quadro teórico proposto neste projeto e as 

evidências expostas ao longo das próximas páginas, ficará claro ao leitor o quanto 

este estudo não poderia estar sendo desenvolvido em um momento mais relevante. 
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2.1 Uma História Ignorada: Estado e Crime Organizado 

Transnacional (COT) no Brasil 

Sem dúvidas, o vínculo entre o Estado e o crime organizado no Brasil é uma 

história ignorada. De acordo com Manso e Dias (2018), Marinho et al. (2019) e 

Wolff (2019), diferentes autoridades políticas brasileiras ignoravam ou 

simplesmente negavam a existência do crime organizado no Brasil durante muitas 

décadas (Manso & Dias, 2018; Marinho et al., 2019; Wolff, 2019). Naturalmente, 

o resultado direto desta prática política negacionista foi a expansão das maiores 

organizações criminosas do país. Mas isto é apenas uma pequena parte da história. 

Para identificarmos as raízes que determinaram a manifestação do crime organizado 

no país, principalmente no seu formato transnacional, precisamos olhar para a 

formação do Estado brasileiro. Afinal de contas, já sabemos que o crime organizado 

nada mais é que um processo dinâmico histórico e institucionalmente produzido 

vinculado sempre a figura do Estado (Chávez & Peñafiel, 2019, p. 282). 

Conforme Ferreira (2020) argumentou, a história do Brasil esteve marcada 

pela colonização realizada por Portugal entre 1500 e 1822, um período monárquico 

entre 1822 e 1889, e seguido por uma era republicana até o presente momento 

(Ferreira, 2020). Ao olharmos para sua trajetória, nota-se que a verdadeira imagem 

deste país é muito diferente daquela que a define como um país “pacífico” ou 

“alegre” devido a sua baixa participação em conflitos internacionais (Ibidem, 

2020). Na verdade, a história do Brasil é composta por inúmeros conflitos internos 

e uma intensa violência que está diretamente associada a desigualdade, 

discriminação e o reconhecimento de minorias (Ibidem, 2020). Não por acaso, o 

maior desafio atual do país é a violência social e crônica ao redor do território, 

principalmente aquela entre o Estado e o crime organizado (Ibidem, 2020). 

Essa violência é aquela responsável pelo título que o Brasil carrega há tantos 

anos e que o identifica como um dos países mais violentos do mundo. Mas esta 

realidade também não nasce no vácuo, mas está diretamente associada ao processo 

histórico de formação do país. Com a chegada dos portugueses em 1500, a 

exploração desenfreada do território nacional através do trabalho escravo advindo 

do continente africano e a perpetração de atos violentos contra a população nativa 

local (Ferreira, 2020), era de se esperar que determinadas práticas políticas 

seguissem enraizadas ao longo da formação da atual República Federativa do 
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Brasil, pois a “violência estrutural no Brasil nasceu da assimetria de poder na 

interação entre colonizadores europeus, escravos negros africanos e nativos” 

(Ibidem, p. 2)36. Após uma história marcada pela violência estatal contra grupos 

sociais específicos, como o povo negro de origem africana e o povo nativo, não 

deveria ser uma surpresa para ninguém que esta violência também fosse exercer 

alguma influência no surgimento dos mais variados grupos de crime organizado. 

Em termos históricos, foi o ano de 1979 que marcou o nascimento do grupo 

mais antigo de crime organizado no Brasil37, o CV no Rio de Janeiro (RJ). Seu 

surgimento teve como pretexto a opressão do Estado à comunidade carcerária nas 

prisões composta substancialmente por um estrato social marginalizado de pessoas 

negras e moradoras de favelas que sempre foram construídas como as “inimigas” 

do país (Manso & Dias, 2018; Marinho et al., 2019). Para além das raízes históricas 

desta prática política, este contexto também caminhou lado a lado com um 

importante evento internacional: a “Guerra às Drogas”. 

Foi em 1972 quando o presidente estadunidense Richard Nixon veio a público 

anunciar que as drogas eram uma ameaça à sociedade estadunidense e que, para 

combatê-las, era necessário declarar uma Guerra às Drogas (Rodrigues, 2012, p. 

16), dando o início a uma série de políticas intervencionistas e militarizadas de 

combate ao narcotráfico ao redor das Américas, principalmente na América Latina, 

e cujas lógicas envolviam a somatória entre medos sociais, moralismo, xenofobia e 

racismo (fortalecida pelas alegações no campo da saúde pública), e que clamaram 

pela criminalização da produção e consumo de drogas (Ibidem, p. 11)38. 

Neste sentido, fosse através de políticas de segurança repressivas e 

militarizadas nas favelas e bairros carentes, ou fosse por meio de um tratamento 

desumano nas prisões brasileiras, o Estado brasileiro foi o responsável pela eventual 

ascensão de um movimento que buscasse contra-atacar essa prática política (Manso 

& Dias, 2018; Marinho et al., 2019). Foi por meio de um discurso em defesa da 

                                                             
36 Vale ressaltar que, nesta conjuntura, Ferreira (2020) está trabalhando com o termo “violência 

estrutural” baseando-se nas conceitualizações promovidas pelo autor Johan Galtung (Galtung, 1969; 

Galtung, 1990). 
37 Embora o CV seja considerado o primeiro grupo de crime organizado no Brasil, alguns estudos 

apontam para o Cangaço enquanto o precursor deste fenômeno. 
38 Conforme Rodrigues (2012) deixa claro diante dessas políticas: “a adesão por parte dos países 

latino-americanos não foi uma mera sujeição à agenda de segurança hemisférica estadunidense”, 

pois “as intenções dos EUA encontraram pontos de conexão em cada país que aderiu ao 

proibicionismo”, onde “os Estados latino-americanos não foram (...) meras marionetes dos interesses 

geopolíticos estadunidenses traduzidos nas ações da ‘guerra às drogas’” (Ibidem, p. 23). Isto fica 

muito claro, por exemplo, no caso da Colômbia, México e Brasil. 
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“paz, justiça e liberdade” que o CV surgiu no Instituto Penal Cândido Mendes na 

Ilha Grande (Ibidem, 2018; Ibidem, 2019). Conhecido como o “Caldeirão do 

Diabo”, o CV foi criado em decorrência da conscientização dos prisioneiros das 

condições opressoras e desumanas que estavam sendo submetidas sistematicamente 

pelo Estado brasileiro durante o período da Ditadura Militar (Amorim, 2018). 

Segundo Amorim (2018) caracterizou: 

“As grades têm a ferrugem das décadas. E muitos lugares ainda exibem 

cicatrizes das incontáveis rebeliões e incêndios. O Cândido Mendes tem 

segredos: mortes violentas, estupros, o preso contra o preso, a guarda 
contra todos. Porque essa é uma cadeia de muitos horrores. É a mais 

pobre de todo o sistema carcerário do estado do Rio. Faltam comida, 

colchões, uniformes para os presos, cobertores para um inverno de 

ventos frios que vêm do mar. Faltam armas e munição para os soldados 

- e é comum que eles mesmos as comprem em caráter particular. Papel 

higiênico, aqui, é coisa de que nunca se ouviu falar. A cadeia, 

construída para abrigar 540 presos, está superlotada. Os 1.284 homens 

encarcerados ali no ano de 1979 se vestem como mendigos. Lutam por 

um prato extra de comida. Disputam a facadas um maço de cigarros ou 

uma "bagana" de maconha. Cocaína e armas de fogo podem ser razões 

para um motim (...)” (Amorim, 2018, p. 50). 

Somada a estas condições, o convívio de prisioneiros comuns com 

prisioneiros políticos gerou, após anos de convivência, um processo de contato por 

parte dos primeiros com o ideacionário revolucionário e as táticas dos presos 

políticos (Ibidem, 2018). Isto não foi por acaso, pois é necessário lembrarmos que 

foi durante este período que o Brasil estava sendo governado pelos regimes 

militares através do uso da chamada “Lei de Segurança Nacional” (LSN) e que 

criminalizou os atos enquadrados enquanto “distúrbios sociais no país” (Ibidem, p. 

51-58). Na intenção de “despolitizar as ações armadas de esquerda” contrárias ao 

regime militar, “tratando-as como ‘simples banditismo comum’”, a estratégia do 

governo havia sido de inserção dos prisioneiros políticos nas mesmas alas 

carcerárias dos prisioneiros comuns para deslegitimá-los (Ibidem, p. 58). Uma ideia 

cujos efeitos colaterais são sentidos até hoje ao redor do Brasil. 

Sem dúvidas, o CV pode ser classificado como o “filho bastardo” da Ditadura 

Militar (Penglase, 2008) que, na tentativa de reprimir a oposição política, foi a 

responsável por criar a segunda maior organização criminosa transnacional do país. 

Conforme Penglase (2008) argumentou, a metáfora da “bastardização” neste 

contexto aponta para como os "descendentes" de atores sociais legítimos são vistos 

como involuntários, indesejados, ilegítimos e párias sociais, mesmo que estes sejam 

um produto direto das “forças maiores que os ‘geraram’" (Ibidem, p. 120). 
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Perante este cenário, estando ciente do desinteresse do Estado em regiões 

mais carentes como as favelas, a expansão do CV nas favelas do RJ e em outros 

estados do país teve o seguinte raciocínio estratégico: garantir o apoio da população 

local sob o investimento em projetos sociais e serviços básicos que o Estado nunca 

ofereceu, e mantendo a aparência do seu “projeto político” para assegurar o silêncio 

dos moradores enquanto realizavam as suas atividades criminosas (Amorim, 

2018)39. Foi por meio deste contexto que o CV conseguiria se expandir em direção 

ao Paraguai, Bolívia, Colômbia e Peru, tornando-se a primeira e a maior 

organização criminosa transnacional do Brasil até o surgimento de seu rival: o PCC. 

Em 1993, surgia o PCC em São Paulo (SP) na Casa de Custódia e Tratamento 

de Taubaté, conhecida como “Piranhão”, como uma resposta da massa carcerária 

paulista ao Massacre do Carandiru40 e que atualmente é a maior facção criminosa 

do país e rival do CV (Manso & Dias, 2018; Marinho et al., 2019)41. Segundo a 

história contada pelas lideranças da facção, a lógica por trás do nascimento do PCC 

fica muito clara a partir da seguinte declaração: 

"Temos que permanecer unidos e organizados para evitar que ocorra 

novamente um massacre, semelhante, ou pior ao ocorrido na Casa de 

Detenção em 2 de outubro de 1992, onde 111 presos foram 

covardemente assassinados, massacre este que jamais será esquecido na 

consciência da sociedade brasileira. Porque nós do Comando vamos 

sacudir o sistema e fazer essas autoridades mudarem a prática carcerária 

desumana, cheia de injustiça, opressão, tortura e massacres nas prisões" 

(Manso & Dias, 2018, p. 87). 

Nesta passagem, fica evidente o principal objetivo do PCC: fazer aquilo que for 

necessário contra o sistema e as autoridades para acabar com as práticas desumanas 

e as injustiças do Estado contra a comunidade carcerária (Ibidem, 2018).  

                                                             
39 Valendo ressaltar que, não por acaso, muitos dos integrantes do CV viviam nessas mesmas regiões 

carentes e lidaram historicamente com o descaso e violência do Estado nesses locais, para além 

daquela já vivenciada no sistema carcerário.  
40 Classificado por especialistas como um dos piores crimes praticados pelo Estado na história do 

sistema prisional. 
41 O CV nunca conseguiu conquistar uma “hegemonia” como a do PCC, pois esteve sempre 

envolvido em conflitos internos e com grupos rivais e a implantação das Unidades de Polícia 

Pacificadora (UPP) em 2008 e da intervenção federal em 2018, que prejudicaram marginalmente a 

atuação do CV – apesar delas terem sido mais uma variação da estratégia de ocupação de bairros 

pobres com forças militares, nada diferente do que o Estado brasileiro vem fazendo pelo menos 

desde a Guerra de Canudos (Marinho et al., 2019). 
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Diante desse cenário, o PCC surgiu propagando um discurso com o objetivo 

de destacar que suas ações e crimes eram praticados em nome dos "oprimidos pelo 

sistema" e não em defesa dos seus próprios interesses, onde o suposto "mundo do 

crime" no Brasil poderia agora se organizar em torno de uma nova ideologia e onde 

os ganhos da organização beneficiariam os criminosos em geral (Ibidem, 2018). Ao 

se espelharem no CV a partir do lema "paz, justiça e liberdade", as lideranças do 

PCC avançaram no convencimento da massa carcerária a se organizar contra o 

sistema opressor do Estado brasileiro (Ibidem, 2018). Através dessa nova filosofia, 

os criminosos deveriam encontrar formas de se organizarem para sobreviverem ao 

sistema e aumentarem o lucro da organização (Ibidem, 2018). Com o dinheiro 

obtido com os lucros do tráfico, seria possível financiar a estrutura da organização 

em prol da defesa dos interesses de seus filiados, assim como o seu lema principal 

deixa evidente: "o crime fortalece o crime" (Ibidem, 2018). 

Neste sentido, para que o PCC expandisse seu domínio e ideais em todo o 

Brasil, foi necessário a formulação de um projeto hegemônico de união do crime 

sob o seu comando e seus preceitos. A força desse projeto não decorreu apenas de 

sua capacidade de governar o crime, mas principalmente devido ao apelo de sua 

proposta de um mundo do crime "pacificado", capaz de melhorar a vida de seus 

integrantes, familiares e moradores dos bairros onde atuam (Ibidem, 2018, p. 

123)42. Paralelamente a isto, o ódio à polícia que foi cultivado desde os anos 1970 

por uma geração de moradores da periferia paulista, que foi criada sem perspectivas 

de emprego e testemunha da violência dos agentes de segurança pública no seu dia 

a dia apenas intensificou sua expansão (Ibidem, 2018, p. 124). 

Portanto, o surgimento e a expansão do PCC como a maior facção do Brasil 

foi um dos efeitos colaterais “inesperados” desse sistema opressor (Ibidem, 2018). 

Por consequência, a transformação do PCC de uma organização carcerária que 

advogava pelos direitos humanos em uma organização criminosa transnacional que 

se tornou um “gatilho chave da violência na América do Sul” foi acompanhada por 

uma expansão estratégica em pelo menos oito países: Peru, Colômbia, Venezuela, 

Bolívia, Argentina, Paraguai, Holanda e Portugal (Ferreira, 2018, p. 158; Williams 

& Quincoses, 2019, p. 15-16). Uma evidência jornalística recente também indicou 

                                                             
42 A obediência ao seu comando, portanto, não seria um simples processo imposto “de cima para 

baixo” à custa de uma estrutura de punição controlada através de debates dentro e fora das prisões, 

mas através de um movimento de legitimação que veio “de baixo para cima” (Ibidem, 2018). 
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que o PCC tem atuado livremente em mais dois países, o Chile e o Suriname, 

justamente devido a construção de um verdadeiro cartel de drogas na América do 

Sul sob o seu comando: o chamado “Narcosul” (Alves, jan. 2020)43. 

Contudo, embora exista um verdadeiro ímpeto destinado a defesa dos direitos 

mais básicos à comunidade carcerária, todos esses movimentos por “emancipação” 

ou “libertação” perante a violência do Estado brasileiro tornaram-se, cada vez mais, 

um ímpeto empresarial e marcado essencialmente pela busca excessiva do lucro. 

Afinal de contas, embora a expansão transnacional do CV e do PCC pelo Brasil e 

por outros países tenha sido um resultado direto deste discurso contra a violência 

do Estado, ficou claro que, ao longo do tempo, estas organizações visariam a 

obtenção do lucro acima de tudo.  

Neste sentido, não há dúvidas que o PCC e o CV podem ser definidos 

enquanto verdadeiras “empresas criminosas” que atuam de forma contínua e 

trabalhando racionalmente para lucrarem através de atividades ilícitas demandadas 

em alto nível pelo público (Albanese, 2011), onde o seu formato enquanto grupos 

de crime organizado se constitui a continuação do comércio por meios ilegais 

(Williams, 2011, p. 106). Com a sua transnacionalização, o PCC e o CV se tornaram 

a contrapartida ilícita de corporações multinacionais (Ibidem, p. 106), seguindo 

uma estratégia expansionista de mercado e ação, previamente planejada e projetada, 

e apoiada por uma análise de risco, explorando janelas de oportunidades para o 

lucro ao redor do mundo e tendo em vista a intervenção das autoridades e confrontos 

contra outras organizações pelo controle de território (Sansó-Rubert, 2016, p. 189). 

Não menos importante, fica evidente que, enquanto organizações engajadas 

em crimes transnacionais, suas atividades possuem um planejamento, proporção e 

efeitos diretos ou indiretos que envolvem claramente sempre mais de um país 

(Albanese, 2011, p. 2-3). Atividades que, muitas vezes, começam no Brasil ou nos 

seus países vizinhos onde elas operam e produzindo efeitos na esfera doméstica dos 

mesmos. Entre essas atividades, evidências apontam que o PCC e o CV estão 

envolvidos em inúmeras modalidades de atividades criminosas locais e 

transnacionais, como: o tráfico de drogas, tráfico de armas de fogo, contrabando de 

produtos falsificados, roubo de propriedade privada (geralmente automóveis, 

                                                             
43 Embora não existam documentos ou estudos científicos muito aprofundados a respeito deste 

cartel, algumas evidências sugerem que sua expansão nos próximos anos será determinante para a 

forma como operações criminosas e o nível da violência armada na América do Sul se manifestarão. 
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cargas e armamentos), extorsão, infiltração em negócios legítimos, lavagem de 

dinheiro, crimes cibernéticos, assassinatos, fraudes e assaltos a bancos. Ademais, 

ambas organizações frequentemente utilizam táticas terroristas para exercerem 

pressão às ações do Estado, embora não sejam organizações terroristas por 

definição ou carreira (Amorim, 2018; Manso & Dias, 2018). 

Portanto, a história dessas organizações comprova que não há como 

entendermos sua manifestação na realidade sem identificarmos como esta ocorreu 

em um contexto específico no espaço-tempo e com determinadas condições sociais, 

tecnológicas, políticas e humanas (Sansó-Rubert, 2016, p. 182), sendo necessário 

contextualizarmos o ímpeto empresarial dessas organizações com suas histórias. 

Assumindo que grupos como o CV e o PCC são constituídos enquanto sistemas 

com interface em um sistema societário mais abrangente, transformando e sendo 

transformados pelas infraestruturas das sociedades nas quais eles operam (Ellis, 

2018, p. 7-8), o seu vínculo direto com o Estado brasileiro fica cada vez mais claro. 

Por outro lado, ao olharmos especificamente para sua estrutura organizacional 

e as particularidades intrínsecas desses sistemas, é possível afirmarmos que ambas 

apresentam claras características de “grupos tradicionais” de COT, com estruturas 

internas definida em termos hierárquicos e verticalizadas do ponto de vista 

operacional, embora exista um determinado grau de autonomia44 entre as partes 

adjacentes à cúpula da liderança do PCC e do CV (Albanese, 2011, p. 6; van Dijk 

& Spapens, 2014, p. 7-8). De acordo com Amorim (2018), existe um “colegiado” 

(também frequentemente chamado de “comissão” ou “conselho”) por trás do 

comando do CV, que é composto pelos integrantes líderes da organização, presentes 

dentro do sistema penitenciário brasileiro e que conduzem o planejamento 

estratégico da organização de dentro dos presídios (Amorim, 2018)45. Entre esses 

líderes, um dos seus principais expoentes chama-se Luiz Fernando da Costa, mais 

conhecido como “Fernandinho Beira-Mar”. 

                                                             
44 Este grau de autonomia fica muito claro, no mínimo, com relação ao modelo de gestão do mercado 

varejista das drogas no RJ e SP. Para uma análise mais aprofundada acerca desta discussão, ver o 

estudo de Hirata e Grillo (2017) sobre as diferenças entre as hierarquias daqueles inseridos neste 

modelo de gestão a partir da relação entre as figuras do “patrão” e da “Sintonia”, em SP, e do “dono 

do morro” e da “amizade” no RJ (Hirata & Grillo, 2017). 
45 Este segmento do CV, por sua vez, comanda toda a estrutura operacional por trás da organização 

desde os intermediários que atuam na negociação com grupos criminosos em países produtores de 

drogas (como no caso da cocaína vindo da Colômbia, Bolívia e Peru) até os chamados “donos do 

morro”, “soldados” da boca de fumo, “vapores” e “olheiros”. 
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 Por outro lado, Manso e Dias (2018) evidenciam que o modelo de gestão 

interna do PCC é profundamente mais organizado em comparação ao modelo do 

CV, onde este se organiza em células chamadas “Sintonias”, que atuam nas prisões 

e nos bairros carentes de centenas de cidades brasileiras e que estão conectadas sob 

a formação de coletivos decisórios em âmbito regional, estadual, nacional e 

internacional (Manso & Dias, 2018)46. A relação entre essas Sintonias, por sua vez, 

é menos de submissão que de colegialidade, reflexão conjunta e debates, onde o 

PCC é formado pela Sintonia Geral Final e o Resumo Disciplinar47; a Sintonia dos 

(Outros) Estados e Países e o Resumo Disciplinar dos Estados e Países48; a Sintonia 

dos Gravatas49; a Sintonia da Ajuda50; a Sintonia do Cadastro51; e a Sintonia do 

Progresso52, que se desdobra em várias outras Sintonias, como a Sintonia do Bob53, 

a Sintonia do 100%54, a Sintonia das FMS55, a Sintonia da Cebola56, a Sintonia da 

Rifa57, a Sintonia do Cigarro58 e a Sintonia do Jogo do Bicho (Ibidem, p. 14).  

Ademais, o PCC também é formado pelas “Torres” e “Disciplinas” (Ibidem, 

2018)59. Conforme Ferreira (2018) pontua, “embora o PCC alegue que não existe 

uma liderança central”, Marcos Willians Herbas Camacho, mais conhecido como 

“Marcola”, seria o líder de fato da organização – de acordo com as autoridades 

estatais (Ferreira, 2018, p. 154). De todo modo, embora a estrutura do PCC possa 

                                                             
46 Cada unidade prisional e cada bairro onde há o controle do PCC têm um representante da facção 

para conduzir os negócios e servir de referência na resolução de conflitos (Ibidem, 2018) 
47 Essas são as duas instâncias máximas do PCC, formadas por um grupo de presos da Penitenciária 

II de Presidente Venceslau. De acordo com as palavras de um preso que havia pertencido à cúpula 
do PCC e estava jurado de morte na época que este foi entrevistado pelos autores: “A Sintonia Geral 

Final é o STF” (Ibidem, 2018). 
48 As mais altas instâncias do PCC fora de SP que estabelecem a conexão entre o comando central e 

as células espalhadas dentro e fora do sistema penitenciário brasileiro e de outros países (Ibidem, 

2018). 
49 Responsável pela contratação e pelo pagamento de advogados (Ibidem, 2018). 
50 Sintonia encarregada pela distribuição de certa básica e demais auxílios a integrantes da facção 

(Ibidem, 2018). 
51 A responsável pelos registros de “batismo” dos integrantes da organização (nome conferido aos 

processos de filiação) e relatórios de punição (Ibidem, 2018). 
52 Esta, por sua vez, é uma das Sintonias mais complexas da organização e que responde pelas 

atividades que envolvem os lucros da (Ibidem, 2018). 
53 Responsável pela atuação do grupo no comércio de maconha (Ibidem, 2018). 
54 Dedicada a coordenação do comércio da cocaína pura (Ibidem, 2018). 
55 Encarregada pelas bocas de fumo sob o controle da organização (Ibidem, 2018). 
56 Aquela que conduz a arrecadação da mensalidade paga pelos membros do PCC do lado de fora 

da prisão (Ibidem, 2018). 
57 Responsável pela organização de rifas destinadas ao levantamento de recursos (Ibidem, 2018). 
58 Atuante no contrabando e comercialização de cigarros nas prisões brasileiras (Ibidem, 2018). 
59 Enquanto as “Torres” são compostas por criminosos que controlam áreas de acordo com os 

códigos telefônicos da região onde vivem (principalmente no estado de SP), as “Disciplinas” são 

posições organizacionais abaixo das Torres, atuando de modo complementar do ponto de vista 

operacional tanto nas ruas quanto nas prisões brasileiras (Ibidem, 2018). 
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parecer hierárquica em todos seus segmentos, as posições ocupadas por seus 

integrantes na verdade são “intercambiáveis” e, na filosofia do PCC, todos os 

criminosos devem estar preparados para assumirem uma posição de liderança por 

um período e dependendo da ameaça contra a organização (Ibidem, 2018). 

Além disso, lembrando que a criminalidade organizada não é um grupo 

monolítico, mas sim um fenômeno que apresenta um panorama poliédrico, 

complexo e multidimensional (Sansó-Rubert, 2016, p. 197), é fundamental 

destacarmos que ambas atuam em parceria com outros grupos e redes de COT para 

possibilitarem que suas atividades criminosas sejam conduzidas, seja ao redor da 

América do Sul ou em outras regiões do mundo, superando às limitações 

organizacionais de cada grupo e os obstáculos impostos pelos Estados, assim como 

aproveitando as janelas de oportunidade dentro deles. Colaborando com diferentes 

grupos e redes na América do Sul para facilitar o fluxo contínuo de drogas e armas 

de fogo entre o Brasil e seus países vizinhos (como a Colômbia, Bolívia e Peru), ou 

até mesmo através do Brasil em direção a África Ocidental com destino a Europa e 

a Ásia (principalmente no caso das drogas), o CV e o PCC se configuram enquanto 

verdadeiras ameaças à segurança nacional, regional e internacional (Brune, nov. 

2011; Williams & Quincoses, 2019) – principalmente a paz regional na América do 

Sul (Ferreira, 2018, p. 149). Não por acaso, a própria criação do Narcosul, o cartel 

controlado pelo PCC, é fruto desta realidade de parceria com outros grupos e redes. 

Não menos importante, embora tenha ficado muito perceptível nessas últimas 

páginas, resta-nos identificarmos mais explicitamente o núcleo territorial base e 

originário dessas organizações, e cuja importância é vital para a sobrevivência, 

surgimento e fortalecimento das mesmas (Sansó-Rubert, 2016, p. 188): as prisões 

brasileiras. Entender as dinâmicas e as lógicas por trás do sistema penitenciário 

brasileiro é, em sua essência, um caminho indispensável para compreendermos não 

apenas a materialização dessas organizações no Brasil, mas a maneira pela qual elas 

têm formulado o seu planejamento estratégico. Afinal de contas, a cúpula dos 

líderes dessas organizações, embora esteja encarcerada, coordena todas suas 

atividades de dentro das prisões brasileiras. Portanto, não seria um exagero 

afirmarmos que as prisões não são apenas o núcleo territorial base dessas 

organizações, como são espaços físicos e concretos determinantes para a maneira 

que realidades geopolíticas criminosas apareceram no Brasil ao longo do tempo e 

que certamente determinarão futuras transformações nessas realidades. 
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De um modo geral, essas são as principais organizações criminosas 

transnacionais originárias do Brasil, embora existam inúmeros outros grupos 

criminosos atuando em diferentes estados brasileiros e que frequentemente formam 

alianças regionais com o PCC e o CV para assegurarem o domínio territorial nos 

locais onde atuam60. Após apresentarmos esta conjuntura que deu origem a essas 

organizações, fica muito claro como as características físicas, políticas, 

socioeconômicas e legais do próprio Estado brasileiro determinaram o COT no país. 

Em síntese, as seguintes conclusões podem ser averiguadas. Do ponto de vista 

físico, é impossível explicarmos o surgimento dessas organizações somente com 

base nas características físicas das prisões brasileiras. Este caminho 

geodeterminista não seria capaz de explicar os detalhes por trás das lógicas e 

dinâmicas que permeiam este espaço. Para que possamos conferir significado a esta 

conjuntura, é necessário investigarmos a relação entre as características políticas, 

socioeconômicas e legais que atravessaram não apenas a história do Estado 

brasileiro, mas o próprio espaço físico das prisões enquanto tal. Portanto, sob a ótica 

política, não há como entendermos a materialização destas organizações sem 

identificarmos uma das marcas mais explícitas do Estado brasileiro: a promoção de 

políticas violentas, políticas proibicionistas antidrogas, campanhas militarizadas e 

de controle social em comunidades carentes e direcionadas a grupos étnicos 

específicos, comportamento corrupto e interesses políticos em sustentarem todas 

estas práticas. Não por acaso, todas estas práticas incidem diretamente nas lógicas 

que permeiam as prisões brasileiras e bairros pobres do país 

Já do ponto de vista socioeconômico, não há outra maneira de captarmos as 

complexidades deste cenário sem identificarmos como desigualdades 

socioeconômicas marcaram a história do Brasil e do próprio COT, onde a 

desigualdade entre grupos sociais e a marginalização de estratos da sociedade por 

parte do governo e da elite social brasileira criou o espaço para organizações 

criminosas surgirem. Portanto, o COT no Brasil “toma vantagem da violência 

                                                             
60 Como o Bonde dos 13, Bonde dos 30, Bonde dos 40, Família do Norte, Família Esparta 300, 

Guardiões do Estado, Okaida, Estados Unidos, Sindicato do Crime, Catiara, Comando da Paz, 

Quadrilha do Perna, Bonde do Maluco, Mercado do Povo Atitude, Primeiro Comando de Vitória, 

Primeiro Comando do Maranhão, Primeiro Comando do Interior, Primeiro Grupo Catarinense, 

Família Monstro, Comando Classe A,  União do Norte, Máfia Paranaense, Máfia Tocantinense, 

Amigos dos Amigos, Terceiro Comando Puro, Manos, Bala na Cara, Abertos, Unidos pela Paz, os 

Tauros, os Brasas, Bonde dos Malucos, Cerol Fino, Primeira Guerrilha do Norte, Escritório do 

Crime e o Bonde do Ecko. 
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estrutural persistente (...) para cooptar novos ‘soldados do crime’ ao serviço de seu 

negócio” e perpetua “a possibilidade de jovens ganharem dinheiro em uma 

proporção que seria impossível ganhar por meios legais” (Ferreira, 2019, p. 38).  

O COT encontra uma massa de jovens desempregados, onde a maioria vive 

em regiões periféricas com altos níveis de pobreza e que são vítimas constantes de 

preconceitos das elites sociais, principalmente contra negros, indígenas, pardos e 

outras minorias (Ibidem, p. 41)61. Não menos importante, outro fator 

socioeconômico importante fora a capacidade de aprofundamento da desigualdade 

e empobrecimento reforçados pelas políticas macroeconômicas neoliberais, 

juntamente com a incapacidade do Estado de enfrentar a pobreza e a exclusão na 

distribuição dos recursos econômicos, políticos e sociais, que contribuíram para a 

proliferação da delinquência juvenil, crime organizado e violência (Ibidem, p. 46)62. 

Do ponto de vista legal, por sua vez, é possível argumentamos que a própria 

aplicação da lei sob o formato do encarceramento em massa gerou os chefes e 

soldados por trás dessas organizações, que surgiram justamente nas prisões e que 

recebem cada vez mais novos integrantes para seus fins estratégicos devido as 

mesmas práticas políticas. Não menos importante, haja visto que estamos diante de 

organizações cuja atividade central é o tráfico de drogas, não seria um exagero 

afirmarmos que o reflexo proibicionista na legislação brasileira perante o 

“problema das drogas” também criou um espaço para a expansão desenfreada das 

organizações criminosas no país, sobretudo em seu formato transnacional. 

Após trilharmos o caminho necessário para entendermos a manifestação 

dessas organizações na realidade e seu vínculo com o Estado brasileiro, podemos 

redirecionar a atenção do leitor ao raciocínio geopolítico por trás do planejamento 

estratégico dessas organizações no caso do tráfico de armas de fogo, assim como 

estas têm superado e instrumentalizado os limites do modelo de Estado westfaliano 

por trás do Estado brasileiro. Portanto, chegamos no momento mais importante 

deste projeto: o lugar do Brasil na geopolítica criminal do tráfico de armas de fogo. 

                                                             
61 Ao mesmo tempo, a banalização e normalização da violência no Brasil, especialmente aquela 

violência contra esses grupos historicamente discriminados, gerou uma série de estereótipos 

negativos associados aos negros (especialmente jovens negros moradores de favelas), onde parta da 

sociedade brasileira é indiferente às mortes de jovens negros – as principais vítimas de homicídios 

no país (Ibidem, p. 49). 
62 De acordo com as evidências, existe uma correlação entre o período de abertura econômica 

proporcionado pelas políticas neoliberais e as crescentes taxas de homicídio no Brasil, 

principalmente no início da década de 1990 no governo de Fernando Collor (Ibidem, 2019). 
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2.2 Uma Peça Indispensável 

Qual é o lugar do Brasil na geopolítica criminal do tráfico de armas de fogo? 

Esta foi a hipótese de pesquisa que norteou todo o caminho analítico que trilhamos 

até a presente página. Finalmente, chegou a hora de conduzirmos o leitor a uma 

análise sobre como as principais evidências disponíveis e mais recentes acerca do 

tráfico de armas de fogo no Brasil nos indica um claro raciocínio geopolítico por 

trás de seu planejamento estratégico. Para isto, assim como fizemos para ilustrar 

como as características de natureza física, política, socioeconômica e legal no 

Estado brasileiro determinaram o COT no país, precisamos entender como elas 

incidiram no planejamento estratégico deste crime transnacional. 

Na última década, o Brasil emergiu como um importante país localizado em 

uma zona de trânsito e demanda de drogas. Antigamente, a cocaína de países em 

zonas de oferta, como o Peru e a Bolívia, passava pelo Brasil, Uruguai e no norte 

da Argentina em direção a África, tendo como seu último destino a Europa ou a 

Rússia. Não por acaso, uma porção significativa da cocaína que sai da América 

Latina para a Europa atravessa o maior porto brasileiro: o porto de Santos (Ellis, 

2018, p. 34). Com o passar do tempo, a grande população brasileira em conjunto 

com a taxa de transferência substancial de drogas destinadas a Europa tornou o 

Brasil o segundo maior consumidor de cocaína do mundo, onde sua demanda 

encontra-se particularmente nas zonas costais mais prósperas e localizadas ao Sul e 

Sudeste, como RJ e SP (Ellis, 2018, p. 34; Ferreira, 2019, p. 46)63. 

É diante desta conjuntura que o tráfico de armas de fogo tornou-se uma 

atividade extensa e lucrativa ao longo do território nacional. Afinal de contas, o 

crescimento deste mercado de drogas no país não seria possível sem que houvesse 

uma ampla disponibilidade de armas para proteger as drogas, os locais controlados 

por essas organizações e contra grupos rivais ou o próprio Estado brasileiro. Em 

outros termos, as armas de fogo constituem, em certa medida, um aspecto chave 

para a dinâmica de sustentabilidade do tráfico de drogas. Ao mesmo tempo, não 

seria um exagero afirmamos que a própria continuidade da Guerra às Drogas tem 

sido uma imensa janela de oportunidade para a manutenção contínua de um fluxo 

transnacional de armas de fogo para essas organizações. 

                                                             
63 Embora existam evidências que apontem para um crescente mercado consumidor de cocaína no 

Nordeste do país, particularmente em Manaus e na Amazônia (Ellis, 2018, p. 34). 
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Neste sentido, arriscaríamos afirmar que é quase impossível alguém não 

realizar as seguintes perguntas: mas e as armas de fogo? Da onde elas vêm? Por 

onde elas vêm? Como elas chegam nas mãos das organizações criminosas no 

Brasil? Essas são perguntas que as próximas páginas irão responder ao olharmos 

para como as características de natureza física, política, socioeconômica e legal no 

Brasil influenciam na lógica e ambição das cúpulas de comando de organizações 

como o PCC e o CV. É por meio deste caminho que entenderemos como estas 

organizações estão utilizando o Brasil enquanto uma “ferramenta” para seus fins 

estratégicos, superando e instrumentalizando os seus limites físicos e convencionais 

do Estado westfaliano e do sistema internacional (Sansó-Rubert, 2016, p. 188).  

Em síntese, podemos destacar as seguintes constatações. Em primeiro lugar, 

do ponto de vista físico, embora já tenha ficado evidente que a prisão tem um papel 

central na coordenação de quaisquer atividades que envolvam organizações como 

o PCC e o CV, existe um aspecto fundamental que, pelo menos agora, um 

posicionamento geodeterminista nos auxilia consideravelmente: a extensão 

territorial e a localização geográfica do Brasil. Estamos nos referindo ao maior país 

na América do Sul, o quinto maior país do mundo, com proporções continentais, 

com uma extensão territorial de 23.102 quilômetros64 e cujas fronteiras porosas são 

compartilhadas com nove países sul-americanos65 e um território francês66. 

Naturalmente, esta realidade física sempre se apresentou enquanto uma janela de 

oportunidade para aqueles que desejassem movimentar armas ilegalmente entre o 

território brasileiro e seus vizinhos, haja visto que a incapacidade das instituições 

de segurança responsáveis pela defesa das fronteiras brasileiras, somadas à “falta 

de efetivo e de tecnologia se torna um convite a (...) ilícitos” (Silva et al., 2020). Da 

mesma forma, o país inteiro possui acessos por vias terrestres, aéreas, marítimas e 

fluviais que permitem uma entrada relativamente fácil ao território brasileiro, 

embora esforços políticos e orçamentos na última década tenham sido 

redirecionados para a construção de operações interagências diante dessas 

ameaças67. 

                                                             
64 Com uma fronteira marítima de 7.367 quilômetros e uma fronteira terrestre de 15.735 quilômetros. 
65 Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. 
66 A Guiana Francesa. 
67 A título de exemplo, o “Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras” (SISFRON) tem sido 

uma iniciativa bastante aclamada, embora muito custosa do ponto de vista financeiro, por militares 

e policiais como uma forma mais eficiente para o controle das fronteiras brasileiras (Ibidem, 2020). 
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Neste sentido, embora exista um esforço regional brasileiro e de seus vizinhos 

para a coordenação de políticas de segurança que sejam capazes de reduzirem e 

eliminarem as operações de organizações como o PCC e o CV, é exatamente devido 

aos fatores citados anteriormente que o Brasil tem sido o destino e/ou corredor das 

mais variadas formas de crimes transnacionais. Nos termos do quadro teórico 

proposto neste projeto, este é um dos motivos pelo qual o Brasil se insere em uma 

zona de demanda e trânsito de ilícitos transnacionais. Não por acaso, o tráfico de 

armas de fogo não é uma exceção, pois criminosos se aproveitam das mesmas 

condições físicas para coordenarem o tráfico de armas de fogo. 

Segundo um rastreamento recente de 9.879 armas apreendidas feito pela 

Polícia Federal do Brasil (PF) e que descreveu as principais rotas terrestres 

utilizadas no tráfico de armas de fogo no país, essas rotas começam em lojas nas 

cidades fronteiriças da Tríplice Fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, 

passando pelo Paraná ou Mato Grosso do Sul e depois distribuídas em SP e RJ 

(Serapião, jan. 2018). Para além dessas cidades, foram indicadas outras principais 

vias de entrada, como Ponta-Porã (MS) com Pedro Juan Caballero (PAR), Guaíra 

(PR) com Salto del Guaíra (PAR), Corumbá (MS) com Porto Suarez (BO) e Santana 

do Livramento (RS) com Rivera (URU), a fronteira entre Brasil e Bolívia em 

Rondônia, a fronteira com a Colômbia no norte do Amazonas e a fronteira com o 

Suriname como outras vias importantes para o tráfico de armas (Ibidem, jan. 2018). 

O mesmo rastreamento indicou que, embora existam rotas aéreas utilizadas 

por pequenos aviões vindo da Bolívia e do Paraguai que transportam drogas e armas 

com destino ao interior de SP e Minas Gerais, 99% das armas traficadas para o 

Brasil são transferidas por vias terrestres (Ibidem, jan. 2018). Com relação à origem 

dessas armas, a maior parte das pistolas e revólveres que vai parar nas mãos de 

facções criminosas vêm do Paraguai, principalmente aquelas facções localizadas no 

Sudeste, enquanto rifles e fuzis têm origem majoritária dos EUA, seguido da 

Bolívia, Argentina e Uruguai na lista de fornecedores (Ibidem, jan. 2018). 

Portanto, essas evidências ilustram a seguinte realidade: as armas de fogo 

traficadas para dentro do território brasileiro entram através de quase todas as 

divisões fronteiriças entre o Brasil e seus países vizinhos. Mas isto não é nenhuma 

novidade. Segundo Dreyfus e Marsh (2006), as leis relativamente fracas no 

Paraguai permitiram que este país atuasse como uma entrada para traficantes de 

armas venderem armas desviadas do Paraguai para o Brasil após terem sido 
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comercializadas legalmente com os EUA e com a Europa Ocidental (Dreyfus & 

Marsh, 2006). Ademais, a falta de controle de lojas de armas e a sua venda na 

Venezuela, Argentina e Uruguai também facilitaram o desvio de muitas armas para 

criminosos no Brasil (Ibidem, 2006). 

É diante deste cenário que o domínio ilegal de armas no país se apresenta 

como um grande desafio para as autoridades, pois mais de 50% das armas em 

circulação no Brasil são ilegais (Dreyfus & Nascimento, 2005). Mais problemático 

ainda, todas as evidências apontam que “a indústria nacional de armas leves e de 

pequeno porte produz um grande percentual das armas responsáveis pelos altos 

níveis de violência no Brasil” e as “mais associadas a atividade das organizações 

criminosas no país” (Dreyfus & Lessing & Pursena, 2005). Esta indústria, por sua 

vez, é formada por companhias públicas e privadas, e dominada por duas grandes 

empresas: a Forjas Taurus S.A e a Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) 

(Dreyfus & Lessing & Pursena, 2005)68. Por outro lado, a Indústria de Material 

Bélico do Brasil (IMBEL) é uma companhia pública administrada pelo Ministério 

da Defesa, que possui fortes laços com o Exército e que produz armas e munições 

militares (Ibidem, 2005). Juntas, elas consolidaram o Brasil como o segundo maior 

produtor e exportador de armas leves e de pequeno porte do Ocidente69, garantindo 

assim, uma larga oferta delas tanto no mercado lícito quanto ilícito (UNODC, 2015) 

e um forte mercado regional para o tráfico de armas (Ferreira, 2019, p. 43). 

Apreensões de armas em 2002 nos estados mais violentos do país neste 

período70, SP e RJ, indicam que 70% das armas eram nacionais e 80% eram 

revólveres e pistolas (Dreyfus & Nascimento, 2005)71, onde muitas eram 

comercializadas legalmente com outros países e posteriormente desviadas para o 

domínio criminal (Dreyfus & Marsh, 2006). Contudo, outras evidências indicam 

que também existe uma extensa variedade de armas apreendidas que são de origem 

estrangeira, como dos EUA, Argentina, Itália, Alemanha, Espanha, Áustria, 

República Tcheca, Bélgica, China, Israel, Rússia, antiga URSS e Suíça (Ibidem, 

2006). 

                                                             
68

 Essas companhias controlam quase que um monopólio da produção de pistolas, revólveres e 

munições. 
69 Também são produtoras de armas de fogo as companhias Amadeo Rossi, grupo E. R. Amantino 

& Cia. / Boito, Companhia de Explosivos Valparaiba (CEV) e Mekanika / Bilbao. 
70 De um total de 37.418 e 18.056 armas apreendidas - respectivamente. 
71 Apesar de metralhadoras militares também serem constantemente traficadas para o Brasil e usadas 

por diferentes grupos criminosos. 
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Com a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Armas em 2011, foi 

possível evidenciar que as principais fontes de desvio de armas e munições no 

Brasil naquele momento eram as seguintes: estoques de lojas autorizadas a vender 

armas legalmente, empresas de segurança privada, transportadoras de valores e 

segurança privada de empresas, e de estoques policiais e militares (Bandeira, 

2019)72. No mesmo período, foi identificado que 78% das armas apreendidas em 

SP em 2011 e 2012 eram de origem brasileira (Langeani & Baird & Risso, 2013). 

Em 2013, fora constatado que 86.7% das armas ilegais apreendidas eram brasileiras 

e 100% tinham o próprio Brasil como destino final (UNODC, 2015). Já em 2014, 

61% de todas as armas apreendidas na região Sudeste eram de origem nacional, 

sendo 71% revólveres e pistolas (Langeani & Pollachi, 2016). Outro estudo também 

indicou que 42% da munição usada por criminosos no RJ entre 2014 e 2017 eram 

produzidas pela CBC (Langeani & Pollachi, 2017). Todas essas evidências ilustram 

que as principais armas utilizadas e traficadas pelas organizações criminosas no 

Brasil são as brasileiras, o que configura o território brasileiro enquanto um 

gigantesco fornecedor estratégico de armas de fogo para organizações criminosas. 

Em segundo lugar, do ponto de vista político, assim como vimos 

anteriormente, práticas políticas sob o formato da violência de Estado, políticas 

proibicionistas antidrogas, campanhas militarizadas e de controle social também 

contribuem para a criação de um horizonte operacional no qual é pelo uso de armas 

que estas práticas políticas são combatidas pelo crime organizado. Não menos 

importante, o comportamento corrupto e interesses políticos pró-armamento 

também incidem neste cenário ao promover o desvio de armas de estoques legais 

para criminosos e incentivando a maior circulação de armas no território nacional. 

Com a constante participação de policiais e militares no desvio de armas de 

estoques legais, aqueles legalmente responsáveis pela proteção da população 

contribuem para o aumento da violência e, paradoxalmente, entregam as armas que 

muitas vezes serão utilizadas por criminosos para acabarem com as vidas desses 

oficiais em eventuais confrontos (Ferreira, 2019, p. 45). Conforme foi comprovado 

em 2007, 2010 e 2011, as facções do narcotráfico e grupos milicianos no RJ usam 

a mesma rede de fornecimento de armas: armas de estoques legais, muitas vezes 

                                                             
72 O primeiro, segundo e terceiro grupo corresponderam, respectivamente a 68%, 23% e 18% das 

armas desviadas e analisadas pela CPI. Vale notar que, desagregando os percentuais do terceiro 

grupo, 59% estavam sob a responsabilidade da Polícia Militar e 22% do Exército. 
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desviadas, vendidas ou apreendidas de narcotraficantes e posteriormente desviadas 

para milicianos (Monken, mar. 2007; Werneck, nov. 2010; Rede Brasil Atual, fev. 

2011). Entre 2015 e 2018, 1.049 armas foram desviadas só da Polícia Civil do 

Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), enquanto evidências de 2018 e 2019 mostraram 

que armas desviadas de quartéis das polícias e do Exército para facções criminosas, 

clubes de tiro e grupos milicianos “virou rotina”, sendo desviadas até mesmo balas 

de fuzil e granadas da guarnição do Exército no Palácio do Planalto para áreas 

comandadas pelo CV no RJ, pistolas de policiais que seriam vendidas a traficantes 

em Salvador, 1.398 projéteis de clubes de tiro em regiões controladas por milícias 

e 110 armas para um clube de tiro no Espírito Santo (Camporez, mai. 2020). 

Interesses políticos pró-armamento por trás de medidas que promovam a livre 

circulação de armas no território nacional, por sua vez, se constituem como um dos 

fatores mais problemáticos desta conjuntura. Afinal de contas, conforme vimos no 

capítulo anterior, todas as evidências científicas, estejam elas sendo produzidas no 

nível nacional ou internacional, ilustram a seguinte realidade: a flexibilização da lei 

aumenta a circulação de armas, aumenta a mortalidade por armas, cria maiores 

oportunidades de elas serem desviadas para fluxos ilícitos, diminui o seu preço no 

mercado ilegal e cria uma janela de oportunidade para o tráfico de armas de fogo 

aumentar em um país ou região. Portanto, é necessário, quaisquer esforços políticos 

redirecionados a flexibilização da lei não beneficia ninguém menos que as próprias 

organizações criminosas transnacionais no país, seja do ponto de vista da 

acumulação bélica ou econômica. 

Conforme Macaulay (2019) pontua, uma das características mais notáveis do 

apelo do atual presidente para que brasileiros votassem nele nas eleições de 2018 

foi a sua capacidade de associação (como um ex-capitão do exército) com os 

militares e ansiedades vinculadas a manutenção da lei e ordem, segurança pessoal 

e policiamento (Macaulay, 2019). Com o seu apoio à flexibilização das leis de 

armas, sua defesa pelo policiamento agressivo, seu gesto característico com o dedo 

polegar e o indicador formando uma “arminha de mão”, e apoio político que ele e 

seus filhos construíram desde 2014 através de um grupo multipartidário na Câmara 

dos Deputados conhecido como a “Bancada da Bala”73, ficou cada vez mais claro 

a influência que o “setor de segurança” tem na política brasileira (Ibidem, 2019). 

                                                             
73 Composta por ex-policiais, lobistas da indústria de armas de fogo e defensores de políticas 

agressivas contra o crime no país (Ibidem, 2019). 
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Esses interesses políticos pró-armamento serviram perfeitamente para que o 

presidente Bolsonaro cumprisse com a sua promessa de campanha assim que ele 

assumiu a presidência no início de 2019: a flexibilização do ED de 2003. Neste 

sentido, “mesmo com todas as evidências científicas a favor do controle 

responsável das armas de fogo e pelo aperfeiçoamento do ED, a legislação instituída 

(...) vai exatamente no sentido contrário”, onde foram aplicados onze decretos 

presidenciais, uma lei e quinze portarias do Exército para flexibilizar o ED, 

“gerando incentivos à disseminação às armas de fogo e munição, e impuseram 

obstáculos à capacidade de rastreamento de munição utilizada em crimes” 

(Cerqueira et al., 2020, p. 12). Assim como iremos reforçar mais adiante do ponto 

de vista legal, estas medidas resultam em ganhos estratégicos para as organizações 

criminosas que atuam no país, principalmente no caso do PCC e do CV. 

Em terceiro lugar, do ponto de vista socioeconômico, ficou muito claro que a 

própria marginalização e desigualdade que assola grupos sociais específicos têm 

sido um elemento estratégico para a contínua expansão do COT no Brasil e na 

América do Sul. Conforme Ferreira (2019) argumentou, enquanto o COT reproduz 

condições de marginalização social, discriminação, desvalorização da vida humana, 

desigualdade e pobreza, essas mesmas condições estruturais de violência levam 

jovens a ingressarem em organizações criminosas e usuários de drogas a cometerem 

atos ilícitos (Ferreira, 2019, p. 52), onde fica claro que existe uma relação mútua 

entre as condições socioeconômicas desiguais e o fortalecimento do COT no Brasil. 

Ao olharmos especificamente para o caráter socioeconômico que dinamiza o 

mercado do tráfico de armas de fogo, podemos identificar que existe uma margem 

de lucro considerável para aqueles envolvidos no mesmo, embora evidências 

tenham identificado que a alta disponibilidade de armas facilita a obtenção e 

diminui o custo dela para o potencial criminoso (Cerqueira & Mello, 2012), pois 

esta mesma disponibilidade garante que haja um fluxo contínuo neste mercado de 

oferta e consumo excessivo de armas por parte de criminosos.  

Neste sentido, somado aos lucros advindos do próprio mercado de drogas, 

organizações como o PCC e o CV estão constantemente gerando um lucro 

considerável na comercialização ilegal de armas. Não menos importante, as 

oportunidades para a polícia participar deste crime aumentam conforme as 

recompensas financeiras oscilam, pois é necessário gastar muito dinheiro no tráfico 

de armas e no pagamento de forças armadas privadas, contatos e policiais nas 
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fronteiras para garantir sua circulação transfronteiriça (Adorno & Dias, 2019). 

Portanto, podemos assumir que estas particularidades socioeconômicas apenas 

contribuem na inserção do Brasil nas estratégias geopolíticas criminosas daqueles 

envolvidos no tráfico de armas de fogo e como um país estratégico na 

comercialização de armas ilegais no nível nacional e regional. 

Por fim, em quarto lugar, do ponto de vista legal, é importante ressaltarmos 

que, desde o seu surgimento no governo Vargas, a legislação de controle de armas 

no Brasil priorizou a segurança nacional em detrimento da segurança pública, 

promovendo o crescimento e o fortalecimento da indústria nacional ao invés de 

regulá-la de maneira qualificada (Ioothy, 2005)74. Diante das novas mudanças 

legais no Brasil, fica muito claro que a indústria nacional segue sendo beneficiada 

por esta postura política pró-armamento. Ao mesmo tempo, essas mudanças apenas 

aumentam a importância do Brasil na geopolítica criminal do tráfico de armas de 

fogo, abrindo uma janela de oportunidades para que este país assuma um novo 

patamar de relevância no escopo do planejamento estratégico daqueles envolvidos 

neste crime.  

Logo, tendo em vista que todos os outros fatores trabalhados anteriormente já 

eram pré-existentes à flexibilização da legislação de controle de armas no Brasil (o 

que significa que o país já tinha particularidades que o constituía como um Estado 

estratégico para o tráfico de armas de fogo), todas as evidências indicam que seu 

papel neste crime está perante um estado de alteração significativo (Ellis, 2018), 

dado a maneira pela qual a evolução da oferta de armas em circulação poderá 

resultar em mudanças importantes nas demandas e rotas utilizadas para o trânsito 

de armas no país. Portanto, o lugar do Brasil na coordenação deste crime 

transnacional claramente terá o seu patamar de relevância estratégica elevado na 

ótica das organizações que conduzem este crime. Com relação as novas medidas 

implementadas por Bolsonaro e as consequências até então comprovadas dessas 

medidas, podemos observar o seguinte cenário. 

Os brasileiros agora têm o direito de possuírem uma arma em casa ou em seu 

local de trabalho75; moradores de áreas urbanas ou rurais podem manter uma arma 

                                                             
74 Seja com relação as políticas de registro, posse e porte de armas, a forma como elas são 

produzidas, exportadas, classificadas em estatísticas oficiais de comércio, seu status no código penal 

e na própria estrutura do mercado (Ibidem, 2005). 
75 Caso o dono da arma seja o mesmo proprietário do estabelecimento em questão. 
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em casa caso atendam aos requisitos de “necessidade efetiva” e examinados pela 

PF; comprovar a existência de um cofre ou local seguro para armazená-las em casas 

onde vivem crianças, adolescentes ou pessoas com deficiência mental; é obrigatório 

o comparecimento em cursos especializados para manusear uma arma, ter pelo 

menos 25 anos, uma ocupação legal, não responder a qualquer investigação policial 

ou processo criminal, realizar um teste psicológico e não ter antecedentes criminais 

na justiça federal, estadual, militar e eleitoral, e a renovação da licença deve ser 

feita em dez anos (ao contrário dos cinco anos previstos anteriormente), e militares 

perderam o direito automático de portarem armas quando transferidos para reserva, 

precisando passar por um exame técnico a cada 10 anos para garantirem este direito 

(O Globo, jun. 2019). Vale ressaltar que a importação de armas ainda é permitida76 

e que Bolsonaro tentou conferir aos brasileiros o direito de comprarem um fuzil 

militar de até 5 mil munições por ano e a licença para portarem armas em 20 

categorias de trabalho diferentes77. Contudo, esta última medida foi revogada.  

Não menos importante, a assinatura da Portaria Interministerial nº 1.634 em 

22 de abril pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e pelo 

ministro da Defesa, Fernando Azevedo, autorizou a compra de 550 cartuchos de 

munição por mês a pedido do presidente, ao contrário do limite anterior de 200 por 

ano (Vivas, jun. 2020)78.  Esta medida resultou na venda de 1.541.780 cartuchos no 

varejo somente em maio deste ano, o equivalente a mais de dois mil cartuchos por 

hora (Grillo, jun. 2020)79. Ao comparamos o período de janeiro a maio entre 2018 

e 2019, o volume de unidades vendidas foi 98% e 90% maior (Ibidem, jun. 2020). 

No entanto, esta Portaria foi revogada por uma decisão provisória da 25ª Vara Civil 

Federal em SP no dia 11 de junho (Vivas, jun. 2020). De qualquer forma, essas 

medidas resultaram em um aumento de 601% na quantidade de novos armamentos 

nas mãos de cidadãos comuns nos últimos 10 anos (Castro, jul. 2020)80.  

                                                             
76 Mesmo quando há um armamento semelhante fabricado no Brasil. 
77 Entre eles: políticos eleitos, advogados, guardas de rua, caminhoneiros e jornalistas. No caso de 

caçadores e atiradores profissionais, este direito permitiria a posse de 15 e 30 armas de fogo – 

respectivamente. 
78 Um aumento considerável de 3.300% quando comparado ao limite anual anterior. 
79 Essas unidades excederam o volume total adquirido de 1.396 milhões no mesmo mês por 11 

instituições de segurança pública, patrimonial e inteligência: PF, Polícia Rodoviária Federal, 

Escritório de Segurança Institucional, Agência Brasileira de Inteligência, Departamento 

Penitenciário Nacional, Força Nacional de Segurança Pública, Polícia Civil, Polícia Militar, corpos 

de bombeiros, Guarda Municipal e polícia legislativa. 
80 O número de armas registradas em 2009, 2019 e 2020 (até abril) foram: 8.692, 60.973, 33.776 – 

respectivamente. 
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Paralelamente, o sucessor de Moro, André Mendonça, revogou junto com o 

governo medidas propostas pelo próprio novo ministro que facilitariam o 

rastreamento das armas de agentes da Força Nacional de Segurança, que exigiam 

que elas tivessem elementos de identificação sigilosos para conferência, controle e 

rastreabilidade, códigos criptografados impressos em locais distintos da arma e o 

dispositivo eletrônico de identificação por rádio frequência (G1, jul. 2020). Afinal 

de contas, o sistema de registro, marcação e rastreamento de armas do Brasil é 

dividido entre duas autoridades e seus dados são produzidos através de 

metodologias distintas: o “Sistema Nacional de Armas” (SINARM), sob a gerência 

do Ministério da Justiça e Segurança Pública e a PF81, e o “Sistema de 

Gerenciamento Militar de Armas” (SIGMA), sob o controle do Exército82 (Ioothy, 

2005). Entretanto, elas foram revogadas sob a alegação da necessidade de 

aprofundamento técnico em sua aplicação (G1, jul. 2020).  

Por fim, embora ainda esteja cedo para visualizarmos o impacto completo das 

medidas implementadas no Brasil, fica evidente que, “como uma arma com boa 

manutenção pode durar décadas, as consequências desta política armamentista se 

perpetuarão no longo prazo, com efeitos contra a paz social e a vida”, conforme 

inúmeras pesquisas científicas já comprovaram (Cerqueira et al., 2020, p. 13). 

Contudo, não seria um exagero afirmarmos que a lista de prováveis consequências 

que surgirão nos próximos anos não apenas é extensa, como privilegia aqueles 

inseridos nas maiores organizações criminosas transnacionais no país. Além disso, 

é possível afirmarmos que esta política certamente irá beneficiar outros grupos e 

redes de COT que operam na América do Sul, estejam elas inseridas diretamente 

na coordenação do tráfico de armas de fogo ou somente em busca de um extenso 

arsenal bélico para outros fins criminosos. Neste sentido, como podemos inserir o 

Brasil nas estratégias geopolíticas criminosas no nível intrarregional e inter-

regional? Para respondermos esta pergunta, precisamos investigar como a 

combinação de Estados específicos formam uma estratégia geopolítica criminosa 

verdadeiramente intrarregional e inter-regional. 

                                                             
81 Criado em 20 de fevereiro de 1997 sob a Lei n° 9.437, o SINARM foi a primeira lei que centralizou 

os mecanismos de controle e registro sob o então Ministério da Justiça e a PF, ao invés de disseminar 

os mesmos entre as polícias locais do país (Ibidem, 2005). 
82 O sistema de registro do Exército que cataloga as armas sob a posse de caçadores, praticantes de 

tiro ao alvo, militares e membros do ramo judicial (Ibidem, 2005). 
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Do ponto de vista intrarregional na América do Sul, podemos observar as 

seguintes tendências. Com relação a Venezuela, tendo em vista o contexto atual de 

crise político-econômica e institucional vivenciado no país, investigações em 2018 

indicaram que organizações criminosas brasileiras estão aproveitando o aumento 

do fluxo migratório entre a Venezuela e o Brasil, e as falhas na fiscalização da 

fronteira do estado de Roraima para ampliar as transações vinculadas ao tráfico de 

armas de fogo e drogas entre os dois países (Cambricoli & Carvalho & Correia, 

mai. 2018)83. Outra investigação, apontou que a fronteira do Amapá virou um local 

estratégico para o comércio de fuzis entre milicianos que trabalhariam para o 

presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e o PCC (Queiroz, mar. 2018). 

Ao olharmos para as Guianas e o Suriname, é possível identificarmos que a 

inserção destes países na coordenação das mais variadas atividades criminosas é 

frequentemente menosprezada. Segundo declarações de um comandante do 

Batalhão de Rádio Patrulhamento Motorizado (BRPM) em 2016, existe um 

“comércio negro” de venda de armas de guerra no Amapá que advêm 

principalmente da Guiana Francesa, cuja porta de entrada é o município de 

Oiapoque e cujo acesso mais fácil neste comércio é o próprio Rio Oiapoque (Diário, 

abr. 2016). Sendo facilitado e favorecido pela extensão da faixa de fronteira, este 

local tem sido utilizado por criminosos para movimentar armas de fogo entre a 

Guiana Francesa e o Brasil. Por outro lado, evidências apontam que o Suriname tem 

sido utilizado como ponto de trânsito de armas em direção ao Brasil há pelo menos 

mais de 10 anos, onde essas seguem em mar aberto até chegar ao Pará para serem 

usadas em assaltos a bancos (G1, out. 2009). Devido a histórica vulnerabilidade 

entre a fronteira do Suriname e da Guiana com o Brasil, vários tipos de contrabando, 

como no caso de armas e cigarros, têm sido conduzidos através dessas fronteiras 

(IDESF, mar. 2016). A entrada desses produtos se dá principalmente pelo Porto de 

Santana em Macapá, com distribuição fluvial para Belém no Pará e tendo Macapá 

e Oiapoque como principais cidades afetadas (Ibidem, mar. 2016)84. 

Já na Colômbia, os países fronteiriços ao seu território se apresentam tanto 

como fontes quanto rotas para o tráfico de armas ilegais (Aguirre, 2011, p. 45). 

                                                             
83 Não por acaso, as autoridades correlacionaram o aumento dos índices de criminalidade neste 

estado brasileiro enquanto uma consequência direta do aumento do tráfico de armas pela fronteira 

Brasil-Venezuela e o fortalecimento do crime organizado em Roraima (Ibidem, mai. 2018). 
84 De acordo com as evidências, o restante das armas vindas desses países que não abastecem o 

contrabando local é “escoado” por vias terrestres através da BR-156 e BR-210 (Ibidem, mar. 2016). 
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Contudo, evidências apontam para um fluxo constante de armas brasileiras entrando 

na Colômbia através da floresta Amazônica sob pequenas embarcações de Manaus 

pelo Rio Negro, desde San Joaquín, e continuam pelo Rio Icaná e o Rio Vaupés até 

Mitu, especificamente na fronteira entre o Brasil, Equador e Peru (Ibidem, p. 46-

48). Outra rota importante é aquela por via aérea desde as Tríplices Fronteiras entre 

o Brasil, Paraguai, Argentina e Suriname (Ibidem, p. 48). De qualquer forma, 

estima-se que a fronteira com o Brasil é o segundo ponto de entrada de armas mais 

importante, seguido do Panamá (Ibidem, p. 48). 

A Bolívia é, principalmente, um país de trânsito para armas estadunidenses 

em direção a América do Sul, servindo como um ponto de redistribuição dessas 

armas para os países sul-americanos e sob o apoio de redes entre criminosos e 

agentes públicos entre diferentes países na região85 (Pachico, dez. 2012; Fox, jan. 

2013). Ademais, evidências apontam que as organizações criminosas vinculadas ao 

tráfico de armas veem na localização geográfica da Bolívia uma janela de 

oportunidade para realizar transferências ilícitas ao Brasil e Paraguai86, onde toda a 

cadeia de atividades neste comércio começa nos EUA, pode transitar por portos de 

diferentes países com fronteiras no Pacífico até chegar ao Chile e antes dessas armas 

entrarem na Bolívia (Romano, set. 2017)87. Não é por acaso que o ex-ministro 

Ministro de Governo do país, Carlos Romero, tenha afirmado que “o território de 

seu país esteja sendo utilizado como uma zona de trânsito para o tráfico de armas 

nas operações de gangues brasileiras” (Ibidem, set. 2017)88.  

Segundo evidências recentes ilustraram, a inserção da Argentina no tráfico 

internacional de armas tem evoluído cada vez mais nos últimos anos. Mesmo ainda 

não estando claro qual é o seu lugar por trás do planejamento estratégico neste crime 

transnacional, uma investigação que levou a apreensão de centenas de armas de 

grosso calibre na Argentina revelaram novos indícios sobre a dinâmica deste crime 

                                                             
85 Como a Colômbia, Peru, Brasil e Argentina (Ibidem, dez. 2012; Ibidem, jan. 2013). 
86 Embora as autoridades bolivianas tenham identificado que a maioria dos casos investigados 

apontam o Brasil enquanto o destino prioritário dessas armas e o Paraguai também ocupando um 

papel importante na estratégia dessas organizações, existem casos onde estas optam por manterem 

essas armas na própria Bolívia e para que elas sejam usadas pelos grupos criminosos locais (Ibidem, 

set. 2017). 
87 De acordo com o especialista boliviano em temas de defesa e segurança, Samuel Montaño, boa 

parte das armas originárias dos EUA e que entram na Bolívia ilegalmente realmente vêm do Chile 

(Ibidem, set. 2017). 
88 De acordo com as evidências, a principal zona pela qual essas armas chegam é a região de Santa 

Cruz no Leste do país, cuja fronteira é compartilhada com o Brasil e o Paraguai e que se converteu 

em um ponto estratégico para a distribuição de armas de fogo (Ibidem, set. 2017). 
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na notória região fronteiriça com o Paraguai (Salomón, ago. 2019). Ao 

identificarem que peças dessas armas eram transportadas dos EUA e da Europa, e 

montadas em diferentes pontos do território argentino, as autoridades comprovaram 

que essas seriam posteriormente enviadas por via terrestre ao Paraguai para serem 

comercializadas com o PCC e o CV (Ibidem, ago. 2019)89.  

O Paraguai também tem sido descrito como uma das fontes de armas e 

munições para criminosos no Brasil, pois, afinal de contas, a Ciudad del Este é um 

dos vértices da Tríplice Fronteira com a Argentina e o Brasil, um local que é 

comumente utilizado para a realização de diversos tipos de atividades ilícitas 

(Fleitas, 2006, p. 36). Com relação ao tráfico de armamentos do Uruguai em direção 

a outros países, evidências indicam que existe um tráfico de munições em pequena 

escala entre o país e o Brasil (Ibidem, p. 55). 

Portanto, com base nessas evidências, podemos afirmar o seguinte: o Brasil 

se constitui como uma peça indispensável para o trânsito de armas de fogo ilegais 

(principalmente aquelas de origem brasileira) em direção a seus países vizinhos, 

enquanto este também é um país destino para inúmeras armas ilegais originárias de 

seus vizinhos e de outras regiões do mundo. Logo, não seria um exagero 

considerarmos que, no nível intrarregional, embora a América do Sul apresente uma 

mistura complexa de zonas de fonte, trânsito e demanda de armas de fogo, fica cada 

vez naus clara a importância do Brasil enquanto fornecedor, corredor e consumidor 

de armas comercializadas no tráfico de armas de fogo. Isto significa que o Brasil 

tem um papel central na dinâmica deste crime na América do Sul, o que indica que 

qualquer estudo que almeje analisar a dinâmica regional deste crime certamente terá 

que levar em conta o lugar do Brasil nesta dinâmica. 

Do ponto de vista inter-regional, é possível indicarmos as seguintes 

tendências com relação a América Central e o Caribe, e a América do Norte. De um 

modo geral, podemos afirmar que a América Central é um espaço geográfico 

estratégico e cujos países no Triângulo do Norte (Guatemala, El Salvador e 

Honduras) se inserem em uma grande zona de fonte, trânsito e demanda no escopo 

da geopolítica criminal do tráfico de armas de fogo, alimentando o mercado ilegal 

                                                             
89 Grupos criminosos no Paraguai sempre atuaram como um dos principais intermediários no tráfico 

de armas entre os EUA e o Brasil, garantindo um fluxo ininterrupto de armas entre os dois países. 

Contudo, a proibição da importação de armas importa pelas autoridades paraguaias em 2018 pode 

ter forçado grupos criminosos a tentar rotas alternativas, o que pode ajudar a explicar o porquê do 

grande número de armas apreendidas na Argentina (Ibidem, ago. 2019).  
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de armas em direção aos seus vizinhos no Norte e no Sul (Salcedo-Albarán & 

Santos, 2017; Stelmach, 2019). Não por acaso, armas desses países já foram 

apreendidas por diferentes países sul-americanos, inclusive o Brasil. Já o Caribe 

está inserido em uma zona de trânsito e demanda de armas de fogo, sendo utilizado 

por organizações criminosas para movimentar armas de fogo em direção a América 

do Norte e a América do Sul, assim como em direção a Europa (Griffith, 1997; 

UNODC & Banco Mundial, 2007), e tendo como fontes importantes “os países sul-

americanos e centro-americanos que são produtores de armas leves e entre outros”, 

como o Brasil, Venezuela, México e a República Dominicana – para além da porção 

considerável de armas que vêm dos EUA. 

Por fim, a principal dinâmica por trás do tráfico de armas de fogo na América 

do Norte e que possui consequências e ramificações hemisféricas diz respeito a 

inserção dos EUA nesta conjuntura. De fato, são as armas de fogo estadunidenses 

que são desviadas do âmbito legal para o domínio de criminosos no México ou 

através do mesmo com destino a outros países latino-americanos, graças as 

legislações flexíveis de controle de armas neste país (Finckenauer & Albanese, 

2014, p. 44). Neste sentido, evidências indicam que diversas armas saem da 

América do Norte em direção a América Central, América do Sul e até mesmo a 

Ásia Ocidental (UNODC, 2020, p. 10). Não por acaso, o Departamento de Álcool, 

Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos dos EUA (ATF) indicou que, quanto mais 

perto um país estiver dos EUA, maior a proporção de armas estadunidenses 

apreendidas (Bromley & Caparini & Malaret, 2019, p. 19)90. 

Em síntese, podemos afirmar que, no nível inter-regional, o Brasil é um 

importante consumidor e corredor de muitas armas que advém ilegalmente da 

América do Norte e América Central, ao passo em que também é um importante 

fornecedor de armas para criminosos na América Central e Caribe. Portanto, é 

possível afirmarmos que o Brasil também possui um papel significativo no nível 

inter-regional no escopo do tráfico de armas de fogo, “consumindo” várias das 

armas ilegais da América do Norte, América Central, Caribe, ao mesmo tempo em 

                                                             
90 83,9% das armas apreendidas em 2017 no Bahamas (80km) tinham origem estadunidense, 

enquanto que em Trindade e Tobago (2600km) este número correspondeu a 27,7%. Este padrão 

parece se manter na América Central, onde 33,3% das armas apreendidas no norte de Belize e 18,2% 

no sul do Panamá eram estadunidenses (Ibidem, 2019). 
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que é uma fonte importante de armas para vários países em outras regiões para além 

da América do Sul91. 

Por fim, podemos concluir que, de fato, o Brasil é um país que está inserido 

estrategicamente em um espaço geográfico constituído enquanto uma verdadeira 

zona de fonte, trânsito e demanda de armas de fogo, assumindo um lugar central e 

sendo uma peça indispensável na geopolítica criminal do tráfico de armas de fogo 

no nível intrarregional e inter-regional, principalmente nas Américas, e 

manifestando-se enquanto um país repleto de janelas de oportunidade para aqueles 

envolvidos neste crime. Diante disso, resta-nos realizar a seguinte pergunta: qual 

será o futuro do Brasil perante esta conjuntura? 

2.3 Caminhando em Direção a um Futuro (In)certo 

As evidências apresentadas ao longo deste projeto de pesquisa indicam que 

estamos perante um contexto preocupante para segurança dos brasileiros e de seus 

países vizinhos. Sem dúvidas, qualquer projeção analítica está sujeita a incerteza 

do futuro e este projeto de pesquisa não é uma exceção a esta lógica. Contudo, assim 

como apresentamos ao leitor até a presente página, a produção deste estudo contou 

com uma associação robusta entre o quadro teórico proposto e as evidências 

científicas a respeito das lógicas por trás do surgimento do COT e dos padrões 

operacionais do tráfico de armas de fogo no Brasil e nos seus vizinhos regionais. 

Isto significa que, mesmo diante das incertezas do futuro, algumas projeções podem 

ser formuladas com base nas análises produzidas ao longo deste trabalho científico. 

De início, é importante destacarmos que a história do crime organizado no 

Brasil não termina com o caso do CV e do PCC. Ao mesmo tempo em que o CV se 

expandia e conduzia o narcotráfico em inúmeras regiões do país no início da década 

de 1980, outro grupo de crime organizado também surgia paralelamente ao 

crescimento do CV: as famosas milícias (Marinho et al., 2019). Tendo surgido 

enquanto uma resposta armada contra a expansão do narcotráfico e ao mesmo 

tempo em que o CV se consolidava enquanto a principal facção criminosa no Rio 

de Janeiro e no Brasil no início da década de 1980, as milícias surgiram como a 

                                                             
91 Isto não significa que o Brasil não está inserido em uma estratégia geopolítica criminosa do tráfico 

de armas de fogo que englobe o continente europeu ou, quem sabe, o continente africano e asiático 

no nível inter-regional. Contudo, futuros estudos terão que ser conduzidos para que possamos 

delinear a sua relevância neste sentido, seja para organizações criminosas transnacionais localizadas 

no Brasil ou nesses continentes. 
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continuidade dos grupos de extermínio que atuavam na Baixada Fluminense entre 

as décadas de 1970 e 1980 (Ibidem, 2019). Atualmente, cinco décadas de grupos de 

extermínio e 20 anos de milícias completaram-se nesta região e que vai gerar uma 

concepção de sociedade totalitária que executa, que faz o discurso de “bandido bom 

é bandido morto” e que “a milícia protege”, descrevendo o narcotráfico como o 

grande inimigo a ser liquidado (Ibidem, 2019).  

Contudo, ao contrário do CV e do PCC, integrados por indivíduos de uma 

população historicamente marginalizada, as milícias são formadas por ex-agentes 

públicos e aqueles que ainda estão na ativa, como: policiais, bombeiros, agentes 

penitenciários, militares e até mesmo políticos (Ibidem, 2019). Segundo 

especialistas argumentam, diferentemente das facções do narcotráfico, milicianos 

geralmente não são investigados e nem presos na mesma frequência que as facções 

do narcotráfico, pois na composição desses grupos existe a própria base da polícia 

funcionando e dentro da estrutura do Estado (Ibidem, 2019). Isto significa que as 

milícias têm uma escala considerável de envolvimento com a própria figura do 

Estado brasileiro e cujo alcance está se ampliado cada vez mais ao longo das últimas 

décadas, chegando até mesmo às imediações do Palácio do Planalto (Ibidem, 2019).  

De acordo com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) 

em janeiro de 2019, o Ministério Público Estadual do RJ apresentou ligações 

suspeitas e estreitas entre a família do presidente Bolsonaro e as milícias (Ibidem, 

2019)92. Entretanto, os relatos sobre a proximidade de Bolsonaro e sua família com 

as milícias são antigos, como ficou claro nos seguintes casos: quando o presidente 

era deputado federal e elogiava a ação de um grupo de extermínio em Salvador em 

2003; a sugestão de Flávio Bolsonaro (o filho mais velho do presidente) de legalizar 

as milícias e seu posicionamento questionável ao favor das mesmas na CPI das 

Milícias; o emprego da mãe e esposa do ex-capitão da Polícia Militar do Estado do 

Rio de Janeiro (PMERJ) e chefe da milícia “Escritório do Crime”, Adriano da 

Nóbrega, e sua condecoração com a medalha Tiradentes por Flávio (Ibidem, 2019). 

Essas polêmicas apenas cresceram em março de 2018 após as investigações do 

                                                             
92 Está denúncia surgiu como um desdobramento da operação “Furna da Onça” em dezembro de 

2018 para investigar movimentações financeiras atípicas na Assembleia Legislativa do RJ, que 

prendeu dez deputados estaduais e indicou movimentações fora dos parâmetros legais em uma conta 

no nome de um ex-assessor do então deputado estadual e senador Flávio Bolsonaro (filho mais velho 

do presidente), chamado Fabrício Queiroz, na conta do próprio senador e na conta da esposa do 

presidente, Michelle Bolsonaro (Ibidem, 2019). 
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assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes, 

revelarem pistas falsas e suspeitas que policiais estariam ocultando a identidade dos 

verdadeiros assassinos93 (o sargento reformado da PMERJ, Ronnie Lessa, e o ex-

policial militar, Élcio Vieira de Queiroz), e que um deles morava no mesmo 

condomínio onde o presidente tem uma casa na Barra da Tijuca (Ibidem, 2019). 

Neste sentido, podemos afirmar que, embora as milícias não sejam 

organizações criminosas transnacionais, existem evidências que o fenômeno das 

milícias tem se expandido em todo território nacional94. Apesar de seu modus 

operandi indicar que sua expansão ocorre localmente em municípios e estados, 

dependendo fortemente do grau de aceitação problemático da elite social e política 

brasileira (Ibidem, 2019)95, nada impede que elas venham a desejar uma projeção 

transnacional no futuro. Certamente, embora o foco deste projeto esteja 

redirecionado a atuação das organizações criminosas transnacionais que atuam no 

país, estaríamos cometendo um grande erro em não indicarmos este grave problema 

que o país enfrenta perante o caso das milícias. Isto fica muito evidente porque as 

operações de grupos milicianos irão incidir não apenas nos níveis futuros de 

violência e nas operações criminosas que serão conduzidas no Brasil, como também 

irão influenciar nos rumos da democracia brasileira. 

Assim como vimos ao descrevermos a história do COT no Brasil, a própria 

manifestação da futura violência armada no Brasil irá, naturalmente, afetar grupos 

sociais específicos e de forma seletiva. Afinal de contas, os índices de violência no 

país também estão atrelados a todos os fatores que foram trabalhados acerca da 

formação do Estado brasileiro. Segundo as informações apresentadas por Cerqueira 

et al. (2019), o perfil das principais vítimas da violência no Brasil corresponde a 

padrões específicos: são homens, jovens e negros com baixa escolaridade que, não 

por acaso, são mortos principalmente por armas de fogo (Cerqueira et al., 2019). 

De acordo com as evidências, para além de um custo socioeconômico de 5.9% 

do PIB a cada ano em decorrência da violência no país, 59.1% correspondia a 

                                                             
93 Levando a entrada da PF no caso para realizar a “investigação da investigação” da PCERJ (Ibidem, 

2019). 
94 Evidências indicam que existem milícias em todas as regiões do país, principalmente no Sudeste 

e no Nordeste. 
95 Políticos, como o ex-prefeito Cesar Maia no RJ, elogiavam e incentivavam as milícias, conferindo 

recursos a centros comunitários controlados por milicianos e apoiando a candidatura dos mesmos. 

Na imprensa era comum ler reportagens positivas sobre elas, tendo sua imagem alterada na opinião 

pública apenas quando dois jornalistas e seu motorista foram torturados e assassinados por 

milicianos em maio de 2008 (Ibidem, 2019). 
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população mais jovem entre 15-19 anos e que cursou até o segundo ciclo do ensino 

fundamental incompleto, 94.4% eram homens, 73.1% negros e 76.9% dos 

homicídios entre os homens foram cometidos através de armas de fogo – dentro do 

total de 65.602 homicídios em 2017 (Ibidem, p. 2019). Além disso, entre 1980 e 

2017, a violência causada por armas custou a vida de 955 mil pessoas, tendo um 

aumento gradual do percentual de mortes por elas até sua relativa estabilização no 

patamar de 70% em 2016 (Ibidem, 2019). Não menos importante, vale ressaltar que 

existem dados preocupantes acerca do constante aumento da violência direcionada 

a população LGBTQI+ e as mulheres96 nos casos de feminicídio – principalmente 

com o uso de armas de fogo (Ibidem, 2019)97. 

Todas essas evidências apenas indicam a seguinte realidade: as pessoas são 

mortas no Brasil mais por armas de fogo que por qualquer doença, acidente de 

trânsito e outros casos externos (Phebo, 2005), e de maneira seletiva. Portanto, de 

acordo com as discussões realizadas no capítulo anterior, entender o papel das 

armas de fogo tanto na dinâmica da violência armada quanto nas operações das 

organizações criminosas transnacionais tem uma importância central para futuras 

reflexões acerca de sua influência nas vidas daqueles inseridos no país. Ao 

olharmos para o contexto atual vivenciado no país com relação as medidas legais 

que estão sendo implementadas para flexibilizarem o ED, não seria um exagero 

assumirmos que este índice de violência certamente irá aumentar ao longo dos 

próximos anos, pois tudo aponta para uma simples e problemática realidade: a 

retórica armamentista não apenas é sempre desqualificada do ponto de vista 

científico e fantasiosa, como ela também sustenta um discurso paradoxal em sua 

essência e que acredita que quanto mais armas estiverem em circulação, menores 

serão os índices de violência no país. Além disso, essas medidas apenas beneficiam 

as organizações criminosas que atuam no país, principalmente o PCC e o CV. 

É com base nesta discussão que é imperativo destacarmos a eficiência do ED 

na redução da violência armada no Brasil. De acordo com as evidências, ele foi o 

principal responsável pelo freamento da violência no país, onde Cerqueira e Mello 

(2013) comprovaram que, se não fosse ele, a taxa de homicídio teria aumentado 

12% acima da verificada entre 2004 e 2007 (Cerqueira & Mello, 2013). 

                                                             
96 Principalmente com relação a mulheres negras. 
97 Há alguns anos não existiam informações robustas e compiladas de forma adequada a respeito de 

como a violência afeta os grupos citados anteriormente. 
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Interessantemente, desde o momento de sua implementação, aqueles contrários a 

lei afirmavam que controles rígidos na compra legal de armas não iriam reduzir a 

violência no Brasil98, apesar da maior parte da população ter sido favorável ao 

controle mais rígido da posse, porte e venda de armas (Ioothy, 2005)99.  

Ademais, ao contrário do que seu nome fantasia sugere, o ED não impôs o 

desarmamento dos brasileiros (Szabó & Risso, 2018). Seu principal objetivo foi 

estabelecer um sistema efetivo de controle sobre as armas e munições que 

circulavam no país, passo que aprimorou o trabalho da polícia e reduziu a 

impunidade daqueles envolvidos no tráfico de armas (Ibidem, 2018). Segundo 

depoimentos de policiais, a proibição do porte de armas realmente facilitou o 

trabalho da polícia100, garantindo também uma forma segura de se entregar uma 

arma (independentemente de haver um registro da mesma) e um mecanismo para 

que ela fosse destruída (Ibidem, 2018). Com as campanhas voluntárias de entrega, 

mais de 650 mil armas foram entregues para destruição, o que reduziu 

consideravelmente o total de armas em circulação (Ibidem, 2018). Por outro lado, 

embora a população tenha votado a favor da venda de armas no país através do 

Referendo de 2005, é evidente que sua proibição provocaria resultados positivos 

para a diminuição da circulação de armas. Portanto, deve-se sempre reforçar que a 

política brasileira de armas e munições neste período nunca foi de banimento das 

armas, mas sim de regulação e controle (Ibidem, 2018) – apesar da retórica pró-

armamento sugerir o contrário.  

Por fim, embora a implementação do ED tenha produzido resultados 

positivos, o seu texto original não foi implementado em sua totalidade, o que 

impediu a inauguração de inovações fundamentais para conter a violência e a livre 

circulação de armas (Ibidem, 2018). A título de exemplo, a proposta de criação de 

um único banco de dados balístico capaz de identificar todas as armas fabricadas e 

o caminho percorrido por cada uma delas no país, permitindo que as autoridades 

responsáveis por esta tarefa tivessem um controle mais efetivo das armas que estão 

                                                             
98 Quase todas associações ou grupos de caçadores, praticantes de tiro ao alvo, colecionadores e 

amantes de armas. 
99 No RJ, um dos estados mais violentos no país naquele momento, uma pesquisa do programa RJTV 

mostrou que 82% da população era favorável ao desarmamento. Uma outra pesquisa do Instituto 

Sensus revelou que 76% da população brasileira era a favor de controles mais rígidos ao direito ao 

porte de armas de fogo. 
100 A identificação do porte ilegal de armas muitas vezes é a forma de prender criminosos perigosos, 

enquadrando-os neste crime e possibilitando a investigação de outros crimes cometidos por eles. 
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em circulação e aprimorar o combate ao tráfico de armas de fogo. Vale ressaltar 

também que o papel de instituições como o Instituto Igarapé e o Instituto Sou da 

Paz com a Viva Rio em 2015 na recomendação de medidas para aprimorar do ED 

fora notável, como a necessidade de numeração gravada em todas as munições 

vendidas e o aperfeiçoamento da marcação das armas nacionais (Ibidem, 2018)101.  

Logo, diante da atual conjuntura vivenciada no Brasil, principalmente no que 

diz respeito a flexibilização do ED, o lugar do Brasil enquanto uma peça 

indispensável na geopolítica criminal do tráfico de armas de fogo tem indicado que 

a sua relevância estratégica está sendo elevada na medida em que sua legislação de 

controle de armas tem sido flexibilizada e que mais armas de fogo estiverem em 

circulação no território nacional. Não menos importante, certamente o Brasil está 

caminhando para o mesmo destino que os EUA, onde quanto mais perto um país 

estiver do Brasil, maiores serão as armas de fogo apreendidas ou desviadas de 

origem brasileira. Isto não vem de graça, mas à custa de milhões de vidas de 

cidadãos brasileiros, sul-americanos e latino-americanos. Ao assumirmos que seu 

lugar na geopolítica criminal do tráfico de armas de fogo também está diretamente 

atrelado a questões físicas, políticas, socioeconômicas e legais do Estado brasileiro, 

não seria um exagero afirmarmos que o governo brasileiro terá uma longa lista de 

desafios a serem superados, principalmente aqueles que claramente estão 

enraizados no próprio processo de formação de seu Estado. 

Por fim, embora ainda seja cedo para identificarmos todas as consequências 

desta conjuntura, as evidências científicas e as tendências mais recentes indicam 

que estamos perante o seguinte cenário: o aumento subsequente da circulação de 

armas de fogo em decorrência da flexibilização da legislação de controle de armas 

resulta no aumento da mortalidade provocada por elas, a diminuição do seu preço 

no mercado ilegal, o aumento das oportunidades de elas serem desviadas para fins 

criminosos e o aumento do tráfico de armas de fogo. Um cenário perfeito para 

organizações criminosas terem mais acesso a armas, lucrarem através da sua 

comercialização e as utilizarem para alcançarem suas ambições estratégicas. 

Certamente, o PCC e o CV, assim como outros grupos e redes criminosas, serão os 

mais beneficiados nesta conjuntura. Esteja o “mundo do crime” em tempos de paz, 

guerra ou armistício, não existe “seca” no tráfico de armas de fogo no Brasil. 

                                                             
101 Esta marcação é mecânica, facilmente raspável e dificulta o rastreamento daqueles que as 

desviaram. 
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Conclusão 

Existem muitos problemas no Brasil. Um deles tem sido a nova política de 

controle (ou “descontrole”) de armas implementada pelo presidente Bolsonaro. 

Com consequências preocupantes no escopo estratégico daqueles envolvidos no 

tráfico de armas de fogo devido a esta política, somadas a outras questões de 

natureza física, política e socioeconômica que permeiam o território brasileiro, a 

experiência do Brasil à luz do quadro teórico que formulamos para utilizar o 

conceito de “geopolítica criminal” nos permite alcançar as seguintes conclusões. 

O verdadeiro panorama histórico do Brasil é composto por inúmeros conflitos 

e uma intensa violência que está diretamente associada a desigualdade, 

discriminação e o reconhecimento de minorias. Uma história de violência 

essencialmente seletiva e cuja influência no surgimento dos mais variados grupos 

de crime organizado no país não deveria ter sido uma surpresa para ninguém, e onde 

concluímos que não há como entendermos o surgimento do PCC e do CV sem 

compreendermos como esta conjuntura caminha lado a lado com a Guerra às 

Drogas, que legitimou a produção de políticas de segurança repressivas e 

militarizadas nas favelas e bairros carentes do Brasil, um tratamento desumano nas 

prisões e que provocou a materialização do PCC e CV na realidade empírica. 

Concluímos também que, embora exista um verdadeiro ímpeto destinado a 

defesa dos direitos mais básicos à comunidade carcerária, os movimentos por 

“emancipação” ou “libertação” perante a violência do Estado brasileiro conduzidos 

pelo PCC e CV tornaram-se, cada vez mais, embebidos em um ímpeto empresarial 

marcado essencialmente pela busca excessiva do lucro através de atividades 

criminosas. Ademais, averiguamos que não há dúvidas nenhuma que o PCC e o CV 

podem ser definidos enquanto verdadeiras “empresas criminosas”, onde o seu 

formato enquanto grupos de crime organizado se constitui como a continuação do 

comércio por meios ilegais. Não menos importante, ressaltamos que não há como 

entendermos adequadamente sua manifestação na realidade empírica sem 

identificarmos como esta ocorreu em um contexto específico no espaço-tempo e 

com determinadas condições ambientais, sendo necessário sempre 

contextualizarmos o ímpeto empresarial dessas organizações com suas histórias. 

Com a sua transnacionalização, o PCC e o CV se tornaram a contrapartida 

ilícita de corporações multinacionais, seguindo uma estratégia expansionista de 
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mercado e ação, previamente planejada e projetada, e apoiada por uma análise de 

risco, explorando janelas de oportunidades para o lucro ao redor do mundo e tendo 

em vista a intervenção das autoridades e confrontos contra outras organizações pelo 

controle de território. Enquanto organizações engajadas em crimes transnacionais, 

suas atividades evidenciam um planejamento, proporção e efeitos diretos ou 

indiretos que envolvem claramente sempre mais de um país, muitas vezes 

começando no Brasil ou nos seus países vizinhos onde elas operam e produzindo 

efeitos na esfera doméstica dos mesmos.  

Ademais, concluímos que, embora marcadas por diferenças específicas, tanto 

o PCC e o CV apresentam características de “grupos tradicionais” de COT, com 

estruturas internas definida em termos hierárquicos e verticalizadas do ponto de 

vista operacional, embora exista um determinado grau de autonomia entre as partes 

adjacentes à cúpula da liderança do PCC e do CV. Do mesmo modo, constatamos 

que as prisões brasileiras não apenas são o núcleo territorial base dessas 

organizações, como são espaços físicos e concretos determinantes para a maneira 

que realidades geopolíticas criminosas apareceram no Brasil ao longo do tempo e 

que certamente determinarão futuras transformações nessas realidades. 

Da mesma forma, ficou claro que é impossível explicarmos seu surgimento 

somente com base nas características físicas das prisões brasileiras, sendo 

necessário olharmos a relação entre o físico, político, socioeconômico e o legal. 

Portanto, do ponto de vista político, averiguamos que não há como entendermos a 

sua materialização sem identificarmos uma das marcas mais explícitas da história 

do Estado brasileiro: a promoção de práticas políticas violentas do Estado, políticas 

proibicionistas antidrogas, campanhas militarizadas e de controle social em torno 

de comunidades carentes e direcionadas a grupos étnicos específicos, 

comportamento corrupto e interesses políticos em sustentarem todas estas práticas.  

Por outro lado, do ponto de vista socioeconômico, descrevemos que não há 

outra maneira de captarmos as complexidades deste cenário sem identificarmos 

como desigualdades socioeconômicas marcaram a história do Brasil e do próprio 

COT no país, onde a desigualdade histórica entre grupos sociais e a subsequente 

marginalização de extratos da sociedade por parte do governo e da elite social 

brasileira criou o espaço necessário para organizações criminosas assumirem o 

lugar do Estado enquanto autoridades e provedoras de seus serviços. Já do ponto de 

vista legal, concluímos que a própria aplicação da lei sob o formato do 
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encarceramento em massa gerou os chefes e soldados dessas organizações, e que 

surgiram nas prisões e que recebem novos integrantes para seus fins estratégicos 

devido as mesmas práticas políticas. Da mesma forma, é o longo reflexo 

proibicionista na legislação brasileira diante do “problema das drogas” que também 

criou um espaço para a expansão contínua do PCC e do CV no país. 

Com base nas discussões operacionais vinculadas ao tráfico de armas de fogo, 

concluímos que o dinamismo do tráfico de armas de fogo no Brasil esteve 

diretamente associado ao crescimento do mercado consumidor de drogas e a 

ascensão das mesmas organizações criminosas transnacionais no país. Afinal de 

contas, o crescimento deste mercado de drogas não seria possível sem que houvesse 

uma ampla disponibilidade de armas para proteger as drogas, os locais controlados 

por essas organizações e contra grupos rivais ou o próprio Estado brasileiro. Ao 

mesmo tempo, concluímos que a própria continuidade da Guerra às Drogas tem 

sido uma imensa janela de oportunidade para a manutenção contínua de um fluxo 

transnacional de armas de fogo. 

Neste sentido, ao aplicarmos as categorias metodológicas propostas neste 

projeto, alcançamos as seguintes conclusões. Para além do fato das prisões terem 

um papel central na coordenação de quaisquer atividades que envolvam o PCC e o 

CV, identificamos que a extensão territorial e a localização geográfica do Brasil 

contribuem consideravelmente na coordenação operacional do tráfico de armas de 

fogo. Esta realidade física sempre se apresentou como uma janela de oportunidade 

para a movimentação de armas ilegalmente entre o território brasileiro e seus 

vizinhos, haja visto que a incapacidade das instituições de segurança responsáveis 

pela defesa das fronteiras brasileiras, à falta de efetivo e de tecnologia para tal 

esforço tem sido um convite a entrada de ilícitos no país. Da mesma forma, o país 

inteiro possui acessos por vias terrestres, aéreas, marítimas e fluviais que permitem 

uma entrada relativamente fácil ao território brasileiro, onde organizações como o 

PCC e o CV se aproveitam dessas características para coordenarem o tráfico de 

armas de fogo. 

Para completar esta conjuntura, também indicamos que, para além da 

indústria brasileira de armas de fogo produzir um grande percentual das armas 

responsáveis pelos altos níveis de violência e as mais associadas a atividade das 

organizações criminosas no Brasil, esta indústria tem garantido ao longo de muitos 

anos uma larga oferta de armas tanto no mercado lícito quanto ilícito e um forte 
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mercado regional para o tráfico de armas, atuando assim, enquanto um gigantesco 

fornecedor estratégico de armas de fogo para organizações criminosas.  

Por outro lado, concluímos que práticas políticas sob o formato da violência 

de Estado, políticas proibicionistas antidrogas, campanhas militarizadas e de 

controle social também contribuem para a criação de um horizonte operacional no 

qual é pelo uso de armas que estas práticas políticas são combatidas por 

organizações criminosas, assim como são as responsáveis pela própria 

materialização desta conjuntura de criminalidade no país. Não menos importante, 

concluímos que a constante participação de policiais e militares no desvio de armas 

de estoques legais, interesses políticos pró-armamento por trás de medidas que 

promovam a livre circulação de armas e a constante flexibilização da lei de controle 

de armas no Brasil também se constituem como um dos fatores mais problemáticos 

para a conjuntura descrita neste projeto.  

Isto porque todas as evidências científicas ilustram a seguinte realidade: a 

flexibilização da lei aumenta a circulação de armas, aumenta a mortalidade por 

armas de fogo, cria maiores oportunidades para elas serem desviadas para fluxos 

ilícitos, diminui o seu preço no mercado ilegal e cria uma janela de oportunidade 

para o tráfico de armas de fogo aumentar em um país ou região. Portanto, 

concluímos que quaisquer esforços políticos redirecionados a flexibilização da lei, 

principalmente aqueles realizados pelo presidente Bolsonaro, não beneficia 

ninguém menos que organizações criminosas, principalmente aquelas que atuam 

transnacionalmente, seja do ponto de vista da acumulação bélica ou econômica. Um 

cenário perfeito para organizações criminosas terem mais acesso a armas, lucrarem 

através da sua comercialização e as utilizarem para alcançarem suas ambições 

estratégicas. Esta realidade, por sua vez, apenas indica que, esteja o “mundo do 

crime” em tempos de paz, guerra ou armistício, não existe “seca” no tráfico de 

armas de fogo no Brasil. 

Ao mesmo tempo, concluímos que estamos perante a criação de uma janela 

de oportunidade para que este país assuma um novo patamar de relevância no 

escopo estratégico de organizações criminosas transnacionais envolvidas neste 

crime, onde indicamos que seu papel pode estar perante um estado de alteração 

devido a clara evolução da oferta de armas gerada pelo aumento da circulação de 

armas no país e que certamente poderão resultar em mudanças nas demandas e rotas 

utilizadas para o trânsito de armas no país. É com base nesta lógica que esta 



90 
 

conjuntura certamente beneficiará outros grupos e redes de COT que operam na 

América do Sul, estejam elas inseridas na coordenação do tráfico de armas de fogo 

ou somente em busca de um extenso arsenal bélico para outros fins criminosos. 

Ademais, a própria marginalização e desigualdade que assola grupos sociais 

específicos têm sido um elemento estratégico central para o surgimento do COT no 

Brasil, onde identificamos que existe uma relação mútua entre as condições 

socioeconômicas desiguais e o fortalecimento do COT no Brasil. Por outro lado, ao 

olharmos especificamente para os ganhos que dinamizam o mercado por trás do 

tráfico de armas de fogo, identificamos que a extensa disponibilidade de armas no 

Brasil garante uma margem de lucro interessante para aqueles que estiverem 

envolvidos no mesmo, onde organizações como o PCC e o CV estão 

constantemente gerando um lucro considerável na comercialização ilegal de armas, 

somadas aos lucros advindos do próprio tráfico de drogas. 

Portanto, foi com base na influência dessas características no escopo 

operacional de organizações como o PCC e o CV que alcançamos à seguinte 

conclusão: o Brasil é uma peça indispensável para o trânsito de armas de fogo 

ilegais (principalmente aquelas de origem brasileira) em direção a seus países 

vizinhos, enquanto que este também é um país destino para inúmeras armas ilegais 

originárias de seus vizinhos e de outras regiões do mundo. Ao olharmos para o nível 

intrarregional, embora a América do Sul apresente uma mistura complexa de zonas 

de fonte, trânsito e demanda de armas de fogo, a importância do Brasil na dinâmica 

deste crime transnacional na América do Sul indica que qualquer estudo que almeje 

analisar a dinâmica regional do mesmo certamente terá que levar em conta o lugar 

do Brasil por trás desta dinâmica. Já no nível inter-regional, o Brasil é um 

importante consumidor e corredor de muitas armas originárias da América do Norte 

e da América Central, ao passo em que este também é um importante fornecedor de 

armas que chegam nas mãos de criminosos na América Central e Caribe. 

Por fim, esclarecemos porquê esse estudo não poderia ser realizado em um 

momento mais relevante, pois o Brasil está caminhando em direção a uma realidade 

preocupante e que certamente poderá levar a morte de milhões de cidadãos 

brasileiros e de seus países vizinhos. Um efeito colateral que advêm de um contexto 

no qual o meio político brasileiro tem atribuído maior importância a convicções 

individuais e ideológicas em detrimento de evidências científicas. Um contexto que 

fica muito claro ao apresentarmos como a retórica armamentista não apenas é 



91 
 

sempre desqualificada do ponto de vista científico e fantasiosa, assim como ela 

sustenta um discurso paradoxal em sua essência e que acredita que, quanto mais 

armas estiverem em circulação, menores serão os índices de violência no país. 

Portanto, assim como afirmamos no início deste projeto de pesquisa, mais do 

que nunca, muitas vidas estão dependendo de um comprometimento analítico que 

vise relembrar a importância de evidências científicas para a produção de políticas 

públicas, seja com relação ao controle de armas de fogo ou o combate as principais 

organizações criminosas transnacionais no país. Apenas assim é possível 

acabarmos com o custo humano histórico e sem precedentes que o país tem sofrido 

ao longo das últimas décadas. 

Produzir um estudo que almejasse analisar o mundo sob a ótica daqueles 

inseridos dentro de organizações criminosas transnacionais certamente não fora 

uma tarefa fácil, principalmente não estando inserido nestes grupos ou redes para 

que possamos definir com exatidão a maneira pela qual as lógicas e ambições das 

cúpulas de organizações como o PCC e o CV formulam o seu planejamento 

estratégico. Contudo, foi possível comprovar que a uma única forma de viabilizar 

um estudo com este objetivo é combinando discussões teóricas com evidências 

científicas. Não por acaso, foi através desta lógica que trilharmos um caminho 

analítico robusto e adequado para entender o raciocínio geopolítico das principais 

organizações criminosas transnacionais originárias do Brasil, o PCC e o CV. 

Portanto, o término desse projeto corresponde a apenas uma pequena etapa 

de uma longa trajetória que futuras pesquisas necessariamente terão que trilhar caso 

queiramos conferir significado ao sistema internacional sob a ótica dessas 

organizações. Ao fugirmos do clássico enquadramento que identifica apenas as 

dinâmicas locais e nacionais das operações desses grupos, construímos um parecer 

intrarregional e inter-regional das estratégias geopolíticas criminosas por trás do 

tráfico de armas de fogo. 

Mesmo reconhecendo os desafios, limitações e complexidades inerentes tanto 

na realidade quanto no raciocínio geopolítico que esta pesquisa ambicionava 

explicar, foi produzido um estudo robusto baseado em evidências científicas que, 

caso seja mais aprofundado no futuro, quem sabe não terá o potencial de 

conferirmos mais significado ao mundo perante os olhos de outras organizações 

criminosas transnacionais e que estão engajadas em outros crimes transnacionais. 

Ou melhor, quem sabe este estudo não terá o potencial de salvar vidas. Para isto, 
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será necessário a produção de materiais qualificados, baseado em evidências e que 

possam servir como a base para o desenvolvimento de políticas públicas que 

realmente escapem dos mesmos erros que foram cometidos ao longo de tanto tempo 

no Brasil. Além disso, nada disso será possível caso o meio político brasileiro não 

reconheça os seus próprios erros no intuito de conduzir este enorme país para a 

direção correta na redução da violência armada e no combate efetivo ao COT.  

Neste sentido, já é hora dos Estados deixaram de serem meras ferramentas 

para os fins estratégicos de organizações criminosas transnacionais e reconhecerem 

que estão diante de uma figura que não apenas supera, mas que também 

instrumentaliza as limitações do modelo de Estado westfaliano para alcançarem 

suas ambições estratégicas. Neste sentindo, reconhecendo que a variedade de 

crimes transnacionais conduzidos por essas organizações é essencialmente diversa, 

o tema das armas de fogo é apenas uma pequena gota em um grande oceano de 

desafios que os Estados enfrentam e seguem combatendo no nível internacional. O 

primeiro passo para que Estados enfrentem esta conjuntura certamente passa pela 

sua aceitação a respeito de sua participação direta e determinante do problema 

chamado “crime organizado”, sendo necessário refletirmos em futuros trabalhos 

sobre as formas que estes podem romper com este vínculo direto entre eles e 

organizações criminosas que se materializam em seus territórios.  

Por fim, em um momento no qual a política internacional tem sido marcada 

pela desintegração regional e desinteresse pelo compromisso das normas 

internacionais, faz-se necessário relembrarmos que apenas ações e políticas de 

cunho multilateral funcionam contra a violência armada e o COT. No entanto, cada 

Estado precisa fazer a sua parte. Apenas assim conseguiremos fazer com que 

realidades geopolíticas criminosas desapareçam por completo. Para isto, lembrando 

que estas realidades surgem segundo o horizonte de oportunidade que essas 

organizações criminosas encontram ao redor do mundo, não seria um exagero 

concluirmos que os integrantes de organizações criminosas transnacionais (estejam 

eles em grupos e redes de COT ou até mesmo na cúpula de comando das mesmas), 

podem ser definidos enquanto “prisioneiros da oportunidade”. Ao mesmo tempo, 

ao estudarmos o caso brasileiro, ficou muito claro que os integrantes das 

organizações analisadas também são verdadeiros prisioneiros da falta de 

oportunidades políticas e socioeconômicas históricas que tanto marcaram a 

verdadeira história por trás da República Federativa do Brasil. 
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