THOMAS PINTO RIBEIRO

MIGRAÇÃO VENEZUELANA EM RORAIMA: UMA ANÁLISE DE DINÂMICA DE
SISTEMAS PARA O PROGRAMA FEDERAL DE INTERIORIZAÇÃO

Dissertação apresentada à Escola Politécnica
da Universidade de São Paulo para obtenção do
Título de Mestre em Ciências.

SÃO PAULO
2021

THOMAS PINTO RIBEIRO

MIGRAÇÃO VENEZUELANA EM RORAIMA: UMA ANÁLISE DE DINÂMICA DE
SISTEMAS PARA O PROGRAMA FEDERAL DE INTERIORIZAÇÃO

Versão Corrigida

Dissertação
apresentada
à
Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo
para obtenção do Título de Mestre em
Ciências.
Área de Concentração: Engenharia de
Sistemas Logísticos
Orientador: Prof. Dr. Hugo T. Y. Yoshizaki

SÃO PAULO
2021

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer
meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a
fonte.

Este exemplar foi revisado e corrigido em relação à versão original, sob
responsabilidade única do autor e com a anuência de seu orientador.
São Paulo, 01 de setembro de 2021
Assinatura do autor:

________________________

Assinatura do orientador:________________________

Catalogação-na-publicação
Pinto Ribeiro, Thomas
Migração Venezuelana em Roraima: Uma Análise de Dinâmica de
Sistemas Para o Programa Federal de Interiorização / T. Pinto Ribeiro -- versão
corr. -- São Paulo, 2021.
147 p.
Dissertação (Mestrado) - Escola Politécnica da Universidade de São
Paulo. Departamento de Engenharia de Sistemas Logísticos.
1.Logística Humanitária 2.Dinâmica de Sistemas 3.Migração e Refúgio
I.Universidade de São Paulo. Escola Politécnica. Departamento de Engenharia
de Sistemas Logísticos II.t.

Nome: RIBEIRO, Thomas Pinto
Título: Migração Venezuelana em Roraima: Uma Análise de Dinâmica de Sistemas
Para o Programa Federal de Interiorização
Dissertação apresentada à Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo para obtenção do Título de
Mestre em Ciências.

Aprovado em: 5 de Julho de 2021

Banca Examinadora
Prof(a). Dr(a).:

Hugo Tsugunobu Yoshida Yoshizaki

Instituição:

Universidade de São Paulo - USP

Julgamento:

Aprovado

Prof(a). Dr(a):

Renata Albergaria de Mello Bandeira

Instituição:

Instituto Militar de Engenharia - IME

Julgamento:

Aprovado

Prof(a). Dr(a):

Paulo Marcio Gonçalves

Instituição:

Università della Svizzera Italiana

Julgamento:

Aprovado

Dedicatória

À tia Rita e tio Zé. Sem vocês, meu sonho não estaria se tornando realidade hoje.

Agradecimentos
Agradeço a Deus por pacientemente me aceitar e amar como sou e acalmar minha
ansiedade nos dias mais difíceis. Que cada passo, ação, palavra e pensamento sejam
para gerar um sorriso no Seu rosto.
Agradeço a minha família, em especial meus pais, Adailma e Manuel. Sem o apoio
emocional, espiritual e financeiro de vocês eu jamais chegaria em lugar algum. Aos
meus irmãos, Marlon e Alex: nenhum momento é tão especial como aqueles que
estamos juntos, seja para ver um filme, comer sushi ou para compartilhar memes. Eu
amo vocês.
Agradeço aos meus orientadores, Prof. Hugo e Prof. Brito por terem me selecionado
para este programa e confiado no meu trabalho. À Raquel, por ter me ajudado a
navegar neste mundo complexo da Dinâmica de Sistemas; e a todos os meus colegas
e amigos do MLog que de algum modo me apoiaram nesta dura escalada.
Agradeço aos meus coleguinhas da URSAL pelas melhores dicas e por sempre se
disponibilizarem a me ajudar. Me alivia saber que vocês também sentiram, na pele,
tudo isso. Um brinde a nós, senhores! Sejamos melhores do que eles!
Agradeço aos meus colegas do Movimento, em especial, Luana e Fernando, que
acreditaram em mim quando nem mesmo eu acreditava e me deram a chance de
alcançar meu maior sonho, que é estar aqui hoje, trabalhando com vocês. Aos meus
colegas da SD BVB: vocês são os melhores!
Agradeço aos meus colegas e amigos da Operação Acolhida que me ajudaram a
amadurecer e me fizeram sentir vivo em cada encontro, reunião, passeio no rio, bares
e restaurantes de Boa Vista. Um agradecimento especial à “República Calangos” e a
meus “filhos” amados. Sem vocês, meus dias seriam vazios, opacos e sem música.
Por fim, agradeço à Universidade de São Paulo e sua Escola Politécnica, por me
prover um ensino gratuito e de qualidade. Estudar nestas salas de aula sempre foi
meu sonho. Que o conhecimento aqui adquirido seja retribuído às pessoas que mais
precisam.

“(...)
“Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres,
pois vocês sabem que nós, os que ensinamos,
seremos julgados com maior rigor.”
Tiago 3:1

Resumo
As migrações internacionais tem aumentado sua importância na última década. Isso
não se deve apenas ao número crescente de refugiados e migrantes forçados a deixar
seus lares em busca de melhores condições de vida, mas também pela complexidade
das soluções necessárias para garantir suas necessidades básicas, como
saneamento, alimentação, alojamento e segurança. Neste contexto, a logística
humanitária desempenha um papel crucial na provisão de bens e serviços essenciais
aos mais vulneráveis, desde a recepção e abrigamento, até sua integração no país de
destino. Desde 2017, a Venezuela vem passando por um cenário de instabilidade
política e social, ocasionada pela escassez de produtos e hiperinflação. Como
consequência, mais de 4,7 milhões de venezuelanos deixaram seu país em direção a
outros países, dentre eles, o Brasil. Em um intervalo de quatro anos, a população
migrante venezuelana no Brasil alcançou a cifra de 260 mil pessoas, alguns deles
permaneceram no Estado de Roraima, enquanto que outros foram para outros países
ou viajaram para outras cidades por meio do programa de interiorização da Operação
Acolhida. Este trabalho tem como finalidade aplicar a metodologia de Dinâmica de
Sistemas (DS) no contexto desta Operação, visando evidenciar se alternativa de
construção de Hubs de interiorização seria uma forma de agilizar o programa federal
de interiorização. Como resultado, foi comprovado que o maior gargalo para o
programa é a quantidade de vagas disponibilizadas ao redor do país, de modo que o
aumento da quantidade de hubs e, consequentemente, da frequência de voos,
capacidades de aeronaves e de processamento não são tão eficazes em cenários nos
quais a quantidade de vagas de interiorização são limitadas. No entanto, mudanças
nas políticas de disponibilidade de vagas ou abertura de Hubs poderiam gerar
resultados mais significativos em termos de quantidade de pessoas interiorizadas ao
final do período analisado. Finalmente, o modelo não somente avaliar as possíveis
políticas de hubs, mas propõe um mecanismo que tenta mensurar a pressão gerada
pelo aumento de desassistidos e convertê-la na construção de abrigos temporários.
Esta ferramenta, apesar de utilizar variáveis estimadas e complexas, inova no auxílio
de gestores na tomada de decisão relativas a políticas de abrigamento e interiorização
de migrantes e refugiados.
Palavras-chave: Operação Acolhida. Interiorização. Dinâmica de Sistemas. Migração.

Abstract
International migrations have increased in importance over the past decade. This is
not only due to the growing number of refugees and migrants forced to leave their
homes in search of better living conditions but also due to the complexity of the
solutions needed to guarantee their basic needs, such as sanitation, food,
accommodation, and security. In this context, humanitarian logistics plays a crucial role
in the provision of essential goods and services to the most vulnerable, from reception
and sheltering, to their integration in the destination country. Since 2017, Venezuela
has been experiencing political and social instability, caused by the scarcity of products
and hyperinflation. As consequence, more than 4.7 million Venezuelans left their
country towards other countries, among them, Brazil. In four years, the Venezuelan
migrant population in Brazil reached the figure of 260 thousand people, some of them
stayed in the State of Roraima, while others went to other countries or traveled to other
cities through the internalization program of “Acolhida” Operation. This work applies
the System Dynamics (SD) methodology in the context of this Operation, aiming to
show if the alternative of building internalization Hubs would be a way to boost the
federal internalization program. As a result, it was proven that the biggest bottleneck
for the program is the number of vacancies available around the country so that the
increase in the number of hubs and, consequently, in the frequency of flights, aircraft,
and processing capacities are not effective in scenarios where the number of
internalization vacancies is limited. However, changes in vacancy availability policies
or Hub opening could generate more significant results in terms of the number of
people internalized at the end of the analyzed period. Finally, the model not only
evaluates hub policies but it proposes a mechanism that tries to measure the pressure
generated by the increase in unassisted people and convert it into the construction of
temporary shelters. This tool, despite using estimated and complex variables,
innovates in assisting managers in making decisions regarding housing and
internalization policies for migrants and refugees.
Keywords: Acolhida Operation. Internalization. System Dynamics. Migration.
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1. Introdução
Segundo a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do
Crescente Vermelho (FICV), desastres são interrupções abruptas no funcionamento
de uma comunidade, causando perdas humanas, materiais, econômicas e ambientais
de tal modo que ela se vê incapaz de se recuperar por seus próprios recursos (FICV,
2012). Embora, normalmente, o termo desastre faça referência a eventos naturais
extremos, como furacões, terremotos e tsunamis; situações como conflitos armados,
atentados terroristas, golpes de Estado e crises migratórias também são consideradas
desastres, mas gerados pela ação humana, ou antropogênicos.
Neste contexto, as migrações internacionais tem se tornado cada vez mais frequentes.
De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados
(ACNUR), ao final de 2019, foram quebrados os recordes de migrações forçadas ao
redor do mundo: 79,5 milhões de pessoas foram forçadas a sair de seus lares,
representando mais de 1% da população mundial. A organização também aponta que
quase ¾ desta população se encontra em países vizinhos. No que toca ao êxodo
venezuelano, considerado como segundo maior no mundo (ACNUR, 2020a), a
plataforma interagencial Resposta para Venezuelanos (R4V) estima que existam ao
menos cinco milhões e meio de migrantes e refugiados venezuelanos no mundo (R4V,
2021), o que corresponde a quase 20% da população do país em 2019 (WORLD
BANK, 2021)
A inserção destes migrantes na comunidade receptora nem sempre é um processo
simples e pacífico, uma vez que a rede de assistência, infraestrutura e abastecimento
local podem não estar preparados para receber tantas pessoas em tão pouco tempo.
Isso gera soluções paliativas, como a construção de abrigos temporários, nos quais
se provê ao migrante as condições básicas para sua sobrevivência, tais como
alimentação, água, saneamento e moradia. Segundo Seifert et al. (2018), a gestão
destes abrigos é uma tarefa que requer o uso de diversas ferramentas e princípios de
logística e gestão de cadeia de suprimentos. Entretanto, pesquisas voltadas para
desastres antropogênicos e de longo prazo, como crises migratórias, tem sido
menosprezadas no âmbito da logística humanitária, em detrimento daquelas voltadas
para operações de resposta a emergências ou de início súbito, como desastres
naturais (KUNZ; REINER, 2012a).
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Segundo Heintze e Pierre (2018), a logística foi considerada durante muito tempo
como uma atividade periférica por atores dentro do setor humanitário, sendo ela, hoje,
considerada uma atividade essencial e determinante no sucesso ou fracasso de uma
operação. A logística representa a parte mais importante na gestão de operações
humanitárias uma vez que ela consiste em levar pessoas, materiais, informações e
dinheiro nas condições solicitadas, no local especificado, em tempo hábil aos mais
vulneráveis à um preço acessível, de modo a aliviar ao máximo o sofrimento das
populações afetadas (THOMAS; KOPCZAK, 2005). Para alcançar tal objetivo, a
logística de operações

humanitárias envolve atividades como transporte,

armazenagem, compras e distribuição de modo a satisfazer as necessidades dos
beneficiários (VAN WASSENHOVE, 2006).
Segundo Seifert et al. (2018), pesquisadores, governantes e trabalhadores
humanitários tem aumentado seu interesse nas bibliografia de operações
humanitárias envolvendo migrantes e refugiados não apenas pelo aumento da sua
ocorrência ao redor do mundo, mas também devido ao desafio que é gerir situações
tão complexas. Gonçalves (2011) elenca diversos desafios relacionados a operações
humanitárias, como a atuação em ambientes com infraestrutura danificada ou
inexistente; demanda imediata, alta e de baixa previsibilidade; além de pouquíssimo
tempo para responder às necessidades. Somado a estes pontos, pode-se acrescentar
a dificuldade de coordenação e comunicação entre atores estatais e não estatais
diversos e a pressão por resultados advinda de doadores e da mídia.
Devido a esses problemas, novas metodologias de gestão e tomada de decisão tem
sido demandadas por tomadores de decisão. Dentre estas metodologias, destaca-se
a Dinâmica de Sistemas (DS), cuja finalidade é simular o comportamento dos
componentes de um sistema complexo, que dizer, nos quais exista interdependência
entre seus componentes e cujos resultados no curto e longo prazo são difíceis de
prever. Isso só é possível graças à capacidade da DS de discriminar as relações entre
cada uma das variáveis e como estas relações geram processos de feedbacks, por
vezes, contraintuitivos (STERMAN, 2000). Aplicada às operações humanitárias, a DS
torna-se um método poderoso por se adequar a ambientes altamente mutantes, com
relações desproporcionais de causa e efeito e nos quais atuam diferentes atores que
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podem ou não compartilhar dos mesmo objetivos (BESIOU; STAPLETON; VAN
WASSENHOVE, 2011).
Van Wassenhove (2006), ao classificar os tipos de desastres, afirma que as crises de
refugiados podem ser consideradas como desastres antropogênicos de início lento,
que demanda uma resposta conjunta de atores locais e internacionais para receber
tal população e integrá-la ao local de destino (YOSHIZAKI; RODRIGUEZ; CICCOTTI,
2019). Neste contexto, desde 2015, venezuelanos tem deixado seu país devido a
fatores diversos, como alta inflação, falta de itens básicos de sobrevivência,
sucateamento de serviços públicos essenciais e perseguição política (ACNUR, 2019a;
CICV, 2019). Ao final de 2017 e início de 2018, este fluxo migratório, anteriormente
de caráter pendular, passou a ser constante e sem intenção de retorno. O Brasil é o
quinto país que mais abrigou migrantes e refugiados venezuelanos, totalizando 261
mil pessoas (R4V, 2021), este quantitativo gerou uma sobrecarga de serviços públicos
em cidades ao norte do Brasil, como Pacaraima e a capital Boa Vista, ambas dentro
do Estado de Roraima.
Roraima, por sua vez, é o Estado menos populoso do Brasil, com aproximadamente
600 mil habitantes, dos quais 400 mil estão na capital Boa Vista (IBGE, 2019). Roraima
também é uma das unidades federativas que mais depende de repasses de verbas
do Governo Federal. Boa Vista, por exemplo, é a segunda cidade brasileira que mais
emprega funcionários públicos, o que, apesar de garantir certa estabilidade
econômica ao Estado, dado que os salários não dependem de um mercado aquecido,
não dá opções de empregabilidade aos seus habitantes (FOLHA DE BOA VISTA,
2018). Em outras palavras, Roraima não dispões de numerosas opções econômicas
em setores como indústria e comércio, o que dificulta a absorção da mão de obra
venezuelana que chega na capital, principalmente. Este é um fator problemático para
as autoridades, que reconheceram o aumento populacional causado pela migração.
Segundo o IBGE, Boa Vista foi a capital que mais cresceu em população entre 2018
e 2019 (6,35%), sendo a estimativa de migrantes e refugiados venezuelanos de 23,8
mil (BOA VISTA, 2019).
Esta população, que desconhece o idioma e tem dificuldades em encontrar emprego,
passou a se aglomerar em praças públicas, construções e terrenos abandonados,
sendo exposta a condições climáticas desafiadoras, como o calor intenso no verão e
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chuva constante no inverno. Os migrantes, principalmente os grupos mais vulneráveis,
como gestantes, idosos, enfermos crônicos e crianças, relatavam diversos problemas,
dentre eles: falta de emprego, fome, insegurança, exposição a doenças, xenofobia e
diversos casos de exploração laboral e sexual (ACNUR; REACH, 2019).
Tendo em vista o agravamento das condições dos migrantes e da dificuldade por parte
das autoridades municipais e estaduais em lidar com as demandas trazidas pela
migração, o Governo Federal, juntamente com agências das Nações Unidas formaram
o Comitê Federal de Assistência Emergencial (CFAE) que passou a ser o principal
componente de gestão da crise migratória venezuelana no Brasil (SIMÃO, 2018). A
atuação do CFAE se pautou em três principais pilares: (i) controle de fronteira, que
consiste em regularização do status migratório e vacinal de migrantes venezuelanos;
(ii) abrigamento, por meio da construção de abrigos em Pacaraima e Boa Vista para
o alojamento de migrantes em situação de vulnerabilidade (chamados de
desassistidos); e, finalmente, (iii) interiorização, que tem por objetivo oferecer ao
migrante ou refugiado a possibilidade de viajar para outras cidades no Brasil em busca
de trabalho e melhores condições de vida (OPERAÇÃO ACOLHIDA, 2021a).
A interiorização, que no início da operação era ainda inexpressiva, passou a ser
percebida como a solução mais rápida e eficaz para a migração venezuelana, uma
vez que possibilita uma saída frequente de migrantes de Roraima, cujas capacidades
de absorção de mão de obra são limitadas, para serem distribuídos em outras regiões
do país. Entretanto, esta alternativa consiste em um desafio logístico considerável,
uma vez que demanda esforços em temos de alojamento, alimentação, transporte,
coordenação com diferentes agências locais e internacionais para não duplicar
viagens, além da negociação política com prefeituras no interior do país para que
possibilitem o acolhimento de migrantes sem sobrecarregar a rede já existente de
serviços públicos.
1.1.

Pergunta e Objetivos de Pesquisa

Uma vez descrito o problema de pesquisa, o trabalho adota as seguintes premissas:
i.

Grande parte da população migrante em Roraima se encontra em situação
de vulnerabilidade devido à falta de condições básicas para sua
sobrevivência, como moradia, alimentação regular, acesso à saúde, etc.;
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ii.

O programa de interiorização é visto uma das soluções para retirada destas
pessoas de sua situação de rua;

iii.

A estratégia de Hubs1 pode representar uma maneira de impulsionar o
programa federal de interiorização.

Assumidas estas premissas, formula-se a pergunta de pesquisa: como a construção
de Hubs de interiorização em locais que apresentem maior disponibilidade de voos
pode impulsionar o programa federal de interiorização?
Para responder à pergunta anterior, o trabalho propõe como objetivo principal
representar o impacto da construção de Hubs de interiorização na estratégia federal
de interiorização. Este objetivo, por sua vez, deve ser decomposto em objetivos
específicos, ou complementares, os quais são descritos a seguir:
a. Analisar a literatura de logística humanitária aplicada ao contexto de migrações
forçadas;
b. Descrever o surgimento e estabilização da Operação Acolhida em Roraima,
bem como os três pilares de ordenamento de fronteira, acolhimento e
interiorização;
c. Desenvolver um modelo de simulação em Dinâmica de Sistemas (DS), que
permita representar o fluxo de migrantes e refugiados no Estado (entrada na
fronteira, abrigamento e interiorização) de modo a identificar os gargalos
logísticos, principalmente no que tange à interiorização;
d. Simular o comportamento do sistema com políticas de abertura de novos Hubs
(quantidade e momento) em diferentes cenários;
e. Endogenizar o processo de construção de abrigos por meio de um mecanismo
que busque converter a quantidade de pessoas desassistidas em pressão
sobre autoridades.
Em 2018, um dos meios de publicação acadêmica mais aceitos da área de logística
humanitária, o Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management
(JHLSCM), fez uma chamada para publicações que contemplassem a logística e a
gestão da cadeia de suprimentos em contextos de ajuda a refugiados e deslocados
1

Hub é uma expressão em inglês que pode ser traduzida como “centro” ou “interconexão”. Seu uso na logística
indica que um determinado fluxo, seja ele de mercadorias ou pessoas, passa por um ponto intermediário antes
de alcançar seu destino final (BALLOU, 2008).
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internos (EMERALD PUBLISHING, 2020). Como apontado por Seifert et al. (2018), o
tema ainda é pouco explorado. Deste modo, a presente pesquisa contribui para
avançar os conhecimentos neste tema, além de trazer uma contribuição prática ao
contexto migratório brasileiro em Roraima, tendo em vista a gravidade da situação no
local e relevância para autoridades públicas, organizações, acadêmicos e
profissionais que também lidam com a migração venezuelana.
1.2.

Estrutura do Trabalho

De modo a facilitar a compreensão deste trabalho, o mesmo foi dividido em seis
capítulos: os três primeiros, incluindo este capítulo introdutório, são voltados à
introdução do problema de pesquisa, embasamento teórico e descrição metodológica;
enquanto que os últimos três voltam-se para uma análise de contexto, a modelagem
do problema de pesquisa e resultados, além das conclusões. Cada capítulo será
descrito a seguir.
O capítulo 1 apresenta o problema de pesquisa a ser abordado, bem como sua
relevância para o contexto humanitário em Roraima e para a literatura de logística
humanitária. também são apresentados os objetivos da pesquisa e os meios utilizados
para alcançá-los.
O capítulo 2 se dedica a relatar o processo de pesquisa e leitura da literatura de
logística humanitária aplicada ao refúgio, migrações forçadas e dinâmica de sistemas
como ferramenta de análise de operações humanitárias. Neste capítulo são
apresentados os resultados da pesquisa bibliográfica realizada sobre o tema, os quais
se mostraram bastante escassos devido à relativa novidade do tema na academia.
O capítulo 3 trata dos procedimentos metodológicos, explicando as etapas principais
da pesquisa, como a coleta de dados, a criação da curva de pressão por meio de
entrevistas e questionários e, finalmente, as etapas para criação do modelo de
simulação em Dinâmica de Sistemas.
O capítulo 4 apresenta o contexto sobre o qual a pesquisa se dá, ou seja, o cenário
de crise migratória no Estado de Roraima e a resposta do governo federal por meio
da Operação Acolhida e seus três pilares.
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O capítulo 5 passa, então, a descrever o modelo de simulação por dinâmica de
sistemas. A descrição do modelo inclui a hipótese dinâmica, estrutura do modelo de
simulação, variáveis-chave, fluxos e loopings de retroalimentação. Finalmente, tendo
sido descrito o modelo de simulação, são apresentados os resultados da simulação
com a aplicação da estratégia de Hubs em diferentes cenários, além da aplicação do
mecanismo de pressão sobre autoridades.
O capítulo 6 é o último deste trabalho e se dedica a apresentar as conclusões e
sugestões de pesquisa futura.

22

2. Referencial Teórico
Diversos autores consideravam que estudos que unissem a logística empresarial em
operações de desenvolvimento e emergência ainda eram escassos na literatura
(JAHRE et al., 2009; KOVACS et al., 2011; LEIRAS et al., 2014). Entretanto, nos
últimos anos, tem-se identificado um aumento de pesquisas sobre o tema da logística
humanitária (LEIRAS et al., 2014). Em sua revisão bibliográfica sobre operações
logísticas em contextos de migração e refúgio, pelo menos na análise quantitativa,
Seifert et al. (2018) apontam duas vertentes nas pesquisas: de um lado, um foco maior
na descrição de conceitos logísticos, modelos de otimização e o elo entre os itens de
auxílio e o beneficiário; e do outro,

mais voltado para o estudo de refugiados,

concentrando-se em descrever suas necessidades e das comunidades receptoras,
bem como seus direitos, mas com poucos detalhes operativos. Deste modo, os atores
apontam uma lacuna de estudos que combinem estes dois campos de maneira
equilibrada.
Para a realização desta pesquisa, foi feita uma extensa revisão de literatura sobre o
tema da logística humanitária aplicada à migração forçada e políticas de interiorização
e reassentamento, dando-se maior atenção aos artigos que abordassem os aspectos
logísticos destas operações ou que utilizassem ferramentas de simulação como
metodologia. Como resultado, foram encontrados artigos de diversas áreas de estudo,
como antropologia, ecologia, economia, psicologia social e engenharia. Para cumprir
com os objetivos da pesquisa, eliminaram-se os artigos que tratavam de aspectos da
saúde ou educação, migrações por mudança climática, e aqueles que tinham um
aspecto demasiadamente econômico.
Para encontrar artigos científicos, foram utilizadas as bases de dados: Science Direct,
Emerald Insight, Francis Taylor e Scopus. As palavras-chave utilizadas para a
pesquisa nestas bases foram sujeitas a operadores Booleanos e são apresentadas
em ordem de importância: (i) “Migration” OR “Refugee” AND; (ii) “Logistics” OR
“Supply Chain” AND; (iii) “Settlement” OR “Resettlement”. Como os resultados das
pesquisas ultrapassavam a casa dos milhares, o uso dos operadores booleanos foi
indispensável.
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Primeiramente, as palavras “migração” e “refúgio”, embora tratam de conceitos
diferentes, podem ambas ser movimentos populacionais forçados que demandam
uma resposta humanitária. Além disso, o tema refúgio tem aumentado sua primazia
no meio acadêmico nos últimos anos (OLORUNTOBA; BANOMYONG, 2018;
SEIFERT; KUNZ; GOLD, 2018).
A logística também foi contemplada na pesquisa de uma maneira abrangente. Optouse pelas palavras “logística” e “cadeia de suprimentos” ao invés do termo “logística
humanitária”. Isto se deu pelo fato de a logística em migrações ser um tema pouco
explorado, portanto, reduzi-la ao âmbito humanitário poderia excluir artigos que
tratassem de políticas de reassentamento interno econômico ou migrações
internacionais não forçadas que tivessem processos semelhantes e que poderiam ser
aproveitados.
Finalmente, os termos “assentamento” e “reassentamento” se mostraram bastante
controversos, uma vez que a estratégia de “interiorização2”, não tem um termo em
inglês específico na literatura que represente o que, de fato, é esta estratégia. Os
termos “settlement" e “resettlement” (assentamento e reassentamento), são usados
na literatura para ações de realocação exclusiva de refugiados para outros países,
que não o seu de origem. Ou seja, estes refugiados são “adotados” por países que
lhes oferecem proteção (ACNUR, 2011). O termo “relocation” (realocação), foi
desconsiderado, pois é um processo voluntário ou não que pode ser usado tanto para
a retirada planejada de pessoas de uma localidade para redução de sua exposição a
desastres naturais (MCADAM, 2015), quanto para a desocupação de terras
inapropriadas ou que serão utilizadas para fins estratégicos, como a construção de
hidrelétricas, por exemplo (WILMSEN, 2016). Diferentemente destes exemplos, o
programa de interiorização realizado pela Operação Acolhida é um processo
totalmente voluntário que transporta tanto migrantes quanto refugiados e solicitantes
de asilo apenas dentro das fronteiras nacionais.

2

Programa do governo federal que visa retirar migrantes e refugiados dos Estados de Roraima e Amazonas para
outras regiões do Brasil para que aumentem suas chances de conseguir melhores condições de vida. Trata-se de
um programa voluntário e gratuito que conta com organizações não governamentais, organismos internacionais
e órgãos públicos (MDS, 2019)
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Além das palavras-chave citadas acima, quando a base de dados permite a exclusão
de certas palavras em partes específicas do texto (abstract, por exemplo), foi utilizado
o operador booleano “NOT” para excluir, apenas do título, artigos que incluíssem
“Climate”, “Health” e “Education”, de modo a não fugir do tema de migração forçada e
políticas de reassentamento.
Conforme já indicavam Seifert, Kunz e Gold (2018), a pesquisa bibliográfica apontou
haver poucos artigos que tratam da logística humanitária aplicada ao contexto de
refugiados e migrantes. Ao todo, foram selecionados 26 artigos de periódicos, dos
quais 18 eram estudos de casos de situações migratórias específicas. Foram
encontrados apenas sete artigos cuja pesquisa era do tipo quantitativa e cinco que
eram tanto quantitativas quanto qualitativas. Outra descoberta foi o equilíbrio dos
artigos no que tange ao ator foco do trabalho: 12 artigos tinham como atores foco as
organizações e autoridades; e 13 cujo ator foco eram os próprios migrantes e suas
necessidades.
Com relação ao levantamento bibliográfico da revista Forced Migration Review3,
diversos artigos tratavam do tema reassentamento e realocação. Ao todo, foram lidos
60 artigos, dos quais 15 tratavam especificamente de conflitos armados. Com relação
à fase do desastre, mais da metade (33) dos artigos tratavam especificamente da
resposta à emergência, enquanto que 20 artigos exploraram as fases de recuperação
e mitigação. Ao se tratar de ator foco, ficou marcado o grande papel exercido por
organizações e/ou autoridades, totalizando 46 artigos. Já aqueles com foco no
migrante e/ou refugiado totalizaram 17 artigos. O Gráfico 1 ilustra estes resultados.

3

A Revista Forced Migration Review (FMR) é publicada pelo Centro de Estudos sobre Refúgio da Universidade
de Oxford e é considerada a revista de migração forçada mais lida no mundo (FMR, 2020b).
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Gráfico 1: Resultados Pesquisa Bibliográfica

Fonte: Elaborado pelo autor

Todos os artigos da revista são qualitativos, ou seja, não é apresentada nenhuma
formulação ou modelo matemático. Finalmente, a maioria dos artigos da revista (35)
adotam uma metodologia similar a um estudo de caso, no qual descreve
extensivamente uma operação específica relacionada a migração.
Conforme haviam identificado Seifert et al. (2018), em se tratando de artigos de
periódicos, existe uma proporção maior de pesquisas conceituais sobre o tema em
detrimento de pesquisas empíricas, cujas teorias e recomendações possam ser
aplicadas em contextos reais.
2.1.

Logística em Operações de Resposta a Migrações

A logística humanitária é quase tão antiga quanto a logística em si, tendo suas raízes
firmadas após a Primeira Guerra Mundial, em 1919, com a criação da Federação
Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV)
(KOVACS et al., 2011). Seu surgimento foi uma resposta à destruição gerada pela
guerra, que acabou por evidenciar a necessidade de unir esforços para auxiliar os
feridos em combate, bem como prover mantimentos para os hospitais e campos de
prisioneiros (FICV, 2019).
Segundo Thomas e Kopczak (2005), a logística humanitária nada mais é do que a
gestão eficiente e eficaz do fluxo e armazenagem de bens, materiais, informações e
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capital, com o objetivo principal de aliviar o sofrimento de pessoas vulneráveis. Em
outras palavras, ela é o elo entre a prevenção e a resposta a um desastre; entre a
aquisição e distribuição de bens; entre o núcleo de operações e o campo (VAN
WASSENHOVE, 2006). A FICV (2020) cita que a função principal da logística
humanitária se baseia na aquisição e entrega de bens e serviços necessários para a
satisfação das necessidades das vítimas de um desastre em locais e tempo definidos,
buscando a melhor utilização dos recursos disponíveis. Segundo o Cluster de
Logística4 (2020), a logística humanitária envolve principalmente as atividades de
suprimento, gestão de materiais e distribuição dos mesmos, tendo como princípios
norteadores a transparência, a prestação de contas, e o uso eficiente dos recursos.
A cadeia de suprimentos humanitária, da mesma forma que a comercial, é uma
entidade econômica e social; entretanto, enquanto os componentes da cadeia
comercial buscam maximizar seu lucro, a gama de atores da cadeia humanitária inclui
pessoas, autoridades e organizações que trabalham em conjunto para aliviar ao
máximo o sofrimento de pessoas vulneráveis

(MCLACHLIN; LARSON, 2011;

TATHAM; KOVAKCS, 2010). Deste modo, a cadeia de suprimentos humanitária
envolve

atividades

de

preparação,

planejamento,

aquisição,

transporte,

armazenagem, rastreamento e desembaraço tarifário buscando priorizar as
necessidades mais urgentes das pessoas afetas por meio da gestão eficiente dos
recursos disponíveis durante e depois do desastre (THOMAS; KOPCZAK, 2005; VAN
WASSENHOVE, 2006). Heintze e Pierre (2018) elencam atividades mais importantes
desse organismo: (i) avaliação de necessidades e planejamento; (ii) aquisição; (iii)
transporte e, finalmente, (iv) distribuição. A fase de aquisição, por sua vez apenas,
pode ser dividia na busca por fornecedores, seleção e formalização do contrato.
Em se tratando de crises migratórias, Seifert et al. (2018) também incluem nas
atividades da cadeia humanitária a gestão de funções como evacuação de feridos,
atenção médica e suprimentos farmacêuticos, fornecimento de comida e água, e
gestão de campos.

4

O Cluster de Logística é um conjunto de organizações liderado pelo Programa Mundial de Alimentação das
Nações Unidas para garantir eficiência e eficácia da comunidade humanitária por meio de coordenação,
compartilhamento de informações ou acesso a recursos logísticos (LOGISTICS CLUSTER, 2020)
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Também é importante citar que a cadeia de suprimentos humanitária, diferentemente
da comercial e militar, tem peculiaridades que tornam sua execução ainda mais
desafiadora. Com base em Gonçalves (2008) e Seifert et al. (2018), é possível citar
algumas delas na Tabela 1, a seguir:
Tabela 1: Peculiaridades da Cadeia de Suprimentos Humanitária
Critérios

Dificuldades
Ambientes instáveis e mutantes;
Ambiente de
Limitantes geográficos e políticos para atuação;
atuação
Locais inseguros ou com ameaça à segurança;
Infraestrutura danificada ou desconhecida.
Quando em desastres de início rápido, é imprevisível e imprecisa;
Demanda
Custos de falta pode significar perda de vidas;
Dependência de doações;
Doações reservadas;
Inconstância de doações;
Financiamento e
Necessidade de transparência;
doações
Convergência de materiais5;
Dificuldade de financiamento para projetos de longo prazo.
Pluralidade de atores com diferentes objetivos e mandatos, por vezes
conflitantes;
Coordenação
- Incompatibilidade de idiomas e processos;
- Relutância por transparência por parte de atores governamentais.
- Condições para abastecimento por vezes são realizadas in loco;
Aquisição
- Desconhecimento ou desconfiança da rede de fornecedores locais;
- Escassez ou inflação de itens.
- Alta rotatividade de trabalhadores humanitários;
Recursos
- Escassez de mão de obra especializada em locais afetados pelo desastre;
Humanos
- Falta de treinamentos e habilidades específicas do setor em trabalhadores
humanitários.
Fonte: Elaboração própria com base em Gonçalves (2008) e Seifert et al. (2018)
-

Diversos autores (KOVÁCS; SPENS, 2007; TATHAM; PETTIT, 2010; THOMAS;
KOPCZAK, 2005; VAN WASSENHOVE, 2006) consideram que a logística humanitária
só ganhou o devido enfoque após o tsunami no Oceano Índico, em 2004, que deixou
um rastro de destruição na região. Com a infraestrutura de transporte danificada,
recebimento desordenado de doações proveniente de vários doadores e a falta de
coordenação adequada entre as instituições de apoio humanitário que chegaram ao

5

Convergência de materiais: fenômeno que consiste no recebimento de doações de diferentes doadores em
diferentes locais, convergindo-se ou concentrando-se em um local de recebimento para posterior distribuição.
Frequentemente, o alto volume e não especificidade dos itens de acordo com a demanda gera a obstrução do
canal logístico, atrasando a entrega de itens realmente necessários (HOLGUÍN-VERAS et al., 2012).
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local, ficou evidente a necessidade de se investir mais recursos na resposta e,
principalmente, na prevenção de desastres naturais.
Prevê-se que as operações humanitárias em resposta a desastres naturais ou
antropogênicos tenderão a aumentar nos próximos anos. Thomas e Kopczak (2005)
consideram que desastres naturais e antropogênicos devem aumentar em até cinco
vezes, tanto em quantidade quanto em intensidade, nos próximos 50 anos. Dentre as
principais causas estão a degradação ambiental, a rápida urbanização e o aumento
de ocorrências de doenças como HIV/AIDS em países em desenvolvimento. A ONU,
em um relatório de 2009 afirmou:
“A demanda global por assistência humanitária, incluindo pedidos de assistência
pelos Governos Nacionais, continua a crescer. Este fato é desencadeado e
sustentado pelo aumento da gravidade de desastres naturais, conflitos crescentes,
e um aumento dramático na vulnerabilidade causada pela crise financeira global,
aumento contínuo dos preços alimentícios, escassez de energia e água,
crescimento populacional e urbanização”(UN, 2009, p.2 apud TATHAM; PETTIT,
2010, p. 612. Tradução livre6)

Não somente envolvendo desastres naturais, a logística humanitária também se aplica
em operações de resposta a crises humanitárias7, como guerras civis, conflitos
armados, golpes de Estado e, principalmente, crises migratórias. Estes desastres
frequentemente estão associados a questões de desenvolvimento, e chegam a
representar mais de 97% das operações de assistência à população atingida (VAN
WASSENHOVE, 2006). Apesar deste imenso percentual, a maior parte da literatura
existente tem ênfase nas operações de resposta a desastres, e não em
desenvolvimento (KUNZ; REINER, 2012b; SEIFERT; KUNZ; GOLD, 2018).
Segundo McAdam (2014), migrações são eventos naturais que sempre ocorreram,
podendo ser tanto forçadas (decorrência de conflitos, desastres naturais, etc.) quanto
voluntárias (migrações econômicas, reunificações familiares, dentre outras). Para

6

“The global demand for humanitarian assistance, including requests for assistance by national Governments,
continues to rise. This is triggered and sustained by the increased severity of natural hazards, escalating conflict,
and a dramatic increase in vulnerabilities caused by the global financial crisis, continuing high food prices, the
scarcity of energy and water, population growth and urbanization”
7
Definida pelo Instituto para Estudos sobre Migração Internacional (ISIM, sigla em inglês), uma crise humanitária
é uma situação na qual se tem uma ameaça generalizada e frequente contra a vida, segurança física, saúde ou
subsistência que vai além da capacidade de reação de indivíduos ou comunidades atingidas (ISIM, 2020).
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Linde (2011), migrações são um fenômeno social que gera oportunidades e riscos
interrelacionados e que estão sempre em evolução. O conceito de crise migratória,
entretanto, depende dos recursos e capacidades dos migrantes, além da capacidade
do Estado (no qual eles estão ou pelo qual se movem) de responder as suas
necessidades. Ainda segundo McAdam (2014), uma crise migratória é melhor
entendida como uma “resposta a uma combinação social, política, econômica e
ambiental complexa que pode ser ativada por um evento extremo, mas não causado
por ele” (pg. 10. Tradução livre8). Logo, não se trata de um problema pontual de uma
comunidade, mas da combinação de fatores que perpassam um único acontecimento
que possa ter impulsionado a saída forçada de migrantes. Finalmente, Martin et al.
(2014) apontam que, devido ao aumento da complexidade destas movimentações
internacionais, surge o conceito de “migrações mistas”, nas quais não se consegue
diferenciar com precisão as pessoas que migram voluntária ou forçosamente.
Conforme afirma Linde (2011), quando se tem fluxos migratórios mistos, as
necessidades humanitárias devem ser entendidas em termos graduais, ou seja, elas
não

são

estáticas,

tampouco

se

agravam

subitamente;

antes,

evoluem

gradativamente até ser considerada uma crise migratória.
O deslocamento forçado e migrações internacionais tem se tornado assuntos cada
vez mais preocupantes devido ao seu aumento crescente nos últimos 10 anos.
Segundo Harild (2016), existe em torno de 60 milhões de refugiados e deslocados
internos no mundo. Já o ACNUR considera que o número de pessoas forçadas a
deixar seus lares atualmente já passa de 79,5 milhões, dos quais 38% (30,2 milhões)
correspondem apenas a refugiados e solicitantes de asilo (ACNUR, 2020a), sendo
que mais da metade desta população tem menos de 18 anos (DAVIES; BATCHELOR,
2017).
Neste contexto, a logística humanitária passa a ser vista como uma área de interesse
para pesquisadores, governantes e humanitários não somente pelo aumento da
complexidade destas migrações, mas pelo desafio logístico que elas representam em
termos operacionais e de planejamento.

8

“(…) response to a complex combination of social, political, economic and environmental factors, which may be
triggered by an extreme event but not caused by it” (MCADAM, 2014, p 10).
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2.2.

Reassentamento como Solução Duradoura a Migrantes e Refugiados
no Brasil

Segundo Martin et al. (2014), uma das maiores dificuldades em prover proteção às
pessoas migrantes é determinar seu status migratório (refugee status determination –
RSD), uma vez que isso é o que define a proteção internacional que lhes será dada.
Segundo os autores, é possível classificar as pessoas migrantes de acordo com a
postura de seu país de origem no que se refere aos seu status: (i) indivíduos cujos
seus países desejam e são capazes de prover sua proteção; (ii) indivíduos cujos seus
países desejam, mas são incapazes de prover sua proteção; (iii) indivíduos cujos seus
países não desejam prover sua proteção.
Segundo o ACNUR (2020b), refugiado é toda pessoa forçada a fugir de seu país por
conta de perseguição, guerra ou violência. Devido ao medo de retaliações decorrentes
daquilo que se convencionou chamar as “cinco causas da perseguição” da Convenção
dos Refugiados de 1951, a saber: raça, religião, nacionalidade, opinião política ou
pertencimento a um grupo específico; o refugiado não pode ou teme voltar para seu
país de origem. Antes que esta classificação lhe garanta direitos e proteções
específicas, o país que o recebe precisa primeiramente reconhece-lo como tal, o que
o configura como um solicitante de refúgio/asilo durante o período dessa
determinação.
O refúgio se diferencia da migração convencional por ser um deslocamento
internacional forçado. Embora o termo “migração” não tenha uma definição jurídica
internacional, a OIM (2018) caracteriza a migração como sendo qualquer
movimentação que uma pessoa faz para longe de seu local de residência, podendo
ser dentro ou fora do seu país, de maneira temporária ou permanente, e por diversas
razões, como inserção laboral, qualificação estudantil ou reunificação familiar. Com
base nesta definição, refugiados e solicitante de asilo também poderiam ser
considerados migrantes, entretanto, devido ao fato de terem sidos forçados a migrar,
possuem proteção específica de leis internacionais, como a Convenção das Nações
Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951 e a Declaração de Cartagena,
de 1984.
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Na década de 90, com o fim da Guerra Fria e de suas coordenadas políticas, a
diferenciação clara entre refúgio e migração se tornou ainda mais complexa, não se
baseando apenas no Direito Internacional dos Refugiados (LINDE, 2011). Heintze e
Pierre (2018) afirmam que a mudança de natureza dos conflitos armados, desastres
naturais de grande escala e dificuldades econômicas crescentes das economias
mundiais

alterou

a

arquitetura

jurídica

internacional,

juntamente

com

a

responsabilidade dos Estados perante seus cidadãos e estrangeiros em território
nacional. Em outras palavras, a Convenção dos Refugiados de 1951 já não é
suficiente para cobrir todas as razões pelas quais as pessoas são forçadas a fugir de
seus países, como situações generalizadas de violência, mudanças climáticas ou
crises econômicas (HEINTZE; THIELBORGER, 2018).
Segundo a Associação Internacional para o Estudo da Migração Forçada (IASFM,
sigla em inglês), migração forçada não se refere apenas ao movimento de refugiados
e deslocados internos, mas de todas as pessoas que tiveram que deixar seus lares
devido a desastres naturais e antropogênicos, fome ou projetos de desenvolvimento.
Segundo a Associação, este tipo de migração se difere da econômica pela ausência
original de desejo ou motivação ao sair da residência (IASFM, 2003).
Segundo a revista Forced Migration Review (FMR, 2020), utilizada na realização desta
pesquisa, existem três tipos de migração forçadas: aquelas ocasionadas por conflitos
armados, situações de violência e perseguição; as causadas por desastres naturais
ou

antropogênicos;

e,

finalmente,

aquelas

decorrentes

de

projetos

de

desenvolvimento, como transposição de rios, construção de barragens, reservas
florestais, etc. Determinadas as causas da migração forçada, resta determinar os
grupos de pessoas forçadas a migrar. A Tabela 2, a seguir, define estes grupos:
Tabela 2: Categorias de pessoas forçadas a migrar
Categoria

Definição

Refugiado

Pessoas forçadas a deixar seu país devido à
ameaça e perseguição de cunho étnico, político,
religioso, social ou de nacionalidade. Refugiados
são protegidos internacionalmente por convenções
internacionais e não podem ser devolvidos aos

Tipo de Desastre
Originador
Conflitos armados,
guerras civis, golpes
de Estado, situações
generalizadas de
violência
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Solicitantes de
Refúgio

Deslocados Internos

seus países de origem segundo princípio de nãodevolução (non refoulement9);
Pessoas que alegam ter sido forçadas a deixarem
seus lares com base em ameaças decorrentes das
cinco causas da perseguição, entretanto, seu
status de refugiado ainda está sendo tramitado, ou
seja, o solicitante ainda não foi reconhecido como
um refugiado
Pessoas forçadas a deixar suas residências para
evitar situações de violência, conflitos e até mesmo
desastres, mas que ainda não cruzaram as
fronteiras nacionais

Conflitos armados,
guerras civis, golpes
de Estado, situações
generalizadas de
violência
Conflitos armados,
guerras civis, golpes
de Estado, situações
generalizadas de
violência, desastres
naturais ou
antropogênicos

Pessoas que tiveram que deixar suas residências
forçosamente
devido
a
projetos
de Nenhum desastre
desenvolvimento, exploração ou conservação
Pessoas forçadas a deixar seus lares como
Deslocados
Desastres naturais ou
decorrência de desastres naturais, mudanças
ambientais
antropogênicos.
climáticas ou desastres antropogênicos.
Pessoas que, devido a entraves na entrada regular
Pessoas
nas fronteiras de um país, se utilizam de
Nenhum desastre
contrabandeadas
contrabandistas que lhes ajudam a cruzar a
atravessar a fronteira por vias não regulares
Pessoas forçadas a migrar como decorrência de
Pessoas traficadas
engano ou intimidação para fins de exploração Nenhum desastre
trabalhista ou sexual
Fonte: Elaborado pelo autor com base em (IASFM, 2003)

Deslocados
desenvolvimentistas

A classificação destas pessoas e, consequentemente, dos fluxos migratórios é um
desafio para organizações e autoridades, uma vez que é com base nela que se
configura quais atores deverão ser envolvidos e quais direitos e proteções têm as
pessoas envolvidas. Atualmente são raros os contextos nos quais se consegue fazer
a definição clara entre pessoas que são forçadas a sair de seu país e aquelas que
saem em busca de melhores condições socioeconômicas (LINDE, 2011), daí surge o
conceito dos fluxos migratórios mistos, ou seja, que contêm pessoas pertencentes a
mais de uma das categorias citadas acima.
Linde (2011) aponta que o problema de RSD permeia as operações de resposta a
fluxos migratórios mistos, uma vez que se tem um impasse entre organizações
humanitárias e as autoridades locais: enquanto que as primeiras guiarão suas ações
9

Princípio do direito internacional para os refugiados no qual um país não pode extraditar nenhum estrangeiro
ao seu país de origem onde sua vida seja ameaçada pelas razões de nacionalidade, etnia, religião, política e de
participação social (HEINTZE; THIELBORGER, 2018).
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com base nas necessidades das pessoas (independentemente se foram migrantes ou
refugiados), as autoridades tem o dever de discriminar a proteção e direitos que dá a
cada uma dessas categorias. Em outras palavras, o princípio humanitário de
responder às necessidades humanas segundo suas necessidades e não segundo seu
status jurídico normalmente entra em conflito com o dever dos Estados de equilibrar
seus objetivos, como administrar a presença de estrangeiros no país, garantir o
cumprimento das políticas migratórias com a inserção laboral local, responder às
demandas públicas por limitação de entrada e, finalmente defender os direitos de
migrantes e refugiados em necessidade (LINDE, 2011).
Deste modo, refugiados e outros migrantes que se veem forçados a deixar seus
países não podem regressar, pois, em teoria, isso os colaria em risco. Deste modo,
uma vez que estejam fora das fronteiras de seu país de origem, restam três possíveis
soluções duradouras: o reassentamento para um terceiro país, no qual o refugiado é
transportado para outro país para recomeçar sua vida; a integração local no país ou
cidade para a qual fugiu; ou, finalmente, o retorno voluntário ao país de origem
(HARILD, 2016).
Cada uma destas medidas representa um desafio ao migrante, às autoridades e
organismos envolvidos. O reassentamento, por exemplo, deve ser visto como último
recurso possível, uma vez que, além de ser muito reduzido e caro, demanda um
planejamento de longo prazo para integração laboral do migrante, organizações e
autoridades competentes e uma política eficaz de conscientização tanto da população
reassentada quanto da receptora (CONNELL; COELHO, 2018; OIVER-SMITH; DE
SHERBININ, 2014). Além disso, a depender do país receptor, o reassentamento pode
prejudicar outras soluções duradouras, como o retorno voluntário ou a integração
local. Isso ocorre seja pela falta de estabilidade econômica, segurança e distância do
país de origem; seja pelos entraves legais e dificuldades de adaptação no país destino
(HARILD, 2016). Lindsay (2017) aponta que, das três soluções duradouras, o
reassentamento costuma ser a menos indicada pelo ACNUR e a menos desejada por
refugiados, uma vez única decisão que eles podem tomar é se querem ou não ser
reassentados quando esta oportunidade surgir. Ou seja, o reassentamento não é um
direito garantido aos refugiados, que nem ao menos escolhem o país destino; este por
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sua vez, mesmo após a seleção feita pelo ACNUR, pode estreitar critérios para sua
entrada.
Segundo a OIM, uma política de reassentamento, para ser bem sucedida, deve ter
dois pilares principais: o foco na proteção do refugiado, e preparo e planejamento. O
primeiro pilar não se limita a informar os refugiados sobre seu destino, antes, deve
identificar suas necessidades principais e desenvolver neles as habilidades que serão
mais necessárias no novo ambiente. Já o planejamento e preparo vai desde antes de
seu embarque, até sua completa integração local, buscando informar a comunidade
receptora e empoderar os refugiados até sua completa integração local (HARILD,
2016). Segundo Oiver-Smith e Sherbinin (2014), a falta de planejamento de
reassentamentos e realocações involuntárias em diversos países tem gerado mais
fracassos que sucessos, principalmente por não se ter um grande projeto de
integração.
Apesar disso, o reassentamento de migrantes e refugiados vem sendo cada vez mais
utilizado como forma de garantir sua proteção. As pesquisas acerca do tema podem
ser divididas em três abordagens: (i) descrição da evolução de políticas de
reassentamento, (ii) trabalhos direcionados à integração de refugiados reassentados,
e (iii) dimensão cultural de experiências de reassentamentos (BETTS, 2017).
Pesquisas que se voltam aos aspectos operacionais destes programas ainda são
escassos na literatura.
Swing (2017) afirma que o reassentamento é uma ferramenta vital para a proteção
das pessoas mais vulneráveis, entretanto, apenas um pequeno percentual destes são
alcançados por ela; menos 1%, segundo Betts (2015). Este autor também ressalta
que, frequentemente, os objetivos de alguns reassentamentos são rasamente
especificados, e os resultados, rasamente mensurados. Segundo ele, todo
reassentamento deve servir para os seguintes propósitos:
a) Compartilhamento de responsabilidade internacional de modo a influenciar o
comportamento do Estado infrator das violações;
b) Proteção dos mais vulneráveis através do cumprimento da legislação
internacional;
c) Visibilidade pública, de modo a gerar maior pressão e apoio popular;
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d) Identificação de chegada, evitando casos de refoulement pelos países
receptores.
O processo de reassentamento, uma vez que exige do refugiado uma adaptação
drástica e em um curto período de tempo, deve vir associada a cursos e treinamento
pré-viagem, como aulas de idioma, cultura, informações sobre documentos e
naturalização, além de seções informativas juntos à comunidade receptora
(ESPINOZA, 2017; NIEMI, 2004).
O Brasil é conhecido como um país multicultural, composto por diferentes etnias e
nacionalidades e esta tendência tem se refletido em como o país enxerga pessoas
obrigadas e migrarem para suas fronteiras. Segundo Jubilut (2010), o compromisso
do Brasil com a proteção de refugiados teve início na década de 50, o que culminou
com a lei do refúgio de 1997, a qual instituiu a violação de direitos humanos como
critério

para

classificação

de

pessoas

refugiadas,

estabeleceu

as

bases

administrativas para o reconhecimento de refúgio e, finalmente, criou as bases para a
integração do refugiado no país.
Segundo Moreira e Baeninger (2009), o Brasil é um país emergente no regime de
reassentamento de refugiados, tendo iniciado o Programa de Reassentamento
Solidário, em 1999, e o Programa Regional de Reassentamento, em 2004. Este último
foi voltado principalmente para refugiados provenientes de zonas de conflito ou que
sofrem perseguição na América Latina, como Colômbia, Costa Rica e Equador. Em
2005, o Brasil implementou um novo procedimento emergencial para reconhecimento
de solicitantes de asilo em risco iminente, possibilitando a avaliação de seu protocolo
em menos de 72 horas e seu posterior reassentamento em até uma semana
(MOREIRA; BAENINGER, 2009).
Atualmente, o Brasil não estabelece nenhuma cota anual para recebimento de
refugiados reassentados, nem mesmo por nacionalidade. Jubilut (2010) e Menezes e
Kostas (2017) apontam que a política de refugiados no Brasil é composta por três
principais pilares:
a) O Comitê Nacional para Refugiados (CONARE), que é um comitê executivo
interministerial responsável pelo reconhecimento do status de refugiado no
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Brasil. Segundo Moreira e Baeninger (2009), esta taxa girava em torno de 30%,
similar aos demais países;
b) O ACNUR, responsável por identificar pessoas em maior estado de risco e
advoga por países que os possam recebe, além de ser responsável pelo
suporte técnico e financeiro às autoridades e organizações que lidam com
refúgio;
c) As organizações da sociedade civil, que podem ou não atuar como parceiros
implementadores do ACNUR e do Governo Federal em programas de
recepção, inclusão e emancipação de refugiados.
Segundo Moreira e Baeninger (2009), o Brasil possui a maior rede de apoio a
refugiados na América Latina, contando com mais de 100 organizações locais. Estas
organizações desempenham um papel crucial para a integração dos refugiados dado
que, muitas vezes, o apoio do ACNUR se resume à seleção e transporte de pessoas
ao país de destino, cabendo a elas lidar com implementação e continuidade do
programa (MENEZES; KOSTAS, 2017). Enquanto o Governo Federal se preocupou
inicialmente com o processo de reconhecimento de refugiados, organizações da
sociedade civil, foi quem liderou a integração dos refugiados no território nacional,
provendo em torno de 60% dos recursos gastos em programas de integração local
(JUBILUT, 2010). Com a migração haitiana, por exemplo, estima-se que o Brasil
recebeu mais de 85 mil migrantes desde o terremoto de 2010 (JUBILUT; SOMBRA
MUIÑOS DE ANDRADE; DE LIMA MADUREIRA, 2016).
Segundo Menezes e Kostas (2017), apesar do Brasil vir aumentando seu
compromisso com a pasta de refugiados, o que o torno o país na região com o maior
número de reassentamentos, este número segue sendo muito inferior se levada em
conta a necessidade internacional: desde que o programa de reassentamento
começou em 2002 a 2017, o Brasil reassentou 715 refugiados.
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2.3.

Dinâmica de Sistemas (SD)

A Sociedade de Dinâmica de Sistemas (2019) caracteriza Dinâmica de Sistemas (DS)
como uma metodologia de simulação computacional para análise e desenho de
políticas aplicável em qualquer sistema dinâmico caracterizado por interdependência,
interação mútua, feedback de informação e causalidade circular. Esta metodologia foi
inventada pelo professor Jay Forrester, tendo sido apresentada em seu livro Industrial
Dynamics, em 1961, que inicialmente se aplicava ao ambiente gerencial e que depois
passou a ser aplicada em áreas como economia, políticas públicas, meio ambiente, e
mais recentemente na logística humanitária. A DS permite a gestores aprender o
comportamento de sistemas complexos por meio de ferramentas como mapas
causais, os quais permitem a identificação das variáveis que compõem o sistema e a
relação entre elas; e modelos de simulação, que permitem ao gestor visualizar o
comportamento destas variáveis e seus efeitos de curto e longo prazo (GONÇALVES,
2008).
Sterman (2000) afirma que sistemas nada mais são do que redes de retroalimentação,
ou seja, redes que se inter-relacionam gerando um determinado comportamento.
Estas redes de retroalimentação podem ser tanto do tipo positivo (reforço), quanto do
tipo negativo (balanceamento). Enquanto que ciclos de feedback positivos reforçam o
comportamento do sistema, o ciclo de balanceamento tende a neutralizar a tendência
de crescimento ou diminuição, gerando estabilização e equilíbrio ao sistema. Nas
palavras de Gonçalves (2008, p.7), sistemas são caracterizados por feedbacks,
levando a reações imprevistas .
O autor considera que exista dois tipos de complexidade em sistemas: a complexidade
combinatória (ou de detalhe) e a complexidade dinâmica. Enquanto que a primeira
consiste em avaliar todas as combinações possíveis entre as variáveis de um modelo,
a complexidade dinâmica surge do comportamento destas variáveis ao longo do
tempo, ainda que haja poucas variáveis e com poucas interações entre elas. Em
outras palavras, em sistemas com complexidade combinatória, o tomador de decisão
deve avaliar a quantidade de variáveis e a relação entre elas, enquanto que em um
sistema com complexidade dinâmica, também deverá levar em conta o
comportamento do sistema no curto e longo prazo (GONÇALVES, 2008)
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Resumidamente, Sterman (2000) estabelece que todo sistema complexo tem as
seguintes características, elencadas na Tabela 3, a seguir:
Tabela 3: Características da DS
Característica

Definição
Mudanças no sistema se alteraram em escalas diferentes ao longo do
Dinamicidade
tempo, fazendo com que estas escalas interajam entre si;
Acoplamento
Todas as variáveis interagem entre si e com o mundo exterior, fazendo
acirrado
com que uma ação individual tenha efeitos em todo o sistema;
Ações sobre as variáveis geram comportamentos nas demais variáveis
Governança por
que, por sua vez, reagem alterando o sistema e, consequentemente, a
feedback
variável que originou a ação;
Não linearidade
A reação de uma ação raramente será proporcional a sua causa;
O sistema depende de seu histórico de acumulações (estoques) de modo
que algumas ações se tornam irreversíveis. Segundo Gonçalves (2008),
Dependência
por meio dos estoques é possível descrever o sistema a qualquer
histórica
momento.
forçadas a deixar seus lares como decorrência de desastres naturais,
mudanças climáticas ou desastres antropogênicos;
A dinamicidade de sistemas surge espontaneamente de sua estrutura
Auto organização
interna;
o sistema é capaz de aprender com a experiência, de modo que as
Adaptabilidade
capacidades e políticas de decisão mudem com o tempo;
a distância entre causa e feito pelo tempo gera distorções na compreensão
Contraintuitivo
de eventos que tendem a ser analisados no curto prazo;
a complexidade do sistema desafia a capacidade do tomador de decisão
Resistência à
em entende-lo, fazendo com que as ações tragam consequências
mudança
indesejáveis ou, até mesmo, contrários ao objetivo das mesmas;
os atrasos dos sistemas fazem com que a reação de um sistema no longo
Custo de
prazo seja diferente daquela no longo prazo. É necessário se julgar os
oportunidade
efeitos de uma ação com base nos resultados de longo prazo, apesar de
que os resultados no curto prazo sejam negativos;
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Sterman (2000)

A primeira ferramenta fornecida pela metodologia são os Diagramas de Looping
Causal (DLC), os quais tem por objetivo representar os ciclos de feedback do sistema,
sejam eles de reforço ou de balanceamento. Segundo Sterman (2000), os DLCs são
muito úteis para identificar a hipótese dinâmica sobre a qual o modelo será construído;
elucidar modelos mentais individual ou coletivamente; e, finalmente, expressar
eficientemente os feedbacks que o tomador de decisão acredita como sendo a causa
do problema.
A segunda ferramenta disponibilizada pela DS são os Diagramas de Estoque e Fluxo
(DEF) que, diferentemente do DLC, permitem ao tomador de decisão visualizar e
quantificar as acumulações no sistema, bem como os fluxos de entrada e saída. Uma
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vez que as acumulações somente podem ser alteradas por meio das taxas de entrada
e saída, os DEFs permitem identificar estas taxas em cada estoque, além das
variáveis que interferem diretamente sobre elas.
2.4.

SD Aplicada em Operações Humanitárias

Altay e Green (2006) e Galindo e Batta (2013), após concluírem uma ampla revisão
bibliográfica sobre a aplicação de diferentes métodos e abordagens de pesquisa
operacional à gestão de desastres, por meio da análise de um total de 264 artigos,
publicados no período de 1980 a 2010, apontaram a Dinâmica de Sistemas (DS),
como uma metodologia apropriada para o estudo de problemas complexos desta
natureza. Yale et al. (2020), após realizar uma análise bibliográfica sobre técnicas de
simulação aplicadas à logística humanitária, identificaram que grande parte dos
artigos selecionados (80%) se voltam para desastres de início súbito, em detrimento
de desastres de início lento. Já com relação ao estágio do desastre, os autores
também apontam que a maior parte da bibliografia encontrada se voltava para a etapa
de resposta imediata, o que não necessariamente se aplica ao contexto de grandes
fluxos migratórios, cuja resposta tende a ser contínua e, não, pontual.
Deste modo, a DS apresenta um valor agregado quando aplicada à operações
humanitárias de longo prazo, não somente por não haver tantos estudos na área, mas
por ser uma ferramenta que permite simular um sistema complexo cujas
consequências não podem ser vistas no curto prazo (STERMAN, 2000). Besiou et al.
(2011) afirmam que tal abordagem mostra-se ideal para o compreender o
comportamento sistêmico de uma resposta humanitária por se tratar de um ambiente
instável, com múltiplos atores e cujos efeitos de longo prazo são difíceis de serem
previstos, uma vez que erros no planejamento podem acarretar a perda de vidas.
Gonçalves (2008), por sua vez, traça uma relação entre as operações de logística
humanitária e a DS, afirmando se tratar de um típico sistema complexo constituído por
quatro elementos principais: feedbacks, atrasos, estoques e fluxos, e não linearidade.
Utilizando esta metodologia, o autor estudou, por exemplo, o custo de oportunidade
que as organizações humanitárias enfrentam entre resposta imediata ao desastre e
construção de capacidade de longo prazo (GONÇALVES, 2011). Finalmente, no
levantamento bibliográfico de Yale et al. (2020), os autores apontam a DS como a
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segunda metodologia com maior relevância para os três níveis de decisão
(estratégico, tático e operacional).
Além do levantamento realizado por Yale et al. (2020), é possível citar outros estudos
que aplicam a DS em contextos humanitários, indicados na Tabela 4, abaixo. Embora
estas pesquisas se voltem mais para desastres naturais de início súbito, além de
simulações da cadeia de suprimentos humanitária, nenhum deles tratou da
metodologia de DS aplicada a migrações internacionais.
Tabela 4: Aplicação de Dinâmica de Sistemas na Logística Humanitária
Autor

Objetivo

(BERARIU et al., 2016)

Estudo apresenta um modelo de simulação que represente a distribuição de
itens de ajuda humanitária em situações de desastres súbitos para
favorecer a tomada de decisão entre os atores presentes na resposta.

(BESIOU;
STAPLETON; VAN
WASSENHOVE, 2011)

Estudo sobre a aplicação da metodologia de Dinâmica Sistemas em
operações humanitária, por meio da simulação de um sistema de gestão de
frotas.

(BESIOU; PEDRAZAMARTINEZ; VAN
WASSENHOVE, 2014)

Estudo utiliza a Dinâmica de Sistemas para simular uma cadeia de
suprimentos de veículos e o efeito de doações reservadas 10 em operações
de resposta a desastres.

(BHUSHAN; TIRUPATI,
2013)

Estudo usa a Dinâmica de Sistemas para simular o funcionamento de uma
cadeia de suprimentos humanitária, de modo a propor medidas não
somente para uma melhor resposta a desastres, mas também para
aumentar a resiliência comunitária.

(COOKE, 2003)

Estudo de caso sobre a explosão da mina de Westray, no Canadá, em
1992. Examina a estrutura causal que levou à explosão da mina e propõe
medidas para implementar a segurança nestes ambientes.

(COSTA et al., 2016)

Estudo sobre a relação interdependente entre organizações humanitárias,
mídia e doadores em operações de resposta a desastres de início súbito
visando otimizar os processos logísticos de distribuição de itens.

(DIAZ; KUMAR; BEHR,
2015)

Estudo propõe um modelo que simula o processo de reconstrução de casas
após um desastre, principalmente no que tange aos recursos necessários
para as reconstruções.

(DIEDRICHS; PHELPS;
ISIHARA, 2016)

Estudo se propõe a quantificar o efeito da troca de informações e a tomada
de decisões compartilhada como forma de reduzir o desperdício de
materiais e potencializar a assistências às vítimas.

10

Termo em português para “earmarked donations”, definidas como doações reservadas para operações ou
públicos específicos a serem atendidos por uma organização. Doações reservadas podem dificultar a operação
de organizações humanitárias uma vez que colocam restrições sobre seu uso em contextos emergenciais (NLRC,
2018)
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(GONÇALVES, 2011)

Estudo sobre o custo de oportunidade de organizações humanitárias em
alocar recursos para operações em detrimento da construção de
capacidade.

(GUO; KAPUCU, 2020)

Estudo que simula diferentes tipos de cenários em operações humanitárias,
de modo a elencar fatores que influenciam na performance da logística
humanitária.

(HEASLIP; SHARIF;
ALTHONAYAN, 2012)

Estudo sobre a relação entre organizações civis e militares em operações
humanitárias. Propõe um modelo de simulação onde é possível observar
estas relações e propõe medidas para aprimora-las.

(HO; WANG, 2006)

Estudo propõe a simulação de um mecanismo de prevenção de desastres
ocorridos em áreas urbanas tomando como base o terremoto de 1999
ocorrido em Taiwan.

(KUNZ; REINER;
GOLD, 2014)

Estudo sobre a fase de preparo a desastres naturais como forma de
otimizar recursos na resposta. Propõe um modelo de simulação que
compara a pré-alocação de estoque com medidas de preparo a desastres.

(OCTAVIA et al., 2016)

Apresentação de um plano de coordenação logística em Java do Leste, na
Indonésia para redução do tempo de resposta.

(PENG; CHEN; ZHOU,
2014)

Estudo propõe a simulação de uma resposta a um desastre sísmico levando
em consideração a condição das vias, capacidade de transporte e fluxo de
informações, buscando identificar como estes fatores influenciam na
logística.

(PENG; PENG; CHEN,
2014)

Estudo propõe representar como um desastre sísmico interfere o
funcionamento de uma cadeia de suprimentos, principalmente devido à
disrupção das vias e atraso na chegada de informações.

(RAMEZANKHANI;
NAJAFIYAZDI, 2008)
(STAUFFER et al.,
2018)
(VOYER; DEAN;
PICKLES, 2015)

Estudo de caso do terremoto que atingiu a cidade de Bam, no sudeste do
Irã, em 2003. Propõe uma simulação das atividades na zona do desastre e
medidas a serem tomadas em desastres futuros.
Estudo sobre a alocação de ativos e recursos de grandes organizações
humanitárias em programas de desenvolvimento de longa duração e em
desastres de curto prazo.
Estudo propõe a simulação de uma resposta humanitária a um desastre de
início rápido para analisar a dinâmica dos processos logísticos da cadeia de
suprimentos humanitária.
Fonte: Elaboração própria

Conforme comentado anteriormente, McAdam (2014) define o termo crise migratória
como resultado de uma combinação de fatores sociais, políticos, econômicos e
ambientais complexos que podem ser desencadeados por um evento extremo, mas
não causado por ele. Além disso, governantes tendem a enxergar o deslocamento
como um problema humanitário pontual e de curto prazo, enquanto que se trata de
uma situação de longo prazo que deve ser avaliada de maneira holística. Segundo
esta visão, deslocamentos forçados por conflitos é, na sua raiz, um problema de
desenvolvimento agregado a problemas humanitários, e não o contrário (HARILD,
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2016). Esta definição vai de encontro ao que prega a metodologia de Dinâmica de
Sistemas, uma vez que enxerga estes eventos como resultados de interações
complexas, dificultando encontrar a causa exata de um problema cujos efeitos
dificilmente são vistos no curto prazo.
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3. Procedimentos Metodológicos
A presente seção se destina a explicar os materiais e métodos empregados na
pesquisa, de modo que os leitores consigam reproduzir os resultados que serão
expostos na Seção 5. São apresentadas as etapas do desenvolvimento do trabalho,
bem como as ferramentas utilizadas para cada uma delas. A Figura 1, abaixo, ilustra
as etapas para o desenvolvimento da pesquisa.
Figura 1: Etapas do Trabalho
Coleta de Dados
•Dados primários;
•Dados
secundários.

Criação da Curva de
Pressão
•Entrevistas com
tomadores de
decisão;
•Entrevistas com
grupo de
especialistas.

Criação do Modelo
•Articulação do
problema;
•Hipótese
Dinâmica;
•Diagrama de
Looping Causal;
•Diagrama de
Estoque e Fluxo.

Validação do
Modelo
•Geração de
primeiros
resultados;
•Comparação com
modos de
referência.

Fonte: Elaborado pelo autor

3.1.

Coleta de Dados

Conforme orientam Marconi e Lakatos (2003), o levantamento de dados pode ser feito
por meio de três procedimentos, os quais são: pesquisa documental, pesquisa
bibliográfica e contatos diretos. O presente trabalho se utiliza destes três
procedimentos. Após a análise da bibliografia realizada na Seção 2, a pesquisa
procedeu, então, para a coleta de dados primários e secundários.
Os dados primários são aqueles que ainda não receberam um tratamento analítico ou
de pesquisa, como dados históricos, estatísticos, documentos oficiais, entrevistas e
pesquisa de campo. Para a análise estatística das tendências migratórias e
capacidades da Operação Acolhida, foram utilizados os dados históricos
disponibilizados tanto em plataformas interativas do governo e das Nações Unidas,
como o monitoramento da fronteira em Pacaraima (OIM, 2021a), o perfil dos abrigos
(ACNUR, 2021b)e os números atualizados de interiorização (OIM, 2021b), quanto
relatórios mensais produzidos pela Operação mensalmente acerca de diferentes
temáticas, dentre elas, por exemplo, a quantidade de pessoas desassistidas (fora dos
abrigos).
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Também contou-se com informações oficiais do Ministério da Defesa, obtidas através
da troca de correspondência oficial entre o Ministério e o Centro de Estudo e
Pesquisas em Desastres de São Paulo da USP (CEPED-USP). Estes dados foram
cruciais para a confirmação e ajuste das hipóteses observadas nas plataformas
interativas, relatórios e vivência de campo.
Também foram aplicadas entrevistas com tomadores de decisão da Operação
Acolhida, que não somente contextualizaram os pesquisadores sobre a problemática,
como também, ajudaram na estimativa de variáveis e, principalmente, da curva de
pressão, que será explicada no tópico seguinte.
Para os dados que não foram encontrados, mas se mostrassem essenciais à
pesquisa, apelou-se para a estimativa baseada em experiências em campo, na
Operação Acolhida, e conversas informais com funcionários das agências e da Força
Tarefa Logística Humanitária (FT-Log), como as datas de abertura e fechamento dos
abrigos, além de algumas das capacidades e fluxos de difícil mensuração, como
capacidades de processamento.
Finalmente, referente aos dados secundários, foram pesquisadas notícias da mídia
local, principalmente, buscando elencar as declarações e estimativas das autoridades,
como a estimativa de entradas irregulares; acontecimentos importantes, como a
abertura e fechamento da fronteira; além de matérias jornalísticas que buscassem
retratar o cotidiano da população migrante e refugiada, tanto em Roraima, como na
Venezuela.
3.2.

Criação da Curva de Pressão

Conforme será explicado na Seção 5 deste trabalho, a curva de pressão é o
mecanismo que permite a conversão de migrantes e refugiados desassistidos, ou
seja, localizados nas ruas e em ocupações espontâneas, em pressão sobre
autoridades. Uma vez estabelecidos os limites suportados pelo modelo, e respondidas
perguntas que buscavam elucidar o comportamento da curva sem necessariamente
representa-la visualmente, os entrevistados deveriam optar por uma das quatro
opções de curvas agrupadas na Figura 2, abaixo:
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Figura 2: Modelos Possíveis para Curva de Pressão

Fonte: Elaborado pelo autor

Para realizar este exercício, contou-se com a opinião de dois tomadores de decisão
que participaram da Operação Acolhida em cargos de gestão: um deles sendo o
coordenador operacional adjunto da FT-Log no período de 2018 a 2020; e outro sendo
chefe da Seção de Planejamento e Operações de maio a julho de 2019. As entrevistas
se deram por videoconferência.
Para complementar a pesquisa, também buscou-se a colaboração de grupos de
pesquisa sobre migrações e fronteiras em universidades locais, entretanto, não houve
resposta aos e-mails enviados com o convite de participação.
3.3.

Criação e Validação do Modelo

Tendo como base a metodologia proposta por Sterman (2000), o modelo de Dinâmica
de Sistemas desta pesquisa teve as fases indicadas na Figura 3, abaixo. As fases
estão detalhadamente descritas na Seção 5 deste trabalho.
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Figura 3: Etapas para Desenvolvimento de modelo em Dinâmica de Sistemas
8. Calibrar
modelo de
simulação

9. Realizar testes
de robustez

2. Identificar
variáveis
fundamentais

7. Criar DEF

10. Criação de
cenários e
políticas

3. Definir
horizonte de
tempo

6. Desenhar DLC

11. Realizar
análise de
sensibilidade

4. Coletar
modos de
referência

5. Formular
hipótese
dinâmica

1. Definir
problema

Fonte: Elaborado pelo autor

Para fins de modelagem, foi utilizado o software de simulação Vensim (Ventana
Simulation Environment), versão 5.11A. O software foi utilizado para a geração do
DLC e do DEF.
O modelo foi inicialmente testado para verificação de sua coerência e funcionamento.
Após essa verificação, foi realizado o input dos vários parâmetros obtidos sobre a
Operação real e sua calibração, de forma que esse primeiro modelo tivesse um
comportamento aderente ao que foi observado na história da Operação descrita no
capítulo 4 (que serviu como modo de referência). Para facilitar a análise e comparação
dos resultados, esse modelo baseado nos dados históricos foi chamado de cenário 1
no capítulo 5, o que permitiu a avaliação das políticas propostas. Assim, a validação
do modelo foi realizada com a comparação e verificação da aderência do cenário 1
(capítulo 5, item 5) com o modo de referência (capítulo 4).
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4. Caracterização do Problema de Pesquisa: A Crise Migratória em Roraima
e a Operação Acolhida.
Este capítulo se dedica a contextualizar o problema de pesquisa, sendo composto,
basicamente, por duas seções: a primeira sobre a evolução da crise política,
econômica e social na Venezuela; e a segunda, acerca do agravamento das
condições de vida de migrantes e refugiados em Roraima e o surgimento da Operação
Acolhida.
4.1.

A Crise Humanitária na Venezuela e seu Impacto Migratório no Estado
de Roraima

Em julho de 2019, o ACNUR e a OIM anunciaram que o número de venezuelanos que
deixaram seu país haveria alcançado o marco de quatro milhões de pessoas, sendo
que esta cifra não passava de 700 mil pessoas ao final de 2015 (ACNUR, 2019b).
Atualmente, segundo a plataforma de coordenação regional de resposta à migração
venezuelana, R4V, as cifras atuais de migrantes, refugiados e solicitantes de asilo
chegam a mais de cinco milhões e meio de pessoas, correspondendo a cerca de 20%
da população do país (R4V, 2021). Este fluxo teve seu início mais explícito em 2015,
consequência da instabilidade política, econômica e social da Venezuela, como se
observa nos Gráficos 2 e 3, a seguir:
Gráfico 2: Quantidade de migrantes Venezuelanos
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Fonte: Elaboração própria com base em dados de IOM GMDAC (2021)
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Gráfico 3 Quantidade de Solicitante de Refúgio
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Fonte: Elaboração própria com base em dados de IOM GMDAC (2021)

Segundo Souza e Silveira (2018), as origens da crise na Venezuela datam desde
antes do falecimento de Hugo Chávez, em 2013, tendo sido resultado de um processo
político de aparelhamento das instituições públicas, desmantelamento da oposição e
repressão popular. Somada à instabilidade política, a alta dependência das
exportações de petróleo deixava o país dependente dos preços internacionais, os
quais despencaram entre os anos de 2014 e 2015, conforme ilustra o Gráfico 4, a
seguir.
Gráfico 4 Evolução do Preço Médio do Barril de Petróleo
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Fonte: Elaboração própria com base em dados de MACROTRENDS (2020)

A queda no preço do petróleo encareceu a importação de diversos itens, fazendo com
que a Venezuela passasse a ser o país com a maior inflação do mundo em 2016
(181%), alcançando surpreendentes 9.585,5% em dezembro de 2019 (TRENDING
ECONOMICS, 2020). Como consequência, a falta de produtos essenciais como
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alimentos, produtos higiênicos e remédios tem forçado as pessoas mais vulneráveis
a migrar, principalmente para países vizinhos, para sobreviver.
Somente no quesito de saúde, por exemplo, a ONG Venezuelana Médicos por la
Salud indicou que quase metade dos hospitais e centros de saúde públicos na
Venezuela registraram atos de violência, roubo ou repressão contra seus profissionais
devido à falta de suprimentos. Além disso, a ONG também reporta que um terço dos
leitos hospitalares não estão operantes, e que mais da metade dos centros médicos
tem debilidades estruturais como falta de luz e/ou água (O GLOBO, 2018). Segundo
o relatório anual publicado pela Human Rights Watch (HRW, 2019), reportou-se que
a Venezuela haveria divulgado dados oficiais em 2017, apontando um aumento de
65% na mortalidade materna e 30% na mortalidade infantil, ambos em 2016.
O relatório também aponta que a Venezuela vive a maior crise migratória da história
da América Latina e não conta hoje com nenhuma instituição pública independente
para fiscalização do Executivo, fazendo com que haja prisões arbitrárias contra
membros da oposição e repressões violentas a protestos populares. Por conta disto,
em setembro de 2019, foi criado o primeiro mecanismo internacional para investigação
de atrocidades cometidas na Venezuela por parte do Conselho de Direitos Humanos
da ONU (HRW, 2019).
Devido à proximidade geográfica, a maior parte dos migrantes e refugiados
venezuelanos tem optado por migrar para países vizinhos, dentre eles, em ordem
decrescente: Colômbia (1,7 milhão), Peru (1 milhão), Equador (443,7 mil), Estados
Unidos (394 mil), Chile (457,3 mil), Brasil (261,4 mil), e Argentina (179 mil) (R4V,
2021).
Diferentemente da Colômbia, que tem mais de dois mil quilômetros de fronteira
terrestre com a Venezuela, além de inúmeros caminhos alternativos às entradas
regulares de fronteira; o Brasil tem aproximadamente 1,6 mil quilômetros em fronteira
com a Venezuela, e apenas um ponto de entrada oficial, localizado em Pacaraima, à
mais de 200 quilômetros da capital Boa Vista. Além disso, Roraima se encontra
isolada geograficamente dos demais Estados do Brasil, fazendo divisa apenas com o
Amazonas e, minimamente, com o Pará. A rede hidroviária do Estado é precária e,
até recentemente, somente se tinha dois voos para a capital Boa Vista provenientes
de Brasília, ambos de madrugada.
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Apesar das diferenças culturais de idioma, o Brasil tem se destacado pela quantidade
de migrantes e refugiados recebidos na fronteira de Roraima. Esta quantidade
aumentou a partir de 2016, sendo que a população migrante permanecia
principalmente em Boa Vista e Pacaraima. Segundo o ACNUR (2020b), em um
intervalo de quatro anos, o número de venezuelanos solicitantes de asilo aumentou
em 600 vezes, passando de 130, em 2014, para 81 mil, em 2018. O Gráfico 5 e 6 , a
seguir, ilustram este crescimento:
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Gráfico 5 Quantidade de Migrantes no Brasil
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Fonte: Elaboração própria com base em dados de IOM GMDAC (2020)
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Gráfico 6 Quantidade de Solicitantes de Refúgio no Brasil
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Fonte: Elaboração própria com base em dados de IOM GMDAC (2021)

Roraima é o ente menos populoso da federação, com aproximadamente 600 mil
habitantes, dos quais 400 mil estão na capital Boa Vista (IBGE, 2019). Ainda segundo
os dados do IBGE (2019), Boa Vista foi a capital que teve o maior aumento
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populacional entre 2018 e 2019 (6,35%), grande parte graças a migrantes e refugiados
venezuelanos que se instalaram na cidade, em torno de 23,8 mil (BOA VISTA, 2019).
No que tange à empregabilidade, o Estado de Roraima é altamente dependente de
verbas do Governo Federal, sendo sua capital a segunda cidade brasileira que mais
emprega funcionários públicos (FOLHA DE BOA VISTA, 2018). Segundo o Portal da
Indústria, da Confederação Nacional da Indústria (CNI, 2020), Roraima tem a menor
participação no PIB industrial (0,1%), além de ter mantido esta participação entre 2007
e 2017. Ou seja, falta dinamicidade econômica ao Estado, o que dificulta a absorção
de venezuelanos no mercado de trabalho. Um dos grandes fatores que contribui para
este baixo percentual é o fato de Roraima ser o único Estado que não está interligado
ao Sistema Interligado Nacional (SIN), que é um conjunto de instalações e
equipamentos que suprem as regiões do Brasil com energia elétrica. Em decorrência
disso, mais de 70% da energia do Estado provem da Venezuela, enquanto que o
restante é proveniente de termelétricas. Estes fatores, dentre outros, como o
isolamento geográfico do Estado, encarecem a produção industrial e seu escoamento
para outras regiões do país e para o estrangeiro (EXTRA, 2017).
Com base neste contexto, a Operação Acolhida prega que a migração não deva ser
vista como um agravante na situação do Estado, mas como uma oportunidade para
desenvolvimento local, com absorção de mão de obra especializada e dinamicidade
econômica proporcionada pela atuação de mais de 100 organizações, empresas e
autoridades locais (KANAAN, 2019).
Desempregada e sem moradias regulares, a população migrante passou a se
concentrar nas ruas de Boa Vista e Pacaraima, o que acentuava ainda mais sua
vulnerabilidade. O sistema público de saúde local quase veio ao colapso com o
aumento dos atendimentos a essa população, o que gerou, inclusive, episódios de
xenofobia. Tendo em vista esta situação desordenada e sem perspectiva de melhora,
o governo federal se viu forçado a intervir no Estado.
4.2.

A Operação Acolhida e a Estratégia de Interiorização Voluntária

A Operação Acolhida é uma iniciativa do Governo Federal que inclui diversos
organismos públicos a nível federal, estadual e municipal, além de atores da
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sociedade civil, como organizações internacionais e não governamentais. A operação
surgiu por meio de promulgação de três documentos iniciais, conforme a Tabela 5:
Tabela 5: Leis Operação Acolhida
Lei

Descrição
“Dispõe sobre medidas de assistência emergencial para acolhimento
Medida Provisória nº 820,
a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo
de 15 de fevereiro de 2018
migratório provocado por crise humanitária” (BRASIL, 2018a).
“Reconhece a situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo
Decreto nº 9.285, de 15 de
migratório provocado por crise humanitária na República Bolivariana
fevereiro de 2018
da Venezuela” (BRASIL, 2018b)
“Define a composição, as competências e as normas de
Decreto nº 9.286, de 15 de funcionamento do Comitê Federal de Assistência Emergencial para
fevereiro de 2018
acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de
fluxo migratório provocado por crise humanitária” (BRASIL, 2018c)
Elaborado pelo autor com base em Brasil (2018a, 2018b, 2018c)

A Operação Acolhida tem a missão de cooperar com as três esferas do poder público
por meio de medidas de assistência emergencial para acolhimento de migrantes e
refugiados venezuelanos que estejam em situação de vulnerabilidade. Seu objetivo
final é fazer com que o Brasil seja capaz de monitorar o fluxo de entrada e saída pela
fronteira, provendo aos migrantes mais vulneráveis as condições básicas de
sobrevivência, incluindo seu abrigamento temporário, até que os mesmos estejam em
condições de serem absorvidos pelo sistema de ensino e mercado local, serem
interiorizados para outras cidades do Brasil, caso assim o desejem, ou, retornem
voluntariamente para a Venezuela.
Com relação a sua coordenação, a Operação é dirigida pelo Comitê Federal de
Assistência Emergencial (CFAE), dividido em outros quatro Subcomitês: (i) o
Subcomitê Federal de Recepção, Identificação e Triagem; (ii) o Subcomitê Federal
para Interiorização, (iii) o Subcomitê Federal para Ações em Saúde e, finalmente, o
(iv) Subcomitê Federal para Abrigamento.
O CFAE é coordenado diretamente pela Casa Civil da Presidência, a qual conta com
o apoio de nove ministérios. O Ministério da Defesa é o responsável pela coordenação
operacional, também chamada de Força Tarefa Logística Humanitária (FT-Log),
composta por Exército, Marinha e Aeronáutica. A FT-Log se ocupa das questões
operacionais, tais como logística e infraestrutura. Apesar do Brasil já ter enviado
militares para fazer parte de operações humanitárias ao redor do mundo, pela primeira
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vez, militares brasileiros são chamados para realizar uma missão deste caráter em
território nacional, a Operação Acolhida (CAMPOS, 2019).
Além dos ministérios federais e das Forças Armadas, a Operação Acolhida tem
parcerias com agências das Nações Unidas, organizações não governamentais
internacionais e nacionais, instituições religiosas, iniciativa privada e, finalmente,
outras esferas do poder público estadual e municipal. A Figura 4 ilustra o mecanismo
de coordenação da Operação.
Figura 4: Estrutura de coordenação da Operação Acolhida

Fonte: Elaboração própria com base em Operação Acolhida (2019b)

No que toca à atuação das Forças Armadas em contextos humanitários, segundo
Wieloch (2003), seu papel pode ser de três tipos: (i) assistência a emergências e
desastres, (ii) intervenções humanitárias e (iii) provisão de assistência em operações
de combate. Nos dois primeiros casos, objetivo principal da ação se resume em
minimizar os impactos de uma situação de crise e promover o desenvolvimento local.
Neste cenário, as Forças Armadas podem adotar uma postura muito mais benigna e
cooperativa, devendo se preocupar com questões chaves, tais quais: desembarque e
montagem rápida da operação, coordenação com outras organizações e autoridades,
sensibilidade em disseminar informações para a mídia, estratégia de desenvolvimento
local para não gerar dependência em sua atuação, e, finalmente, a vontade do país
receptor em cooperar com sua atuação.
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A Operação Acolhida se enquadra nesta descrição, sendo seu objetivo o de controlar
o fluxo migratório na fronteira, provendo o atendimento das necessidades básicas por
meio da construção de abrigos temporários, de modo que: ou se possibilite sua
inserção no mercado de trabalho local (consequentemente no sistema de saúde e
educação), ou se participe do processo de interiorização (KANAAN, 2019).
Com base no objetivo acima da operação acima descrito, também foram elencados
três pilares principais para sua realização: (i) Ordenamento de fronteira, (ii)
Abrigamento de desassistidos, e (iii) Interiorização voluntária. Cada um destes
objetivos é descrito nas próximas seções.
4.2.1. Ordenamento de Fronteira
O ordenamento de fronteira consiste em controlar e regularizar a entrada de
migrantes, principalmente no que tange à documentação e vacinação. Anteriormente
à Operação Acolhida, os migrantes e refugiados que atravessavam a fronteira
deveriam passar no posto da Polícia Federal em Pacaraima, cujo contingente de
policiais era bastante reduzido, gerando muitas filas (KANAAN, 2019).
Com a chegada da Operação Acolhida, foram instalados o Postos de Recepção e
Identificação (PRI) e o Posto de Triagem (PTRIG), que hoje recebe o nome de Posto
de Interiorização e Triagem (PITRIG). Nestes postos, os migrantes poderão se
declarar como solicitantes de refúgio ou de residência temporária. Eles também
poderão optar por solicitar uma autorização de permanência temporária, também
conhecida como “permiso”. Após a obtenção da solicitação de refúgio ou residência
temporária, emite-se o CPF por meio da Receita Federal, também no local.
Como o processo de obtenção dos documentos pode ser demorado (até dois dias),
foi construído o alojamento BV8 em outubro de 2018, que é um abrigo de trânsito em
Pacaraima destinado a hospedar tanto estas pessoas que aguardam sua
documentação, quanto aquelas com alto grau de vulnerabilidade (sobreviventes de
violência de gênero, menores desacompanhados, enfermos crônicos, pessoas
portadoras de necessidades especiais, etc.) (G1, 2018). É importante citar que a
documentação é realizada tanto em Pacaraima como em Boa Vista e Manaus, dentro
dos Postos de Interiorização e Triagem (PITRIG).

55

Segundo uma apresentação feita pela Casa Civil da Presidência (2019), de dezembro
de 2017 a agosto de 2019 (20 meses), a Polícia Federal registrou 450.691 entradas e
268.145 saídas no Brasil, sendo que as entradas pelo estado de Roraima equivalem
a 355.493, ou seja, mais de três quartos. O coordenador operacional adjunto da FTLog, coronel Georges Kanaan (2019) afirma que, somente em 2018, foram registradas
184.388 entradas e 47.408 saídas em Pacaraima, o que equivale a uma média diárias
de 505 pessoas entrando e permanecendo no Brasil diariamente. Até abril de 2019,
esta média teria se reduzido a 428 pessoas por dia. O Gráfico 7, abaixo, ilustra a
quantidade de entradas e saídas de venezuelanos na fronteira em Pacaraima. Os
foram fornecidos pela OIM (2021), e datam de julho de 2018 até março de 2021.
Gráfico 7: Entrada e Saída de Venezuelanos em Pacaraima
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Fonte: Elaborado pelo autor com base em OIM (2021)

Após o período indicado, houve o fechamento da fronteira terrestre brasileira como
medida de contenção sanitária à COVID-19, fazendo com que apenas migrantes e
refugiados que apresentassem comprovante de residência permanente no Brasil
pudessem ingressar (ARAÚJO; OLIVEIRA, 2020). Como consequência, migrantes e
refugiados tem cruzado a fronteira irregularmente através de caminhos alternativos
denominados “trochas11”, realizando o percurso sozinhos ou em grupo, com apoio
próprio ou de “coiotes12”. Segundo o governador de Roraima, estima-se que 100

11

Termo em espanhol para trilhas, ou seja, caminhos alternativos para atravessar a fronteira. Normalmente, são
facilitadas pelos chamados “coiotes”, que ajudam migrantes e refugiados cruzarem a fronteira irregularmente.
12
Coiotes: nome informal dado àqueles que lucram ao ajudar pessoas a atravessarem fronteiras de forma
irregular, ou seja, por caminhos alternativos àqueles regularizados pelas autoridades. A prática foi criminalizada
em 2017, através da lei 13.445/2017 (LUCHETE, 2017)
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pessoas cruzam a fronteira irregularmente todos os dias (PORTAL RORAIMA 1,
2021).
Apesar disso, é importante considerar, todavia, que nem todas os migrantes e
refugiados venezuelanos que atravessaram a fronteira do Brasil, enquanto
permaneceu aberta, precisaram de assistência das autoridades locais. Ainda segundo
Kanaan (2019), 50% da população migrante usava o Brasil apenas como passagem
para outros países, enquanto que dos 50% restantes, 40% tinham condições de
continuar sua rota migratória para outros destinos ou se estabelecer localmente. Ou
seja, apenas entre 10% e 15% do total do fluxo migratório venezuelano que entrava
em Pacaraima poderia ser considerado totalmente desassistido, uma vez que
atravessaram a fronteira sem perspectiva de um local que os receba, onde pudessem
se alimentar e se sustentar.
Desde o início da Operação Acolhida até fevereiro de 2021, já foram realizados mais
de 890 mil atendimentos em Pacaraima. Somente para vacinação, foram 400 mil
doses de vacinas administradas (OPERAÇÃO ACOLHIDA, 2021a). A Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é quem garante que os migrantes e
refugiados que passam pelos postos de identificação e triagem recebam vacinas como
a tríplice viral, febra amarela e varicela (BRASIL, 2020)
Finalizados os processos de documentação e vacinação, quando não era possível o
transporte pela Operação, os migrantes e refugiados deveriam se dirigir, por seus
próprios meios, para a capital Boa Vista, onde poderão se aplicar tanto para as vagas
de abrigamento em um dos abrigos do ACNUR, quanto para as modalidades de
interiorização, mesmo que em Pacaraima já possam realizar seus cadastros para
serem interiorizados.
4.2.2. Abrigamento de Desassistidos
Da mesma forma que em outros contextos humanitários, os abrigos temporários são
considerados a espinha dorsal para o reassentamento de refugiados, sendo, na
maioria dos casos, geridos pelos ACNUR e seus parceiros implementadores
(DOUGLAS; LEVITAN; KIAMA, 2017). Previamente à Operação Acolhida, existiam
apenas quatro abrigos no Estado de Roraima: o abrigo indígena Janokoida em
Pacaraima; dois abrigos públicos em Boa Vista, sendo um para a população indígena
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(Pintolândia) e outro para a população não-indígena (Tancredo Neves); e, finalmente,
um abrigo gerido pela ONG Fraternidade Sem Fronteiras (FSF), cujo perfil de
abrigados era mais voltado para famílias e pessoas vulneráveis, além de estar muito
afastado, no bairro Hélio Campos, que fica a quase 10 km de distância do centro da
cidade. Com oito meses após o início da Operação, o número de abrigos mais que
triplicou, passando para 13 ao final do mesmo ano, 11 dos quais estavam na capital
Boa Vista (OPERAÇÃO ACOLHIDA, 2019a). É importante citar que todos os abrigos
foram construídos dentro da zona urbana como parte da estratégia da Operação em
integrar a população no local, ao invés de segrega-la em um abrigo maior afastado da
cidade (KANAAN, 2019).
A gestão dos abrigos, que antes era feita por meio de ONGs e pelo governo estadual
de Roraima, foi designada ao Ministério da Cidadania e ao ACNUR. Sua
operacionalização, entretanto, é realizada diretamente por meio de parceiros
implementadores do ACNUR, como a Associação Voluntários para o Serviço
Internacional – Brasil (AVSI Brasil), a Federação Humanitária Internacional
(Fraternidade), a Fraternidade Sem Fronteiras (FSF), e o Conselho Norueguês para
Refugiados (NRC, sigla em inglês), o qual deixou a Operação no início de 2020. Estes
parceiros se responsabilizam pela gestão do abrigo, comunicação com a comunidade
abrigada e pela gestão de casos vulneráveis. A FT-Log, por sua vez, se responsabiliza
pela alimentação dos abrigados, segurança e gestão da infraestrutura (OPERAÇÃO
ACOLHIDA, 2021a).
Segundo a plataforma de monitoramento dos abrigos do ACNUR e dados obtidos da
Operação Acolhida, a capacidade máxima oferecida pelos abrigos atualmente é de
7.534 pessoas. Referente à ocupação dos abrigos, em um período de três anos (2018
a 2021), percebem-se três momentos:
a. Ocupação máxima dos abrigos (março 2018 a março 2020): neste momento, o
critério para a ocupação de vagas era sua disponibilidade, ou seja, todos os
migrantes eram elegíveis para os abrigos, desde que houvessem vagas;
b. Sobra de vagas de abrigamento (abril 2020 a dezembro 2021): devido a uma
mudança estratégica da Operação, passaram a ocupar ser admitidos nos
abrigos apenas grupos específicos de migrantes considerados mais
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vulnerabilidades (enfermos crônicos, sobreviventes, famílias com menores,
etc.);
c. Aumento repentino de ocupação (janeiro 2021 até hoje): com o fechamento da
fronteira e a contínua entrada por meio de vias irregulares de migrantes em
Pacaraima, a população desassistida no Estado continuou crescente. Desse
modo, a Operação Acolhida passou a abrigar aqueles considerados “hiper
vulneráveis”, dado que, após passarem por uma entrevista de triagem, eram
encaminhados ou não para abrigamento.
O Gráfico 8, a seguir, ilustra estas três fases, sendo que alguns períodos foram
zerados em decorrência da falta de dados disponibilizados nas plataformas da
Operação e das agências da ONU.
Gráfico 8: Evolução da População Abrigada em Roraima*
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Fonte: Elaborado pelo autor com base em (ACNUR, 2021b)
*Dados não disponíveis para os meses de setembro de 2019 a março de 2020 e novembro de 2021

É importante citar que o processo de entrada nos abrigos pode se dar de duas formas:
por meio de transferência proveniente do alojamento BV8, em Pacaraima, ou por meio
da triagem de casos realizada pelas agências da ONU no PITRIG, em Boa Vista ou
Pacaraima. Esta triagem garante que os casos mais vulneráveis sejam abrigados,
mas deixa de fora uma grande parte da população que ainda precisa de moradia
regular.

59

Para estas pessoas que não ainda não conseguiram vagas nos abrigos da Operação,
tampouco conseguiram interiorizar-se para outra cidade no país, existe a opção de
pernoitar no Posto de Recepção e Apoio (PRA), em Boa Vista. O PRA é resultado de
uma reforma estrutural realizada pela FT-Log em abril de 2019 na Rodoviária
Internacional de Boa Vista. Neste complexo se instalaram quatro áreas principais:
a) PRA 1: Local de primeiro contato de migrantes e refugiados com a Operação
Acolhida. São disponibilizados alguns contêineres nos quais diferentes
agencias

trabalham

principalmente

nas

atividades

de:

informação,

documentação, interiorização, armazenagem de itens pessoais (guardavolumes), atenção médica e comunicação familiar.
b) PRA 2: Local destinado ao trabalho de proteção das agências da ONU e onde
se encontram instalações de água e saneamento, tais como banheiros,
lavanderias e chuveiros.
c) PRA 3: Local destinado para alimentação de pessoas. Lá são disponibilizados
café da manhã, almoço e janta para mais de mil pessoas diariamente.
d) Área de pernoite: local destinado ao pernoite. A FT-Log disponibiliza barracas
(ou “carpas”, em espanhol) de acordo ao sexo, idade (menores acompanhados
ou não) e vulnerabilidade.
Conforme citado anteriormente, o abrigamento não é visto como a solução para a crise
migratória, por isso são temporários, servindo apenas como um “buffer” na absorção
da população migrante até que alcancem sua independência no local, se interiorizem
para outra cidade ou retornem voluntariamente para a Venezuela, caso a situação no
país melhore.
4.2.3. Interiorização Voluntária
O programa de interiorização do governo federal é o último e mais importante pilar da
Operação Acolhida e consiste em prover a migrantes e refugiados viagens gratuitas
para outras cidades no Brasil para que possam obter melhores condições de trabalho,
moradia, estudo ou para estarem próximos de seus familiares e entes queridos
(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2019). Segundo Kanaan (2019), a interiorização constitui
a principal ação de resposta das autoridades brasileiras à crise migratória.
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Este programa, assim como a Operação Acolhida, é inédito no país, não somente pelo
Brasil nunca ter lidado com um fluxo migratório desta magnitude anteriormente, mas
também por ser uma modalidade diferenciada dos reassentamentos já praticados
anteriormente. Como comentam Menezes e Kostas (2017), o Brasil já realizava
reassentamentos de refugiados anteriormente, ainda que com números pouco
expressivos. Entretanto, o programa de interiorização federal se difere do
reassentamento por se dar dentro do território nacional, além de não envolver apenas
refugiados, mas migrantes de um modo abrangente.
Segundo o site da Operação Acolhida (2021), desde que o programa teve início em
abril de 2018, já se interiorizaram mais de 50 mil pessoas para mais de 665 cidades
em todos os Estados brasileiros, conforme indicado no Gráfico 9, abaixo:

MILHARES

Gráfico 9: Interiorização Acumulada
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Fonte: Elaborado pelo autor com base em OIM (2021b)

Existem diferentes modalidades de interiorização, com critérios que podem agilizar a
viagem dos aplicantes. Ao todo, existem cinco modalidades, conforme descrito na
Tabela 6, abaixo:
Tabela 6: Modalidades de Interiorização
Modalidade
Institucional (AA)

Descrição
Consiste em retirar migrantes e refugiados já abrigados em um dos
abrigos geridos pela operação e redireciona-los para outros abrigos
em outras cidades. O ACNUR e o Ministério da Cidadania têm um
papel importante nesta modalidade.
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Liderada pela OIM e também pela FT-Log. Consiste em levar
migrantes e refugiados para cidades onde eles possuam familiares
que estejam aptos a recebê-los
Adotada em maio de 2019, é liderada pela FT-Log. Esta modalidade
é bastante similar à reunificação familiar, sua única diferença é que,
no lugar de se ter um familiar em outra cidade que esteja apto a
receber o viajante, pode-se contar com um amigo ou pessoa de
Reunificação Social (RS)
confiança que também se disponibilize a recebê-lo. Obviamente, para
evitar colocar migrantes e refugiados em riscos por tráfico de pessoas,
prostituição forçada ou condições desumanas de trabalho, cada
processo deve ser aprovado por um pequeno comitê de proteção,
composto por órgãos do governo e agência das Nações Unidas
Adotada em novembro de 2018, é também liderada pela FT-Log. As
VES tem sido a modalidade mais demandada por parte da população
migrante e refugiada, uma vez que as viagens estão associadas a
uma vaga de emprego no local de destino. Empresas conseguem se
Vagas de Emprego
cadastrar no Sistema Acolhedor 13, disponibilizar os perfis de
Sinalizada (VES)
empregados que precisa e receberem propostas de perfis de
venezuelanos que se encaixem nas vagas. O Centro de Coordenação
de Interiorização (CCI) também se encarrega de promover a
sensibilização de empresas e indústrias para que passem a incluir
migrantes e refugiados em seu corpo de funcionários
Esta última modalidade, embora não seja citada pela Operação
Acolhida, é realizada principalmente por instituições religiosas, como
Jesuítas e Mórmons, os quais acionam suas redes de igrejas e
comunidades em diferentes cidades em busca de casas de acolhida
Sociedade Civil
e/ou pessoas que possam receber migrantes e refugiados por um
determinado período. Estas instituições podem utilizar tantos seus
próprios meios para realizar a viagem, quanto contar com voos
disponibilizados pelo CCI por meio do Sistema Acolhedor (RORAIMA
EM TEMPO, 2019)
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Operação Acolhida (2019a)

Reunificação Familiar (RF)

As modalidades de interiorização alternaram sua importância ao longo da evolução
da Operação Acolhida. Com a adesão de novas modalidades e, principalmente,
graças à unificação dos processos no Sistema Acolhedor, os migrantes e refugiados
que chegavam em Roraima passaram a ter mais opções de viagem e,
consequentemente, maior probabilidade de serem interiorizados. O Gráfico 10, abaixo
ilustra como a evolução da importância das modalidades:

13

Instituído em novembro de 2019 pelo CFAE para servir de base de dados unificada para o cadastro de migrantes
que desejam se interiorizar. Este sistema unifica os pedidos de interiorização em processos a serem tratados pela
Operação Acolhida de maneira integrada, possibilitando a união de processos e otimização de voos (PEDUZZI,
2019).
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Gráfico 10: Percentual das Modalidades de Interiorização
100%
90%
80%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

PVES

RF

RS

AA

fev/21

dez/20

out/20

ago/20

jun/20

abr/20

fev/20

dez/19

out/19

ago/19

jun/19

abr/19

fev/19

dez/18

out/18

ago/18

jun/18

abr/18

0%

Soc. Civ.

Fonte: Elaborado pelo autor pelo autor com base em OIM (2021b)

Como se observa no gráfico acima, inicialmente, apenas a modalidade institucional
era vigente, com voos da FAB, enquanto algumas organizações realizam
interiorizações por conta própria. A partir de outubro de 2019, também a modalidade
de reunificações sociais passou a ser a mais importante do programa,
correspondendo, atualmente, a 37% do total acumulado de interiorizados, seguida
pela modalidade institucional (22%), reunificações familiares (16%) e PVEs (8%)
(OIM, 2021b).
Atualmente, o programa é gerido pelo Subcomitê Federal para Interiorização e
operacionalizado pela CCI, em Boa Vista. A CCI tem como objetivo trabalhar na
criação das condições favoráveis à interiorização de migrantes e refugiados por meio
de seu cadastramento, busca de oportunidades de emprego ou reunificações
familiares e sociais, e, finalmente, transporte até o destino final. Sendo assim, o
programa tem quatro etapas principais: (i) preparação do público alvo, (ii)
deslocamento até destino, (iii) abrigamento, e (iv) inclusão socioeconômica. A inclusão
socioeconômica, mais especificamente, pode ser feita por meio da doação de bolsas
de subsistência nos primeiros meses de chegada da família; inclusão de currículos
em plataformas nacionais como o Emprega Brasil; capacitações por meio de cursos
técnicos; mutirões de entrevistas; disponibilização de microcrédito a pequenos
empreendedores; e, finalmente, aulas de português (KANAAN, 2019).
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Antes de se efetivar a viagem a determinada cidade, o Governo Federal trata de
articular com as esferas estaduais e municipais das cidades destino, de modo a
garantir que haja a rede de apoio necessária, como serviços de saúde pública,
educação, creches, etc. (KANAAN, 2019). Isso previne a entrada desordenada de
novos moradores que poderiam sobrecarregar as redes de serviço público local, por
exemplo. Além disso, existe a mobilização da sociedade civil, como ONGs e
empresas, para que se esforcem em incluir esta nova entrada de pessoas.
Como requisitos para o programa, é exigido que o migrante ou refugiado esteja
devidamente documentados e regularizados no país, vacinados e avaliados
clinicamente para viajar. Este processo de verificação é denominado “Fitness for
Travel” (Pronto para Viajar, em português) e é realizado no Centro de Interiorização
Rondón 2 ou no próprio PITRIG, em Boa Vista.
Apesar de ter logrado resultados consideráveis, este programa teve de passar por
adaptações ao longo de sua execução para aumentar sua capacidade de
processamento. De modo geral, é possível dividi-lo em três fases:
a. Voos FAB e iniciativas isoladas: no início da operação, as interiorizações eram
concentradas em voos da FAB de capacidade variada partindo de Boa Vista,
até as cidades destino. Além disso, outras instituições também tinham
processos independentes de interiorização, como a Igreja de Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos Dias (comumente chamados de mórmons ou apenas SUD),
CARITAS, Jesuítas, dentre outras. Existiam poucas modalidades de
interiorização, principalmente a Institucional e reunificações familiares,
lideradas principalmente pela OIM.
b. Início de novas modalidades e voos fretados: quando a Operação Acolhida
converteu sua estratégia no impulso ao programa de interiorização, novas
modalidades de interiorização tiveram de ser criadas para acompanhar a oferta
de vagas, além de alternativas logísticas para o deslocamento de pessoas
desde Roraima. Neste momento surgiram as modalidades VES e reunificações
sociais, além da autorização do governo para que a Operação pudesse fretar
aeronaves.
c. Pós pandemia de COVID-19: com a chegada da COVID-19 e a imposição de
restrições

sanitárias

em

grande

parte

dos

Estados

brasileiros,

a
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disponibilização de vagas foi drasticamente reduzida, da mesma forma, a
entrada de pessoas pela fronteira, fazendo com que muitos migrantes ficassem
ilhados em Roraima. Em outras palavras, tinham receio de voltar à Venezuela,
mas, ao mesmo tempo, tinham dificuldades de conseguirem vagas de
interiorização.
Estes três momentos são facilmente verificados no 11, abaixo:
Gráfico 11: Interiorizados Mensais
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Fonte: Elaborado pelo autor com base em OIM (2021b)

Com o passar do tempo, ficou claro que o principal gargalo logístico do programa
acaba sendo a disponibilidade de voos no Estado, que historicamente é reduzida.
Deste modo, a Operação Acolhida expandiu suas atividades para a cidade de Manaus
em agosto de 2019 para auxiliar o acolhimento de migrantes que já estão na cidade e
viabilizar viagens de interiorização a partir da capital (PORTAL AMAZÔNIA, 2019). A
abertura de um Alojamento de Trânsito em Manaus (ATM), em julho de 2019 teve por
finalidade dar maior agilidade à logística de interiorização de migrantes e refugiados
advindos de Roraima, uma vez que não somente há mais voos comerciais em
Manaus, como a cidade também serve de ponte aérea para as principais capitais do
país, dentre elas Brasília e São Paulo; otimizando, assim, os recursos da Operação.
A população do ATM provém da população abrigada e desassistida de Boa Vista e
Pacaraima, que se deslocam por meio de ônibus até Manaus com uma capacidade
máxima aproximada de 50 pessoas. É importante citar que somente são transferidos
para o ATM os migrantes e refugiados que já possuem destinos definidos e passagens
compradas, garantindo uma maior rotatividade no local.
65

Somados os três pilares de controle de fronteira, abrigamento e interiorização, a
Operação Acolhida consegue cumprir seu objetivo de regularizar o fluxo migratório e
retirar o máximo de pessoas da situação de vulnerabilidade. Apesar de não se ter uma
previsão clara sobre seu fim, a Operação é tida como temporária e planeja transferir
suas responsabilidades que hoje pertencem às Forças Armadas, agências da ONU e
autoridades de nível federal para as esferas estaduais e municipais.
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5. Modelo de Simulação para Operação Acolhida e o Sistema de
Interiorização por Hubs
O presente capítulo se dedica a apresentar o modelo de simulação propriamente dito.
Está dividido em seis seções. A primeira seção consiste na articulação do problema,
apresentando por quê este problema é relevante atualmente, quais são as principais
variáveis do modelo e em qual horizonte de tempo se dará a simulação. Em seguida,
a hipótese dinâmica é apresentada, seguida pela apresentação do Diagrama de
Looping Causal (DLC), ilustrando as retroalimentações de abrigamento, acolhimento
e interiorização.
Na quarta seção, o modelo de simulação propriamente dito é apresentado por meio
dos Diagramas de Estoque e Fluxo (DEF), ilustrando os processos de entrada e saída
na fronteira; construção e desmobilização de abrigos e abrigamento; interiorização e
construção de hubs; a criação de vagas de interiorização por meio de acolhedores; e,
finalmente, o mecanismo de pressão sobre autoridades.
Na quinta seção, são apresentados os resultados da simulação com base nos
cenários de vagas de interiorização limitadas e ilimitadas; as políticas de hubs,
divididas em quantidade de hubs e tempo de abertura; além da comparação entre
estas políticas em modelos que consideram ou não a variável de pressão sobre
autoridades.
Finalmente, a sexta e última seção apresenta a análise sensibilidade para quatro
grupos de variáveis: entrada; abrigamento; interiorização e, finalmente, variáveis do
mecanismo de pressão.
5.1.

Articulação do Problema

Todo modelo de DS deve estar voltado para um problema específico, sendo esta a
etapa mais importante do processo de modelagem, uma vez que ela definirá os limites
nos quais o modelo se guiará, evitando que seja demasiadamente simplificado, o que
torna a simulação desnecessária; tampouco exageradamente detalhado e complexo,
tornando a simulação inviável (STERMAN, 2000). Em outras palavras, a delimitação
adequada do problema permite que se economize tempo ao trabalhar apenas com as
variáveis necessárias para a solução do mesmo.
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Sterman (2000) sugere que a articulação do problema defina as barreiras que ele
deverá assumir. Para tanto, é necessário que o modelo responda às questões que
seguem nas próximas seções.
5.1.1. Seleção do Tema: Qual é o Problema e Por Quê é um Problema?
A pesquisa baseia-se no tema da migração venezuelana no norte do Brasil, mais
especificamente, no Estado de Roraima. Devido ao fluxo migratório massivo nos
últimos anos, uma quantidade considerável de migrantes e refugiados venezuelanos
se concentrou nas ruas das cidades de Pacaraima e Boa Vista, principalmente.
Apesar das estruturas já construídas para a recepção destas pessoas, como postos
de triagem e abrigos, grande parte delas permanece sem as condições básicas para
sua sobrevivência, como moradia, acesso à saúde ou estruturas de saneamento.
A concentração de migrantes nas ruas pode gerar problemas de saúde pública, como
maior vulnerabilidade a doenças e mortalidade infantil, além de problemas de
segurança pública como o aumento da criminalidade, dentre outras consequências.
Deste modo, o problema deste modelo de simulação se resume em reduzir a
quantidade de migrantes em situação de rua e, consequentemente, reduzir sua
vulnerabilidade. Uma das alternativas mais priorizadas é o programa de interiorização
federal. O Estado de Roraima, além de ter baixa dinamicidade econômica que
possibilitasse a absorção destes migrantes e refugiados, também tem pouca
disponibilidade de voos para outras cidades do Brasil, tendo a Operação Acolhida que
fretar voos específicos para o programa de interiorização e contar com o apoio de
aviões da FAB. Para tanto, são estudadas políticas que poderiam ser adotadas pela
Operação Acolhida para impulsionar o programa de interiorização, como a construção
de mais hubs ou abertura antecipada dos mesmos em locais com maior proximidade
das cidades destinos e com maior disponibilidade de voos.
5.1.2. Variáveis chave
Todo modelo complexo deve ser constituído por variáveis de três tipos: endógenas,
exógenas e excluídas. As variáveis endógenas são aquelas responsáveis por gerar o
comportamento dinâmico do modelo, interagindo entre si para a construção dos ciclos
de reforço e de balanceamento. As variáveis exógenas são aquelas tomadas como
dadas pelo modelo, ou seja, que não sofre influência do comportamento do próprio
sistema. É importante citar que a separação das variáveis endógenas das exógenas
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é crucial para a construção do modelo, pois deixa claro o limite ao qual deverá se
submeter a simulação. Finalmente, as variáveis excluídas são aquelas que, embora
possam ter relação com o comportamento do sistema como um todo, não são
consideradas no modelo, ou por não ser tão importantes, ou por serem
demasiadamente complexas para se chegar no objetivo do modelo, ou seja, para a
resolução do problema proposto.
Sterman (2000) propõe a criação de uma tabela de limites do modelo, que permite a
visualização de todas as variáveis usadas e descartadas para a simulação. As
variáveis do modelo são segregadas na Tabela 7, a seguir:
Tabela 7: Limites do Modelo
Endógenas
População desassistida
Abrigamento
Quantidade de abrigos
Interiorização
Construção de hubs
Transferência para hubs
Quantidade de acolhedores
Pressão sobre autoridades

Exógenas
Entrada e saída na fronteira
Percentual de desassistidos
Atrasos no processamento
Datas de início de processos
Criação de vagas
Entradas irregulares
Capacidades de processamento

Excluídas
População em alugueis
Razões para migrar
Variáveis econômicas
Fatores políticos
Casas de acolhida

Fonte: Elaboração Própria

Como se percebe pela Tabela 7, as variáveis endógenas são aquelas que influenciam
ou são influenciadas pelo comportamento do sistema, como os estoques de
população nas ruas, nos abrigos e nas cidades acolhedoras. Apesar das capacidades
de processamento serem variáveis exógenas (dadas no modelo), as taxas de
processamento são endógenas, pois também são influenciadas pela disponibilidade
de vagas nos abrigos e de interiorização, por exemplo. A quantidade de abrigos é
dada como endógena no modelo que possui o mecanismo de pressão, mas é exógena
quando a pressão não é considerada.
As variáveis exógenas, por sua vez não são influenciadas pelo comportamento do
sistema, mas possuem embasamento em fontes da Operação Acolhida ou estimativas
coletadas em campo. Variáveis cruciais no modelo, como a entrada e saída e a
quantidade de vagas de interiorização são baseadas em dados reais.
Embora algumas variáveis tivessem influência no sistema, tiveram que ser excluídas
por serem demasiadamente complexas para representação ou agregarem pouco à
interpretação do problema, como as razões políticas e/ou econômicas para a
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migração (demasiadamente complexa para mensuração), ou variáveis relacionadas
aos custos da operação, consideradas de difícil acesso ao público. Também é
importante ressaltar que o modelo não leva em consideração a população migrante
em aluguel, uma vez que não existem estimativas confiáveis sobre sua quantidade,
além do fato de que não se pode assumir que migrantes e refugiados que
compartilham moradia estejam em situação menos vulnerável, uma vez que em
muitos casos, há superlotação dos locais, além da falta de infraestrutura adequada.
Apesar disso, a população localizada em ocupações espontâneas e na Rodoviária
Internacional é considerada como desassistida.
5.1.3. Horizonte de tempo
Segundo Sterman (2000), o horizonte de tempo da simulação deve capturar o
intervalo de tempo suficiente para que se observe o surgimento do problema e seus
sintomas. Este é um critério importante para todo modelo de simulação, pois,
conforme comentado anteriormente, uma das características de sistemas complexos
é a resistência à mudança e a dominância de feedbacks, os quais podem ter
consequência contraintuitivas a depender do tempo em que são observadas.
Em se tratando de crises migratórias, consideradas como desastres de início lento
(VAN WASSENHOVE, 2006), não somente sua duração pode levar anos até se
estabilizar, como seus efeitos podem levar até décadas para serem totalmente
compreendidos. Países que passam por crises de refugiados, como o Iêmen ou a
Síria, somente sentirão os efeitos da saída de sua população (falta de mão de obra,
fuga de cérebros, deterioração de serviços públicos, dentre outros) talvez décadas
após o início do fluxo migratório.
Com relação à migração venezuelana em Roraima, o horizonte de tempo de
simulação se inicia em 2018 e se estende até 2021. Embora o aumento do fluxo
migratório já vinha sendo observado desde 2017, optou-se por iniciar a simulação em
2018, uma vez que a Operação Acolhida começou em março deste ano e os dados
de monitoramento do fluxo de venezuelanos são mais abundantes e confiáveis. Além
disso, o programa de interiorização, foco da pesquisa, somente foi iniciado em abril
de 2018, recebendo um foco maior na segunda metade deste mesmo ano. O término
da simulação se dá em 2021 por ser o limite da obtenção de dados, mas simulações
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mais longas podem ser realizadas ao se desprender as taxas de entrada de migrantes
e criação de vagas de interiorização.
5.2.

Definição da Hipótese Dinâmica

Segundo Sterman (2000) , a última etapa da articulação de um problema em Dinâmica
de Sistemas é a definição do problema dinâmico ou hipótese dinâmica, a qual será a
linha básica para a estruturação do modelo. Segundo o autor, a hipótese é dinâmica
pois ela caracteriza o problema sob uma perspectiva endógena, com bases na
estrutura de estoques e feedbacks; e se trata de uma hipótese pois é provisória, ou
seja, funciona para explicar o comportamento do modelo com base na observação
feita naquele momento, o que pode mudar conforme o modelo evolui.
O fato de a hipótese dinâmica ter um foco endógeno não significa que ela não deve
possuir variáveis exógenas, mas que estas não devem se sobrepor às endógenas em
número e importância. Sterman (2000) sugere que, antes de se classificar uma
variável como exógena, é necessário avaliar cuidadosamente se não existem
feedbacks das variáveis endógenas interferindo nesta candidata. Deste modo, o
modelo toma como hipóteses dinâmicas as seguintes:
•

À medida que mais pessoas são interiorizadas pela Operação Acolhida,
mantido constante o percentual de acolhedores dentro do total de
interiorizados, mais vagas de interiorização surgem. Como as vagas de
interiorização são o maior gargalo da operação, quanto mais vagas houver,
mais pessoas serão interiorizadas.

•

Aplicando-se o mecanismo de pressão, à medida que a população desassistida
aumenta, maior é a pressão exercida sobre autoridades locais e organizações,
o que, por sua vez, fazem com que novos abrigos sejam construídos, reduzindo
temporariamente a quantidade de pessoas em situação de rua;

5.3.

Diagrama de Looping Causal (DLC)

Como citado anteriormente, o problema de pesquisa consiste em reduzir a população
migrante em situação de rua. Para tanto, foram identificados dois ciclos (loopings) de
feedback que balanceiam este aumento. O primeiro, de abrigamento, é um ciclo de
balanceamento (ou negativo) e segue a hipótese de que quanto maior for a quantidade
de pessoas desassistidas, mais evidente esta preocupação se torna à população
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receptora, que reage pressionando as autoridades e organizações locais. Esta
pressão se converte na abertura de mais abrigos, que retiram mais pessoas da rua,
conforme ilustrado na Figura 5, abaixo:
Figura 5: Ciclo de Abrigamento
Entrada na
Fronteira

Pop. Desassistida
Abrigamento
+
Percepção
Popular

Pop. Abrigada
+
Tx. Abrigamento
+

Balanço Abrigos

Pressão Sobre
Autoridades

Vagas Abrigo

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software Vensim

O segundo ciclo faz menção ao mecanismo de acolhimento de migrantes já
interiorizados, possível graças às modalidades de reunificação social e familiar. Sendo
a criação de vagas de interiorização externa ao modelo e principal gargalo da
Operação Acolhida (FT-LOG, 2021), quanto mais vagas disponibilizadas, maior a taxa
de interiorização que, consequentemente, retira pessoas tanto da rua quanto dos
abrigos e hubs. Estes migrantes interiorizados, após um determinado período, se
tornam capazes de acolher familiares e amigos que ainda estão Roraima, gerando um
ciclo de reforço para a criação de mais vagas, conforme ilustra a Figura 6, abaixo:
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Figura 6: Ciclo de Interiorização
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software Vensim

Por fim, por meio da adição de hubs ao sistema, é possível aumentar a taxa de
interiorização global do sistema, uma vez que a quantidade de voos é maior (maior
disponibilidade de linhas aéreas), além de representarem um novo estoque de
pessoas de onde podem sair mais viajantes. Da mesma forma que migrantes em
situação de rua e abrigados podem ser interiorizados, eles também podem ser
transferidos para os hubs, para que de lá sejam interiorizadas. Deste modo, ao se
aumentar a quantidade de hubs no sistema, as vagas para alojar pessoas também
aumentam e, consequentemente, a taxa de transferência para os hubs sobe. Este
sistema é ilustrado na Figura 7, abaixo:
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Figura 7: Ciclo de Adição de Hubs
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software Vensim

Estes ciclos somados resumem a complexidade dinâmica do modelo que, apesar de
não ser gerado por um ciclo específico de reforço, pode ser balanceado por meio dos
mecanismos de abrigamento, interiorização e construção de hubs.
Em seguida, são apresentados os diagramas de estoque e fluxo (DEF), que explicam
o modelo pela representação não somente das relações entre as variáveis, mas dos
estoques de pessoas, vagas e estruturas que geram estas relações.
5.4.

Estrutura do Modelo: Diagrama de Estoque e Fluxo (DEF)

Como apresentado anteriormente, o Diagrama de Estoque e Fluxo (DEF), é uma
ferramenta de DS para a visualização dos estoques e fluxos presentes no sistema. O
DEF desta pesquisa se volta, principalmente, à quantidade de pessoas presentes nas
diferentes etapas do acolhimento de migrantes e refugiados que chegam em Roraima.
O modelo proposto é constituído de cinco etapas principais: (i) monitoramento de
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entrada; (ii) abrigamento; (iii) interiorização e sistema de hubs; (iv) interiorização por
acolhedores; e, finalmente (v) mecanismo de pressão.
5.4.1. DEF de Monitoramento de entrada
A simulação se inicia através com a entrada de migrantes e refugiados pela fronteira
em Pacaraima. O modelo usou como modo de referência para a entrada na fronteira
o Gráfico 712, apresentado nas seções anteriores, tendo sido parte dos dados
coletados das bases de dados da OIM (2021a) e outra parte, fornecidos pela
Operação Acolhida:
Gráfico 12: Entrada e Saída de Venezuelanos em Pacaraima
Entradas e Saídas na Fronteira em PAcaraima (Jan. 2018 - Apr. 2021)
1500
1300
1100
900
700
500
300
100
-100

Entrada

Saída

Fonte: Elaborado pelo autor com base em OIM (2021)

De julho de 2018 até o fechamento da fronteira, em março de 2020, a média diária do
saldo de entrada na fronteira (entradas menos saídas) foi de 412, com desvio padrão
de 150, aproximadamente. Entretanto, ainda segundo Kanaan (2019), entre 10% a
15% desta população se encontra em extremo estado de vulnerabilidade, sendo,
portanto, o público alvo da Operação. Ao contrário deste percentual, outros migrantes
já possuem quem os receba em Boa Vista, ou já tem suas rotas migratórias traçadas
antes de entrarem na fronteira.
Com o fechamento da fronteira, em março de 2020, as entradas regulares foram
proibidas, dando margem para as entradas irregulares que, segundo o Governo de
Roraima, girava em torno de 100 pessoas por dia (PORTAL RORAIMA 1, 2021). Neste
fluxo, o percentual de 10-15% não é aplicado, uma vez que se assume que qualquer
pessoa que atravessa a fronteira de maneira irregular necessidade de assistência
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emergencial. A Figura 88, a seguir, ilustra esta primeira etapa de processamento de
entrada na fronteira, bem como o modelo de pressão.
Figura 8: DEF- Monitoramento de entrada e pressão sobre autoridades
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<Time>
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software Vensim

Como não tem onde ficar, o migrante passa a fazer parte do estoque “Pop.
Desassistida”, que compreende o Estado de Roraima, principalmente as cidades de
Pacaraima e Boa Vista. Segundo dados fornecidos mensalmente pela OIM (OIM,
2021c), de julho de 2019 a março de 202114, a população desassistida (nas ruas,
ocupações espontâneas e PRA), em Boa Vista e em Pacaraima girava em torno de
aproximadamente

3800

pessoas,

com

desvio

padrão

de

520

pessoas

aproximadamente, conforme ilustra o Gráfico 13, abaixo.

14

Não foi possível obter dados de períodos anteriores
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Gráfico 13: Quantidade de Desassistidos em Roraima

Fonte: Elaborado pelo autor com base em OIM (2021c, 2021d)

Estes números, entretanto, podem não representar a realidade da população
desassistida em Roraima, dado que existem migrantes em outras cidades do Estado,
além daqueles que dividem alugueis em situações extremamente precárias e que
dependem igualmente do apoio da Operação Acolhida.
5.4.2. DEF de Abrigamento
O DEF de abrigamento é uma representação de como a Operação Acolhida retira
pessoas das ruas para acolhe-los em abrigos temporários. Esta taxa de abrigamento
depende, principalmente da capacidade diária de processamento e a disponibilidade
de vagas nos abrigos. Assume-se que cada abrigo possua uma capacidade média de
400 pessoas (ACNUR, 2021b), sendo suas datas de abertura e fechamento estimadas
com base na vivência em campo, conforme ilustra a Figura 9, abaixo:
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Figura 9: DEF - Abrigamento
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software Vensim

5.4.3. DEF de Interiorização e hubs
A terceira parte do DEF, é o fluxo de interiorização e construção de hubs, que passou
a ser o principal foco da Operação Acolhida. Este fluxo consiste em retirar pessoa de
três estoques principais: população desassistida, população abrigada e população
alojada nos hubs de interiorização; ou seja, cada uma destas populações representa
uma taxa de interiorização, conforme indica a Figura 10, abaixo.
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Figura 10: DEF – Interiorização e construção de Hubs
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software Vensim
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Diferentemente dos hubs, a taxa de interiorização dos estoques de pessoas
desassistidas e abrigadas compartilham as mesmas capacidades de processamento,
de aeronaves e intervalos de voos, tendo em vista que ambos os estoques se
localizam em Roraima. Desse modo, estas taxas se dividem para ocupar capacidade
disponível de poltronas em aeronaves. Da mesma forma, a taxa de transferência para
os hubs retira população dos estoques de desassistidos e abrigados, tendo estas
pessoas que dividirem o espaço de um ônibus, ao invés de uma aeronave. Para fins
de simplificação do modelo, assume-se que cada uma das variáveis compartilhadas
por essas taxas consome igualmente 50% de cada uma das capacidades. Por
exemplo, como as aeronaves são compartilhadas pelas taxas provenientes dos
abrigos e das ruas, metade das vagas vão para abrigados e a outra metade, para
desassistidos. Optou-se por essa simplificação devido à grande variabilidade deste
percentual ao longo dos anos, uma vez que no início da Operação, a maior parte dos
interiorizados em Roraima vinham dos abrigos, e atualmente, este percentual é muito
menor.
Conforme explicado nas seções anteriores, o programa de interiorização passou por
transformações que aumentaram a disponibilidade de vagas e a frequência de voos;
consequentemente, a taxa final de interiorização aumentou significativamente ao
longo dos anos. Apenas para fins de comparação, a média mensal de interiorizados
saltou de 550 pessoas em 2018, para 1850 em 2019, e 1615 em 2020; ou seja, esta
taxa mais que triplicou.
No modelo, este aumento nos limites de capacidade e processamento de
interiorização é delimitado com o início da modalidade de reunificações sociais, em
maio de 2019; e início das contratações de voos fretados pela Operação Acolhida,
outubro de 2019 (FT-LOG, 2021). Em outras palavras, não apenas a quantidade de
vagas de interiorização passou a ser mais abundante com a nova modalidade, mas
também novas alternativas de voos mais ágeis passaram a surgir. Estima-se que esta
seja a principal razão pela qual as capacidades de aeronaves e a frequência dos voos
são diferentes ao longo da simulação. Para fins de exemplificação, anteriormente a
este período, as aeronaves disponibilizadas eram da FAB ou eram compradas
passagens individuais em linhas aéreas, além de que a frequência dos voos
comerciais era e continua sendo bastante limitada em Roraima. A Tabela 8 ilustra
estas capacidades alterações nas capacidades de aeronaves e frequência dos voos:
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Tabela 8: Capacidades e intervalos de voos
Int. Voos

Voos Mês

Pax/mês
337.5

Cap. Voo
45

4

7.5

600

80

1125

150

450
3

10

800
1500
675

2

15

1200

2250
Fonte: elaborado pelo autor

Como se observa na tabela, são indicadas as capacidades mínimas e máximas de
interiorização no Estado de Roraima. Importante ressaltar, todavia, que a tabela não
leva em consideração a capacidade de processamento dos hubs, por hora.
Outro fator crucial para o modelo é a premissa de que todas as vagas de interiorização
disponibilizadas serão ocupadas; ou seja, a Operação percebe o aumento e
disponibilidade de vagas e ajusta sua capacidade para suprir esta oferta. Sendo
assim, analisando o histórico de interiorização dos últimos três anos, é possível ditar
como as capacidades de processamento se alteraram neste período. Em outras
palavras, é possível prever como e quando a Operação ajustou sua capacidade
conforme o aumento das vagas de interiorização. Para representar esta adaptação de
capacidades no modelo, optou-se por variáveis de lookup, que possibilitam a mudança
de variáveis a depender do input percebido. As Figuras 11 e 12, abaixo, ilustram este
mecanismo:
Figura 11: Lookup Capacidade de aeronaves

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software Vensim
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Figura 12: Lookup Intervalo de voos

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software Vensim

Seguindo este raciocínio, quando a sobra de vagas se torna igual à capacidade
máxima de processamento mensal do sistema, ele ajusta primeiro a capacidade das
aeronaves, buscando aumentar a taxa de interiorização. Se ainda este aumento ainda
não for suficiente para englobar a sobra de vagas, aumentará a frequência de voos.
Buscando maior fidelidade à representação real, as capacidades de 150 pessoas por
voo e frequência de um voo a cada dois dias somente são permitidas após o início da
contratação de voos fretados pela Operação, a partir de outubro de 2019.
O fluxo de interiorização proveniente dos Hubs, por sua vez, tem sua própria
capacidade de processamento e aeronave, frequência de voo, e estoque de
população, não sendo influenciada pelas variáveis referentes às taxas de Roraima. O
estoque de população do Hub é alimentado por pessoas desassistidas e por
abrigados, ambos viajando de ônibus de Roraima em direção ao Hub a cada dois dias
(no modelo, toma-se como exemplo o ATM de Manaus). Para fins de simplificação do
modelo, metade do ônibus de capacidade máxima de 50 pessoas, é preenchido por
desassistidos e outra metade, por abrigados. Conforme se aumenta a quantidade de
hubs, as capacidades de processamento e quantidade de veículos, tanto de voos
quanto de ônibus também aumentam.
5.4.4. DEF de Acolhedores
A quarta estrutura do DEF do modelo é o mecanismo de acolhedores, responsável
por gerar um ciclo de reforço na criação de vagas conforme se aumenta a quantidade
de interiorizados. Conforme citado anteriormente, a (FT-LOG, 2021) estima que 8%
do total de interiorizados pela operação são capazes de acolher novos migrantes após
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sua estabilização (estimada como período de três meses). Logo, no modelo, o estoque
de vagas é alimentado por duas taxas: uma externa (dados históricos) e outra interna
(acolhedores). A primeira é externa ao modelo, baseado nas interiorizações já
realizadas na Operação; a segunda depende da quantidade de pessoas
interiorizadas, conforme ilustra a Figura 13.
Somadas, estas duas taxas criam todo o estoque de vagas de interiorização que
alimentará as taxas de interiorização de desassistidos, abrigados e alojados nos hubs.
Como estas três taxas saem do mesmo estoque, foi necessário realizar uma
priorização destes fluxos. Segundo a Operação Acolhida (FT-LOG, 2021), existe uma
priorização da população que já está nos abrigos em detrimento da população
desassistida, por isso, este fluxo tem prioridade. Com relação à interiorização dos
alojados no Hub e desassistidos, supõe-se que a priorização seja do Hub, dado que
os voos tendem a ser mais baratos que voos fretados e a rotatividade, maior.
Figura 13: DEF - Acolhedores

<Handling Time
Giving Capacity>
Tx. Ocupação
Vagas Hubs

Tx. Acolhedores

Pop.
Acolhedores

Tx. Acolhidos

Vagas
Interiorização Tx. Ocupação Vagas
Desassistidos

<Tx. Interiorização
Pop. Hub>
Pop.
Interiorizada
Total

Tx. Ocupação
Vagas Abrigo
Tempo para se
tornar Acolhedor

Tx. Criação Vagas
Interiorização

<Tx. Interiorização
Abrigos>

<Time>
% Acolhedores

Lookup Criação
de Vagas

<Tx. Interiorização
Desassistidos>

Tx. Acolhedores
Neg.
Aumento Vagas

<Tx. Ocupação
Vagas Hubs>
<Tx. Ocupação
Vagas Abrigo>

<Tx. Ocupação Vagas
Desassistidos>

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software Vensim
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5.4.5. DEF de Conversão em Pressão
Conforme citado anteriormente, o acúmulo de pessoas nas ruas e ocupações
espontâneas, acaba por gerar a sensibilização da população local, através do
aumento de problemas no âmbito da segurança e saúde pública, como um possível
aumento de furtos e violência, aumento dos índices de prostituição, superlotação de
hospitais e postos de saúde, além do comércio irregular e mendicância. Como
consequência, pode surgir o aumento da xenofobia e das demonstrações de
insatisfação por parte da população local que, por sua vez, pressiona as autoridades
locais e organismos internacionais trabalhando na Operação Acolhida.
Como premissa deste trabalho, assume-se que esta pressão é diretamente
proporcional à quantidade de pessoas nas ruas. Entretanto, assume-se que esta
relação não é linear, podendo a curva que relaciona pessoas desassistidas e pressão
sobre autoridades e organizações assumir diferentes comportamentos. Para fins de
melhor delinear este comportamento, a pesquisa baseou-se em entrevistas com
tomadores de decisão da Operação Acolhida, os quais foram definiram os limites
máximos de população possível na rua, tendo Boa Vista como base, e escolheram a
curva de pessoas versus pressão que mais se assemelharia o contexto da Operação
Acolhida, conforme ilustra a Figura 14, abaixo:
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Figura 14: Opções de curvas de pessoas vs. Pressão

Fonte: elaborado pelo autor

Para fins de simplificação do modelo, admite-se que a pressão sobre autoridades seja
causada unicamente pela quantidade de migrantes e refugiados desassistidos,
desconsiderando-se fatores geográficos (cidades ou bairros) ou sazonais (períodos
eleitorais, dentre outros). A população desassistida pode chegar até o limite de oito
mil pessoas, sendo que a pressão varia de 0 a 1. Sendo assim, após apresentar as
opções para os entrevistados, conclui-se que o formato que mais se aproxima a curva
de pressão gerada no contexto da Operação Acolhida é a opção 4 (curva S ou
senoidal), dado que, na percepção dos entrevistados, a pressão se mantém baixa
inicialmente e adquire um crescimento exponencial após alcançar um determinado
número de pessoas desassistidas. Ao chegar próximo ao limite do sistema, o
incremento em população nas ruas não gera o mesmo aumento de na pressão sobre
as autoridades, fazendo com que ela adquira um comportamento estabilizar (goalseeking).
Uma vez definido este comportamento para a curva, para ajustar sua forma, foi
necessário utilizar uma função que facilitasse a geração de curvas para seguindo a
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orientação dos tomadores de decisão. A equação de Avrami15, abaixo, foi escolhida
dado que seus parâmetros permitem mensurar a (i) pressão gerada dentro de um (ii)
limite máximo de pessoas, e que tem determinada (iii) sensibilidade e (iv) crescimento
médio; respectivamente, representados por “F(x)”, “A”, “n” e “k”, conforme indica a
equação e o Gráfico 14, abaixo:
𝐹(𝑡) = 𝐴 ∗ 1 − exp(−𝑘 ∗ 𝑡 𝑛 )
Gráfico 14: Curva de pressão e variáveis
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Fonte: Elaborado pelo autor

Como se observa, a alteração nos parâmetros k e n, mantendo-se o limite de
população constante, permite que se tenha diferentes formatos para a mesma curva
“S”, o que permite ao tomador de decisão ajustar sua percepção de como a quantidade
de pessoas influencia na pressão sobre autoridades e organizações, podendo ter um
comportamento suavizado, como na opção 4, ou um comportamento mais agressivo,
como a opção 1. Para esta primeira etapa do modelo, o mecanismo de pressão é
descrito, mas não utilizado de maneira endógena, o que será utilizado nas seções
posteriores.

15

A equação de Avrami é usada para descrever como sólidos se transformam de uma fase para outra à uma
temperatura constante. Devido ao seu formato, foi utilizada nesta pesquisa apenas para facilitar a escolha dos
entrevistados com base em uma melhor visualização da curva.
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Uma vez que se tem o comportamento aproximado desta curva, o tomador de decisão
estimar a pressão mínima necessária para que haja uma reação no sistema. No caso
do modelo proposto, esta reação imediata é a construção de abrigos, que se dá ao
estabelecer um limite de pressão que, quando alcançado, desencadeia a construção
ou desmobilização de um abrigo, conforme ilustra a Figura 15, abaixo:
Figura 15: DEF - Mecanismo de Pressão
<Tx. Interiorização
Desassistidos>
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de Abrigo>
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software Vensim

Como se observa na Figura 15, conforme a quantidade de abrigos aumenta, mais
vagas são disponibilizadas à população desassistida e maior é a taxa de abrigamento,
fazendo com que esta população se reduza. Inversamente ocorre com a
desmobilização de abrigos.
Tendo em vista que a população desassistida máxima permitida no modelo é de
10.000 pessoas, o que corresponde a uma pressão máxima de 1; e que a capacidade
máxima de alojamento de todos os abrigos é de 7.000 pessoas, sugere-se que seja
necessária uma pressão mínima de 0,8 para que se construa um novo abrigo, o que
poderia equivaler a diferentes quantidades de desassistidos, a depender do
comportamento adotado da curva.
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Estima-se que o tempo de construção de um abrigo seja de 20 dias, e sua
desmobilização, de 30 dias. No modelo, estas ações são representadas “pulsos” de
construção e desmobilização, ativados pelo constantemente até que o sistema reaja
e a pressão abaixe. É importante citar que o atraso para percepção de pessoas na
rua e seu reflexo na pressão é estimado em uma semana (sete dias).
5.5.

Validação do Modelo

Uma das últimas etapas da criação de modelos em dinâmica de sistemas é a
validação e calibragem do modelo, na qual se fará a comparação dos resultados
gerados com os modos de referência coletados. Esta validação foi dividida em quatro
seções principais: (i) entrada na fronteira, (ii) população desassistida, (iii) abrigamento
e (iv) interiorização.
5.5.1. Entrada na Fronteira
Conforme explicado na Seção 4 deste trabalho, o monitoramento da fronteira é o
primeiro pilar da Operação Acolhida, e é uma das fases mais importantes deste
modelo de simulação, uma vez que é daí que surge a população alvo da simulação.
Os dados de entrada e saída na fronteira em Pacaraima foram obtidos por meio de
plataformas interativas e relatórios da Operação Acolhida, além de apresentações
disponibilizadas pela Política Federal. Os dados compreendem o período de janeiro
de 2018 até abril de 2021, totalizando mais de 1200 dias de simulação, conforme
indica o Gráfico 15, abaixo:
Gráfico 15: Dados de Entrada e Saída na Fronteira
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Fonte: Elaborado pelo autor com base em OIM (2021)
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Como se percebe pelo gráfico, os primeiros 200 dias de simulação apenas
apresentam as médias mensais das entradas menos as saídas na fronteira, fornecidas
em apresentações feitas pela Polícia Federal. Referente às entradas irregulares, foi
estimado o valor de 45 pessoas por dia, com base em estimativas de trabalhadores
da operação, além das autoridades locais (PORTAL RORAIMA 1, 2021). Estes dados
foram utilizados como variável lookup no Vensim, conforme ilustra a Figura 16, abaixo:
Figura 16: Inserção de Dados de Entrada e Saída na Fronteira no Vensim
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"Tx. Entrada Irregular" : Sem Pressão - C1. Normal - P1. 1 Hub

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software Vensim

É importante ressaltar que apenas 15% do balanço de entrada (entradas menos
saídas) é que são computados pelo modelo, tendo em vista que este é o percentual
estimado pela Operação Acolhida como sendo de pessoas que, de fato, são o públicoalvo da operação, ou seja, que precisarão de assistência.
5.5.2. População Desassistida
O estoque de população desassistida e sua redução são o foco desta pesquisa. Como
modo de referência, foram utilizados os relatórios mensais disponibilizados pela OIM
desde julho de 2019 até abril de 2021, sendo os dados anteriores a este período
inexistes ou não encontrados. Ao reproduzir os primeiros resultados da simulação,
percebe-se uma disparidade grande do total de pessoas desassistidas, conforme
reproduzido na Figura 17, abaixo:
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Figura 17: Resultado de Modelagem para População Desassistida*

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software Vensim e MS Excel
*Dados indisponíveis antes de julho de 2019

Esta disparidade pode ser explicada por algumas hipóteses, dentre elas o fato de que
o modelo não considera a população migrante e refugiada vivendo em alugueis, que
não necessariamente são menos vulneráveis que aquelas vivendo nas ruas ou
ocupações espontâneas, dado que compartilham o mesmo espaço com um número
considerável de pessoas, não possuem renda fixa, e/ou se usufruem da alimentação
provida nas estruturas da Operação. Além disso, apesar de não serem representadas
no modelo, essa população também é elegível para o programa de interiorização. Isso
faz com que haja, na realidade muito mais pessoas “desassistidas” do que o
quantitativo estimado pela OIM, que em suas avaliações, contabiliza apenas as
pessoas vivendo nas ruas, rodoviária e ocupações espontâneas.
Outra hipótese que pode explicar esta disparidade é a imprecisão do percentual de
15% de desassistidos na entrada em Pacaraima, o qual, além de ser estimado e de
impactar fortemente o modelo, pode ter se alterado ao longo dos meses, aumentando
ou reduzindo a quantidade de desassistidos. Finalmente, a última hipótese se baseia
nas interiorizações espontâneas ou feitas por outras organizações não registradas na
Operação Acolhida, como as igrejas. O modelo de simulação não registra estas
interiorizações, o que faz com que o número de pessoas nas ruas seja menor e o
número de interiorizados, maior.
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5.5.3. Abrigamento
O abrigamento é o segundo estoque de população representado no modelo, servindo
de “buffer” ou “pulmão” da Operação para evitar que aqueles que ainda não pudessem
ser interiorizados, não conseguissem ser integrados localmente, nem estivessem
dispostos a retornar à Venezuela pudessem ser assistidos até que uma destas
soluções duradouras se concretizasse.
Segundo os resultados gerados nas simulações, e conforme descrito na Seção 4, é
possível perceber um primeiro momento de ocupação máxima dos abrigos, muito
similar ao modo de referência; um segundo momento de sobra de vagas nos abrigos,
ocasionado pelo fechamento da fronteira e a impossibilidade de abrigamento de
indocumentados concomitante ao aumento das vagas nos abrigos; e, finalmente, o
terceiro momento de retomada de crescimento do abrigamento graças à flexibilização
dos procedimentos para abrigar aqueles considerados “hiper vulneráveis” pela
Operação. A Figura 18 ilustra o resultado da simulação e o modo de referência.
Figura 18: Resultado de Modelagem para Abrigos e População Abrigada*

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software Vensim e MS Excel
*Dados indisponíveis entre set. 2019 a fev. 2020; e em out.2020

Apesar de haver significativa semelhança dos resultados da simulação com o modo
de referência no primeiro momento, os demais são discrepantes devido a algumas
hipóteses: primeiramente, o modelo não permite o extrapolamento das capacidades
dadas pelo sistema, ou seja, se a capacidade máxima de um abrigo é de mil pessoas,
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este limite nunca poderá ser ultrapassado, o que não ocorria na realidade da
Operação, dado que, em situações emergenciais, era possível abrigar mais pessoas
do que se permitia a capacidade. Em segundo lugar, o modelo não considera a
mudança da capacidade média de vagas por abrigo que, no início da Operação era
de 370 pessoas e, ao final, com o aumento da quantidade de abrigos e de suas
capacidades, passou a mais de 500. Deste modo, antes que houvesse o aumento da
capacidade de abrigamento, como se percebe na figura, as quantidades de abrigados
pela Operação se assemelhavam aos resultados do modelo.
5.5.4. Interiorização
Finalmente, o terceiro e último acúmulo representado no modelo são as populações
interiorizadas em Roraima e pelo hub que, somadas, gerarão o acúmulo de
interiorizados em todo o sistema. Conforme explicado nesta seção, o estoque vagas
de interiorização recebe de duas taxas apenas: uma taxa de criação de vagas, que é
exógena ao sistema, e se alimenta do histórico mensal de interiorizações realizadas,
segregadas em dias para que se obtivesse uma média diária de vagas; e outra taxa
advinda das vagas geradas por acolhedores, ou seja, um percentual (8%) de pessoas
interiorizadas que após um período estimado de três meses passam a disponibilizar
uma nova vaga de interiorização. A Figura 19, abaixo, ilustra a média de vagas diárias
disponibilizadas no sistema.
Figura 19: Resultado de Modelagem para Criação de Vagas de Interiorização

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software Vensim e MS Excel
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Um outro modo de referência utilizado foi o acúmulo de interiorizados durante todo o
período de simulação. Conforme explicado anteriormente, uma vez que a maior parte
das vagas de interiorização geradas são externas ao modelo, o mesmo faz com que
as três taxas de interiorização (desassistidos, abrigados e hubs) sejam priorizadas e
ajustadas para preencher as vagas disponibilizadas, conforme explicado pelo
Diagrama de Estoque e Fluxo para interiorização e hubs. A Figura 20 ilustra os
resultados obtidos.
Figura 20: Resultado de Modelagem para Acúmulo de Interiorizados

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software Vensim e MS Excel

Deste modo, os resultados obtidos no modelo são bastante similares aos obtidos na
realidade, contando apenas com um atraso decorrente do tempo necessário para o
sistema ajustar sua capacidade. É importante ressaltar que esta capacidade é
dependente da disponibilidade de assentos nas aeronaves, a capacidade de
processamento e a frequência de voos.
5.6.

Resultados

Nesta seção, são apresentados os resultados do modelo de simulação, divididos em
cinco cenários principais. Casa cenário consiste em uma combinação de condições
de vagas de interiorização, consideradas como principal gargalo do modelo; com
políticas que poderiam ser adotadas pela Operação Acolhida. A combinação das
condições e políticas geraram os cinco cenários ilustrados na Figura 21 e descritos
em sequência.
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Figura 21: Apresentação de Cenários

Política 1:
Construção de 2 Hubs
Política 2:
Abertura Antecipada
(12 ou 6 meses)
Política 3:
Capacidade Máxima desde
Início da Operação
Política 4:
Mecanismo de Pressão

Condição 1:
Vagas Limitadas

Condição 2:
Vagas Ilimitadas

CENÁRIO 1

CENÁRIO 2

CENÁRIO 3

Condição 3:
Vagas Aumentadas

CENÁRIO 4

CENÁRIO 5
Fonte: elaborado pelo autor

A Condição 1, de vagas limitadas de interiorização, estabelece que as vagas
disponibilizadas no modelo são idênticas às vagas oferecidas pela Operação Acolhida
durante o período estudado. Já a Condição 2, sem limite de vagas, serve para apontar
a capacidade máxima de processamento do sistema, dado que as vagas de
interiorização já não serão o principal gargalo para o programa. A Condição 3, por sua
vez, mostra o quanto pequenas alterações na quantidade de vagas disponibilizadas,
seja pela criação exógena no sistema (advindas externamente no modelo), seja pelo
aumento do percentual de acolhedores, poderiam ter gerado mais significativos do
que aqueles observados na realidade.
As políticas, por sua vez, se resumem em medidas robustas. A Política 1 propõe a
criação de um hub adicional no mesmo momento de abertura do primeiro hub,
enquanto que a Política 2 propõe a abertura de hubs 12 ou seis meses após o início
da Operação. A Política 3, por sua vez, supõe a capacidade de processamento
observada hoje como se ocorresse desde que iniciaram as atividades da Operação
Acolhida. Finalmente, a Política 4 propõe o uso do mecanismo de pressão para a
abertura de abrigos que, nas demais políticas, é tida como exógena ao sistema.
5.6.1. Cenário 1: Limite de Vagas de Interiorização
Adotando como período de simulação pouco mais de três anos de Operação (janeiro
de 2018 a março de 2021), bem como os valores extraídos dos relatórios e visitas em
campo, tem-se os seguintes resultados referentes aos dois tipos de população
interiorizada (Roraima e hub) nas duas políticas propostas:
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Figura 22: Cenário 1 Política 1 - Populações Interiorizadas
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software Vensim

Como se percebe na Figura 22, uma vez que a quantidade de vagas de interiorização
é limitada, a adição de hubs não interfere na população total interiorizada. Entretanto,
percebe-se que parte da população que seria interiorizada desde Roraima transferiuse para o hub.
Adotando-se a política 2, de adiantamento na construção dos hubs, tem-se resultados
semelhantes

quando

se

trata

do

total

de

população

interiorizada,

mas

significativamente diferentes para as populações interiorizadas desde Roraima e dos
hubs, conforme indicam a Figuras 23, abaixo:
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Figura 23: Cenário 1 Política 2 - Populações Interiorizadas
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software Vensim

Pela análise das figuras, novamente é possível notar que praticamente não houve
diferença entre a população total interiorizada com o modo de referência. Da mesma
forma as duas populações interiorizadas, como na política 1, apenas houve uma maior
interiorização pelo hub, em detrimento da interiorização por Roraima. A Figura 24,
abaixo, ilustra como estas duas políticas interferem no restante das variáveis-chave:
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Figura 24: Cenário 1 - Comparação de Políticas em Variáveis-Chave
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software Vensim
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Ao analisar os resultados ilustrados na figura acima, é possível notar que todas as
variáveis, com exceção às vagas de interiorização sofreram poucas alterações com a
aplicação das duas políticas. A política de construção adiantada de hubs, mais
especificamente a de seis meses após o início da operação, apresentou resultados
mais significativos, principalmente por aumentar a população de acolhedores logo nos
primeiros 300 dias de simulação. A Tabela 9, abaixo, compara os resultados obtidos:
Tabela 9: Cenário 1 - Comparação de Resultados
Indicador

C1.P1.1

C1.P1.2

C1.P2.12

C1.P2.6

Máx. Desassistidos (people)

11’348

11’348

11’164

11’044

Tempo de Zero Desassistidos (day)

-

-

-

-

Tempo 50K Interiorizados (day)

1093

1083

1095

1093

Máx. Interiorizados (people)

49’458

49’939

49’455

49’454

Fonte: Elaborado pelo autor

Como se percebe nos resultados, a política 1 de 2 hubs apresenta melhores
resultados em dois indicadores, sendo inferior apenas à política 2 de 6 meses quando
do total de desassistidos alcançado durante a simulação.
5.6.2. Cenário 2: Sem limites de Vagas de Interiorização
Após apresentado o Cenário 1, que mais representa a realidade da operação, ou seja,
com apenas um hub e com limite de produção de vagas, o Cenário 2 buscará verificar
o impacto das políticas 1 e 2 na hipótese de disponibilidade plena de vagas. A Figura
25, abaixo, ilustra as populações interiorizadas no modelo:
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Figura 25: Cenário 2 Política 1 - Populações Interiorizadas
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software Vensim

Como se percebe nas figuras acima, a quantidade de pessoas interiorizada é muito
maior do que no Cenário 1, o que comprova que o novo gargalo do programa passa
a ser a própria capacidade de processamento, não mais as vagas disponíveis para
viagens. Com apenas um hub, a quantidade de pessoas interiorizadas por lá não se
altera quando comparado ao cenário 1, o que demonstra que, para a interiorização do
hub, o limite já não eram vagas de interiorização, mas capacidade de processamento.
Já para as interiorizações de Roraima, a quantidade de pessoas interiorizadas ao
longo dos meses é maior, mas não chega a se desprender muito do modo de
referente, o que aponta que o modelo está devidamente ajustado, dado que o limite
de processamento quando não há limitante de vagas não se distancia muito do modo
de referência quando há limites de vagas de interiorização.
O mesmo ocorre ao adotar-se a política 2 (abertura adiantada do hub em 12 e 6
meses): a população interiorizada de Roraima não se desprende muito do modo de
referência até o fechamento da fronteira (quando a disponibilização de vagas de
interiorização cai drasticamente), mas a população interiorizada pelos hubs é
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significativamente melhor distribuída ao longo do período, alcançando valores
similares aos da política 1, conforme ilustra a Figura 26, abaixo:
Figura 26: Cenário 2 Política 2 - Populações Interiorizadas
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software Vensim

Como diferença, percebe-se que a política 2 tem valores melhor distribuídos ao longo
do tempo, dada a construção antecipada do hub. Entretanto, ao se comparar o total
de população interiorizada em ambas as políticas, como esperado, percebe-se que o
aumento substancial na quantidade de interiorizados em relação ao modo de
referência, alcançando o marco de 60 mil pessoas interiorizadas antes do final da
simulação. Esta quantidade já sinaliza uma redução substancial da população
desassistida, como se ilustra a Figura 27, abaixo:
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Figura 27: Cenário 2 - Comparação de Políticas em Variáveis-Chave
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software Vensim
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Como semelhanças entre estas variáveis é possível citar a quantidade de pessoas
interiorizadas ao final da simulação e o fato de que, em qualquer política adotada, já
não existem mais pessoas desassistidas após o fechamento da fronteira, isso porque
o fluxo de entrada reduz drasticamente, enquanto que a capacidade de
processamento de interiorização não se altera e a quantidade de vagas de
interiorização permanece infinita. Entretanto, é possível destacar que a política 2, com
antecipação da abertura do hub 6 meses após a operação apresenta melhores
resultados, alcançando níveis muito baixos de população desassistida e pressão,
além de ser a primeira a iniciar o esvaziamento dos abrigos. Apesar de a política 1
apresentar uma quantidade maior de acolhedores acumulada, a política 2 com seis
meses faz com que essa população de acolhedores seja melhor distribuída, fazendo
com que mais vagas surjam mais cedo. A Tabela 10 compara os resultados obtidos:
Tabela 10: Cenário 2 - Comparação de Resultados
Indicador

C2.P1.1

C2.P1.2

C2.P2.12

C2.P2.6

Máx. Desassistidos (people)

6’497

6’497

6’159

2’829

Tempo de Zero Desassistidos (day)

781

739

725

619

Tempo 50K Interiorizados (day)

1001

988

981

961

Máx. Interiorizados (people)

60’668

61’057

61’074

61’795

Fonte: Elaborado pelo autor

De mesma forma que no Cenário 1, a política 2 de 6 meses apresenta melhores
resultados em todos os indicadores.
5.6.3. Cenários 3 e 4: Capacidade inicial e Aumento de Vagas
pós a apresentação dos cenários principais, algumas outras políticas se mostram úteis
para tomadores de decisão. Dentre elas, duas se destacam: a criação o adiantamento
da capacidade máxima de processamento do sistema desde seu início, e o aumento
não expressivo da quantidade de vagas de interiorização.
Adotando-se o limite de vagas de interiorização com base nos dados históricos da
Operação Acolhida, descobre-se que a construção de hubs é desnecessária quando
se tem a capacidade máxima de processamento logo no início da simulação, conforme
indica a Figura 28, abaixo:
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Figura 28: Cenário 3 - Populações Interiorizadas
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software Vensim

Como se percebe, a interiorização que seria realizada no hub passa a ser realizada
apenas por Roraima, sendo pouco diferente do obtido na primeira simulação.
O último cenário a ser apresentado propõe um aumento tímido em 10% do percentual
de acolhedores e de 15% no total de vagas de interiorização. Como resultado, tem-se
uma drástica redução da quantidade de pessoas na rua, consequência do aumento
de pessoas interiorizadas, chegando a não haver mais pessoas na rua após o
fechamento da fronteira, ou seja, sem haver mais pressão sobre autoridades e
organizações. A Figura 29, abaixo ilustra este resultado:
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Figura 29: Cenário 4 - Quantidade de Desassistidos, Pressão sobre Autoridades e
População Interiorizada
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software Vensim

4.5.4. Cenário com Pressão
Os modelos apresentados até aqui, apesar de utilizarem a pressão como uma variável
de análise, numa tentativa de mensurar a influência da população desassistida em
Roraima, não a endogenizaram como uma variável que interferisse no sistema
diretamente. Este último cenário é a primeira tentativa do modelo em associar a
pressão gerada pela quantidade de pessoas desassistidas com a construção de
abrigos temporários. Apesar de muitos dos valores apresentados serem estimados,
foram pautados nos resultados obtidos nos cenários sem pressão, como o histórico
de construção e desmobilização de abrigos, buscando ver o conjunto de valores que
melhor se adequassem ao que se observou na realidade.
Destarte, segundo entrevistas realizadas com a Operação Acolhida, estima-se que a
curva de pressão tem formato em “S”, mas não é simétrica pelo fato de que a
população de Roraima não estaria acostumada a este tipo de aglomeração de
pessoas em situação de rua, o que causa uma sensibilidade maior na curva, deixandoa levemente mais “agressiva”, em comparação com a curva simétrica, conforme
representado anteriormente, no Gráfico 16, também representado abaixo:
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Gráfico 16: Curva de pressão e variáveis
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Fonte: Elaborado pelo autor

Adotando-se esta curvatura no mecanismo para a construção e desmobilização de
abrigos, é possível verificar qual a aderência desta hipótese à realidade referente à
abertura e fechamento de abrigos; e referente ao estoque de população desassistida
nas simulações sem o mecanismo de pressão, conforme indica a Figura 30, abaixo:
Figura 30: Cenário com Pressão – Variáveis de Abrigamento
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software Vensim

Com relação à quantidade de abrigos, observou-se uma semelhança em termos de
tempo de construção e desmobilização, 15 e 30 dias, respectivamente, apesar de a
construção no cenário real ter ocorrido mais cedo do que na simulação, e a
desmobilização, mais tarde. Isso se dá devido à decisão de Operação Acolhida de
primeiro limitar a construção de abrigos a 15 no máximo, além de ter investido
recursos inicialmente na política de acolhimento, ao invés da interiorização. Estimase que a estratégia do abrigamento foi impulsionada no início da Operação, pois se
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tratava de uma solução rápida, para um problema sobre o qual não se podia prever
sua duração. Em entrevistas, tomadores de decisão da Operação afirmaram que, se
pudessem repetir o surgimento da Acolhida, teriam focado na política de interiorização
logo no seu início.
Já com relação à quantidade de pessoas desassistidas, o modelo com pressão se
aproximou bastante ao modelo sem pressão, havendo apenas a diferenciação nos
meses iniciais de simulação devido à grande construção de abrigos em um curto
período de tempo nos primeiros meses da Operação. Entretanto, após atingido o limite
de abrigos, a quantidade de pessoas desassistidas é quase idêntica ao modelo sem
pressão, conforme ilustra a Figura 31, abaixo.
Figura 31: Cenário com Pressão - Variáveis de Entrada e Pressão
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software Vensim

Deste modo, é possível dizer que o mecanismo de pressão relaciona relativamente
bem a quantidade de pessoas desassistidas com a construção de abrigos em
comparação com a simulação sem o mesmo mecanismo, ou seja, tendo a construção
e desmobilização de abrigos como variáveis exógenas.
Ao se comparar as demais variáveis-chaves, relacionadas à interiorização, não se
percebe nenhuma diferença com relação ao cenário sem o mecanismo de pressão,
ou seja, a política de interiorização não foi afetada, conforme ilustra a Figura 32.
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Figura 32: Cenário com Pressão - Variáveis de Interiorização
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software Vensim

4.6.

Análise de Sensibilidade

A análise de sensibilidade tem como objetivo alterar variáveis dentro de limites
plausíveis à fim de identificar o quanto elas geram alteração no sistema ou nas
variáveis foco do estudo. Como no modelo apresentado parte das variáveis foi obtida
de fontes primárias e secundárias, outras foram estimadas com base em suposições
de como o sistema se comporta na realidade, a análise de sensibilidade é fundamental
para verificar a fiabilidade dos dados e o quanto a incerteza impacta o resultado final.
Deste modo, para a seleção das variáveis que fariam parte da análise de
sensibilidade, utilizaram-se os critérios de: (i) disponibilidade e fidelidade da fonte; (ii)
impacto da variável nos resultados do sistema. Este último critério foi obtido por meio
de alterações rápidas nos valores das variáveis, ou seja, aquelas que impactassem
significativamente as variáveis foco em valores absolutos ou comportamento foram
selecionadas para uma análise mais minuciosa
À fim de facilitar a compreensão desta análise, as variáveis foram agrupadas em
quatro grupos: (i) entrada; (ii) abrigamento; (iii) interiorização e hubs; e (iv) pressão. A
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segregação em grupos permite que se avaliem variáveis primeiramente em conjunto
e, em seguida, individualmente, a depender de seu impacto no sistema.
4.6.4. Grupo 1: Variáveis de Entrada
Após a realização de testes preliminares de sensibilidade, apenas duas variáveis se
mostraram relevantes para serem analisadas separadamente, conforme indica a
Tabela 11, abaixo:
Tabela 11: Seleção de Variáveis para Análise de Grupo 1
Variável

Base

LI

LI %

LS

LS %

Elegibilidade

% Desassistidos

15%

12%

-20%

18%

20%

Alta

Atraso Process. Fronteira

2

1

-50%

3

50%

Baixa

Entrada Irregular

45

35

-22%

55

22%

Alta

Fonte. Elaborado pelo autor

A primeira variável indica o percentual das pessoas entrando pela fronteira que, de
fato, precisariam do apoio da Operação Acolhida, sendo, portanto, seu público alvo.
O valor base é de 15%, retirada da estimativa da Operação, que afirma que o
percentual varia de 10% a 15%, o que foi variado em 20% deste valor para mais e
para menos, gerando dos resultados observados na Figura 33, abaixo:
Figura 33: Análise de Sensibilidade - % Desassistidos
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software Vensim

Conforme se percebe na figura acima, este percentual não tem praticamente nenhum
impacto nos resultados da interiorização, uma vez que o principal gargalo do programa
são as próprias vagas do programa, não a população disposta a viajar, a não ser que
a quantidade de pessoas nos abrigos e nas ruas fosse muito baixa.
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Entretanto, a mesma variável tem um enorme impacto na quantidade de pessoas
desassistidas em Roraima, podendo ultrapassar o limite de 15 mil pessoas (17%) ou
chegar à próximo de zero pessoas na rua após o fechamento da fronteira (13%).
Também se assume que este percentual não se altera no decorrer dos anos, apesar
das muitas mudanças de políticas da Operação e a deterioração do cenário na
Venezuela, o que aumentaria o percentual de desassistidos entrando por Pacaraima.
Tendo em vista os dados coletados pela OIM referente à quantidade de pessoas em
situação de rua em Boa Vista e Pacaraima, percebe-se que antes do fechamento da
fronteira, todos os resultados da simulação eram maiores do que o modo de
referência. Isso se dá, pois se estima que uma grande parte da população desassistida
estaria em alugueis superlotados, e não nas ruas, escapando aos monitoramentos da
Operação. Após o fechamento, estima-se que a situação econômica dos migrantes e
refugiados se deteriorou, fazendo com que os resultados da simulação se
assemelhassem mais aos relatórios da Operação, dado que o percentual de pessoas
alugando espaços teria se reduzido.
A terceira variável, entrada irregular, somente é ativada na ocasião de fechamento da
fronteira, que aconteceu de forma permanente em março de 2020. Diferentemente da
entrada e saída regulares, o percentual de desassistidos não influencia a entrada
irregular, uma vez que se assume que todas as pessoas que entram por estas vias já
estão em condição muito vulnerável e, por isso, já fariam parte do público alvo da
Operação. A Figura 34, ilustra estes resultados:
Figura 34: Análise de Sensibilidade - Entrada Irregular
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software Vensim
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Apesar de alguns jornais estimarem esta entrada como sendo de 100 pessoas por dia
(PORTAL RORAIMA 1, 2021), as simulações demonstram que este valor é
demasiadamente superior ao observado na realidade, com base nos relatórios de
pessoas desassistidas em Roraima da OIM. Tendo este modo de referência como
base, adotou-se como valor base a quantidade de 40 pessoas por dia, sendo que o
modelo utiliza a estimativa de 45 pessoas, que é o valor que mais se aproxima do
modo de referência.
Da mesma forma que a primeira variável, não foram observadas alterações
significativas nos resultados de interiorização pelas mesmas razões explicadas
anteriormente.
A Figura 35, abaixo indica a análise de sensibilidade das duas variáveis selecionadas.
Como se percebe, o impacto se concentra mais na quantidade de desassistidos do
que na de interiorizados.
Figura 35: Análise de Sensibilidade - Grupo 1
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software Vensim

4.6.5. Grupo 2: Variáveis de Abrigamento
Com relação às variáveis de abrigamento, nenhuma variável individualmente
apresentou impactos significativos nas variáveis focos do modelo, ou seja, na
quantidade de pessoas em situação de rua ou interiorização. Os testes preliminares
indicaram que as alterações surgem quando as variáveis são alteradas
simultaneamente, ainda assim, nada além do esperado. A Tabela 12 indica as
variáveis testadas, e a Figura 36, os resultados obtidos.
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Tabela 12: Seleção de Variáveis para Análise de Grupo 2
Variável

Base

LI

LI %

LS

LS %

Elegibilidade

Cap. Process. Abrigamento

150

120

-20.00%

180

20.00%

Baixa

Méd. Vagas p/ Abrigo

400

300

-25.00%

500

25.00%

Baixa

Fonte: Elaborado pelo autor

A capacidade de processamento do abrigamento foi estimada como sendo de 150
pessoas por dia, com base na vivência em campo. Já a capacidade média de vagas
nos abrigos pode ser calculada de maneira mais precisa, tendo em vista a quantidade
total de abrigos e suas capacidades máximas, resultando em um valor que varia de
400 a 450 pessoas por abrigo. É importante tem em mente que não somente a
quantidade de abrigos variou ao longo da operação como, também, suas capacidades
de abrigamento, principalmente após o fechamento da fronteira, quando abrigos já
fechados foram reabertos e suas capacidades, expandidas.
Figura 36: Análise de Sensibilidade - Grupo 2
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software Vensim

Como se percebe nos resultados acima, as alterações ocorrem penas na quantidade
de pessoas desassistidas, como reflexo do aumento ou redução no abrigamento. Não
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houve alterações significativas quanto à interiorização, dado que o estoque de
pessoas nos abrigos nunca chega a zero.
4.6.6. Grupo 3: Variáveis de Interiorização
O terceiro grupo, de interiorização, contém a maior quantidade de variáveis, a maior
parte delas estimada com base em relatórios e na vivência em campo. A Tabela 13,
indica aquelas usadas para a análise de sensibilidade:
Tabela 13: Seleção de Variáveis para Análise de Grupo 3
Variável

Base

LI

LI %

LS

LS %

Elegibilidade

% Interiorizados Abrigos

0.5

0.2

-60.00%

0.8

60.00%

Baixa

% Transferidos Abrigos

0.5

0.2

-60.00%

0.8

60.00%

Baixa

%Acolhedores

0.08

0.5

-37.50%

0.15

87.50%

Alta

Cap. Passageiros Hub

150

120

-20.00%

180

20.00%

Baixa

Cap. Process. Interiorização

150

120

-20.00%

180

20.00%

Alta

Criação Hub

638

608

-4.59%

668

4.59%

Baixa

Início Interiorização Desassistidos

210

91

-56.67%

334

59.05%

Baixa

Intervalo Transf. Hub

2

1

-50.00%

3

50.00%

Baixa

Intervalo Voos Hub

3

2

-33.33%

4

33.33%

Baixa

Méd. Vagas p/ Hub

250

200

-20.00%

300

20.00%

Baixa

Tempo para se tornar acolhedor

90

60

-33.33%

120

33.33%

Alta

Cap. Passageiros Transf.

40

30

-25.00%

50

25.00%

Alta

Fonte: Elaborado pelo autor

A começar pelos percentuais de distribuição das taxas de transferência (para
interiorização e para os hubs), os impactos não são significativos, dado que a
quantidade de pessoas nestes estoques nunca chega a zero. A única diferença se dá
nas etapas a mais de processamento, no caso da interiorização de abrigados, o que
também não é significativa.
O percentual de acolhedores foi avaliado pois, faz parte do looping de reforço para
interiorização (interiorizados, acolhedores, vagas e interiorizados). Os resultados são
observados na Figura 37, abaixo:
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Figura 37: Análise de Sensibilidade - % Acolhedores
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software Vensim

Como se percebe na Figura acima, o aumento das vagas como consequência de
haver mais acolhedores é mais visível com o fechamento da fronteira, período este
que, segundo os dados históricos, apresentou baixos números de vagas de
interiorização devido a restrições sanitárias e econômicas. Os acolhedores são, deste
modo, maneiras naturais e econômicas de geração de vagas de interiorização,
apresentando resultados significativos quando se trata de reduzir a população
desassistida em Roraima.
No que toca às capacidades de processamento e de passageiros, as alterações mais
significativas ocorrem quando se alteram estas variáveis em conjunto com outras,
como a frequência de viagens ou quantidade de hubs. Tratando-as individualmente,
cabe avaliar a sensibilidade da capacidade de passageiros para ônibus saindo de
Roraima em direção ao Hub e a capacidade de processamento de interiorização, que
pode vir a ser um gargalo a depender da quantidade de vagas de interiorização
disponíveis, conforme indica a Figura 38.
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Figura 38: Análise de Sensibilidade - Capacidade Transferência Hub
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software Vensim

Como se percebe na figura acima, ao se alterar a capacidade máxima de passageiros
nos ônibus que saem de Roraima em direção ao hub, apesar de não haver mudanças
significativas para população desassistida e interiorizada total, as taxas de
interiorização de Roraima diminuem à medida que as do Hub aumentam, uma vez que
competem pelo estoque total de vagas de interiorização. Esta variável foi estimada
com base no modelo de ônibus utilizado pela Operação Acolhida, variando de
capacidades de 40 a 50 pessoas.
Com relação à capacidade de processamento de interiorização, apesar de não se ter
informações claras em relatórios, o intervalo de 120 a 180 pessoas por dia foi estimado
com base nos históricos de interiorizações realizadas apenas no Estado de Roraima
(sem hub) e a frequência de voos semanais.
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Figura 39: Análise de Sensibilidade - Capacidade Processamento Interiorização
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software Vensim

Com base nestes resultados, se percebe uma alteração pequena na quantidade de
pessoas interiorizadas, mas significativa para a população desassistida. Isso ocorre
porque o maior limitante ao programa de interiorização é a quantidade de vagas
disponíveis, logo, aumentar a capacidade de processamento sem que acompanhe a
quantidade de vagas é ineficaz. Ao contrário, quando se reduz essa capacidade de
processamento a ponte de ela se tornar o limitante, a quantidade de interiorizados
baixa e a quantidade de desassistidos aumenta.
As frequências de voos de interiorização são variáveis cruciais do modelo por
impactarem fortemente os resultados. Entretanto, não foi possível coletar um histórico
preciso de todos os voos já realizados na Operação e suas capacidades, mas por
meio da quantidade total de interiorizados, dados fornecidos pela Operação e vivência
em campo, foi possível desenvolver um mecanismo de ajuste de capacidade e
frequência de voos, a depender da quantidade de vagas de interiorização disponíveis
no sistema. Entretanto, este sistema se aplica apenas para Roraima, assumindo-se
que, no Hub, a disponibilidade de voos é muito maior, inclusive para voos de linhas
aéreas, em detrimento de voos FAB ou fretados. Para o Hub especificamente, adotouse uma média de um voo a cada três dias, sendo que as alterações para 3 e 4 dias
não alteraram em nada a quantidade de interiorizados pelo hub, apenas a quantidade
média de pessoas no hub. Isso se dá, novamente, pois as vagas de interiorização
disponibilizadas são limitadas.
Referente à capacidade das aeronaves no hub, foram realizadas variações entre
capacidades diárias de 120 e 180 pessoas, o que não gerou alteração nos estoques
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de população desassistida interiorizada, dado que o maior limitante é a quantidade de
vagas de interiorização disponíveis.
A última variável a ser analisada é o tempo para cada migrante interiorizado se tornar
um acolhedor, ou seja, passar a receber outros migrantes já em sua nova cidade. O
modelo se baseou no intervalo de três meses (90 dias), variando de um mês a mais e
a menos. A Figura 40, ilustra os resultados obtidos:
Figura 40: Análise de Sensibilidade - Tempo para se Tornar Acolhedor
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software Vensim

Como se percebe na figura acima, apesar da significativa alteração na quantidade de
acolhedores, isso não impacta tanto a quantidade de pessoas interiorizadas,
tampouco a quantidade de desassistidos.
Para sumarizar a análise do grupo 3, a Figura 41, abaixo coloca todas as alterações
variáveis selecionadas conjuntamente. Como se percebe, existe uma alteração
significativa em ambas as variáveis de população desassistida e interiorizada,
indicando que as variáveis do Grupo 3 tem maior influência no processo de
interiorização.
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Figura 41: Análise de Sensibilidade - Grupo 3
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software Vensim

Adicionalmente, foram adicionadas as variáveis de acolhedores e criação de vagas,
dado que também apresentaram variações significativas.
4.6.7. Grupo 4: Variáveis de Pressão
Conforme explicado anteriormente, o mecanismo de pressão é uma tentativa de
endogenizar o ciclo de reforço para a construção de abrigos, tendo sido estas variáveis
estimadas com base em entrevistas com tomadores de decisão na Operação
Acolhida, dados históricos e vivência em campo. Entretanto, por se tratar de uma
variável consideravelmente qualitativa e que é influenciada por diversos fatores,
qualquer tentativa de representa-la seria, minimamente, imprecisa.
Dito isto, adotando-se três modelos de curvas de pressão em formato “S”, é possível
realizar as análises de sensibilidade dos limites de pressão para construção e
desmobilização de abrigos, além dos tempos destes processos. Os tipos de curva “S”
são ilustrados no Gráfico 17, abaixo:
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Gráfico 17: Opções para Curva de Pressão
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Fonte: Elaborado pelo autor

Estas três curvas geram resultados bastante divergentes nas variáveis-chave, com
exceção daquelas relacionadas à interiorização, uma vez que o principal limitante é a
quantidade de vagas de interiorização e a população dos abrigos ou das ruas nunca
fica abaixo deste nível. A Figura 42, abaixo ilustra estes resultados de forma conjunta:
Figura 42: Análise de Sensibilidade - Curvas de Pressão
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Como se percebe na figura acima, o quão mais sensível é a percepção da população
local, mais rápido a pressão sobre autoridades aumenta e mais rápidos abrigos são
construídos, o que gera uma redução mais rápida de pessoas na rua. Do contrário,
quando se utiliza uma curva “S” simétrica, por ser mais suavizada, a pressão demora
a ser percebida pela menor sensibilidade da população local, gerando um atraso na
construção dos abrigos, mas, também, um processo de desmobilização mais
adiantado. Finalmente, a Opção 1 apresenta um formato mais balanceado, que se
assemelha mais à realidade quanto levada a construção e desmobilização de abrigos.
Após escolhido o formato da curva, resta analisar a sensibilidade das variáveis
associadas à construção e desmobilização dos abrigos, ilustradas na Tabela 14 e na
Figura 43, abaixo:
Tabela 14: Seleção de Variáveis para Análise de Curva de Pressão
Variável
Imp. Pressão p/ Medidas
em Construção de Abrigos
Imp. Pressão p/ Medidas
em Desmob. de Abrigos
Tempo p/ Construção
de Abrigo
Tempo p/ Desmob.
de Abrigo

Base

LI

LI %

LS

LS %

Sensibilidade

0.7

0.5

-29%

0.9

29%

Alta

0.3

0.1

-67%

0.5

67%

Alta

20

15

-25%

25

25%

Alta

30

20

-33%

40

33%

Alta

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 43: Análise de Sensibilidade - Opção 1 da Curva de Pressão
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software Vensim

Como se observa na Figura 43, acima, a variação dos valores necessários para
construção e desmobilização de abrigos, bem como seus tempos de duração não
interferem significativamente nos resultados obtidos anteriormente, apenas no
período anterior à construção sequenciada de abrigos, podendo ocorrer mais cedo ou
mais tarde, de forma mais rápida ou demorada.
Realizadas as devidas análises de sensibilidade, nota-se que, apesar do modelo
contar com muitos valores estimados, foi possível representar com uma certa precisão
o comportamento real do sistema. O mecanismo de pressão, apesar de bastante
impreciso e complexo é uma tentativa de capturar a lógica de criação e
desmobilização de abrigos, tendo como “gatilho” a quantidade de desassistidos.
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6. Conclusões
Embora a vinda de migrantes e refugiados para o Estado de Roraima continue a
representar um grande desafio para as autoridades, organizações e população local,
ela deve ser encarada com seriedade e pragmatismo na promoção de soluções
duradouras para os mais vulneráveis. A Operação Acolhida foi a primeira operação
humanitária interagencial de grande escala ocorrida em território nacional e tem sido
referência para muitos países como modelo para boa coordenação entre
organizações e militares. O programa federal para interiorização, embora se
assemelhe ao reassentamento que o Brasil já realizava anos anteriores, é muito
diferente em termos de logística de recepção e quantidade de pessoas, que já passa
de 50 mil desde o início da Operação.
O Estado de Roraima, apesar não possuir meios de absorver a população migrante,
deve pensar em soluções para se adaptar ao fluxo migratório, seja expandindo sua
rede de apoio, seja dando mais oportunidades para a capacitação de mão de obra
abundante e, muitas vezes, qualificada que passa a ter no estado. A entrada de
migrantes e refugiados venezuelanos pode vir a trazer dinamicidade necessária à
economia roraimense, como no caso do programa de reassentamento de migrantes e
refugiados na Argentina, no que toca aos setores de construção, trabalho doméstico
e indústria têxtil (CAVALERI, 2004). Alguns atores apontam (TYSON, 2017) que
políticas de reassentamento devem ser mais voltadas para a economia comunitária
local do que à economia nacional como um todo.
Apesar de não estar finalizada, a Operação Acolhida já deixa no Estado de Roraima
uma herança positiva em termos de movimentação da economia local por meio da
compra de itens dos mais variados setores para as atividades da Operação, além da
contratação de empresas locais em processos de licitação e na prestação de serviços
para as agências locais e internacionais. Além disso, diversas obras foram construídas
e/ou reparadas, como a Rodoviária Internacional de Boa Vista, poços artesianos em
Pacaraima, abrigos que antes eram geridos pelo governo do Estado, melhoramento
da infraestrutura elétrica e de abastecimento de água nos locais próximos aos abrigos,
dentre outros (KANAAN, 2019).
Além da integração local, o programa federal para interiorização representa não
somente uma nova oportunidade para estas pessoas que perderam tudo em seu país
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de origem, como também dá maior dinamismo a cidades afastadas ao trazer mais
mão de obra qualificada e disposta a trabalhar. Como comprovado no trabalho e por
meio de entrevistas com tomadores de decisão da Operação Acolhida, a interiorização
deverá continuar sendo o principal foco da Operação.
Sendo assim, esta pesquisa buscou analisar o estado da arte da logística humanitária
aplicada a operações de resposta a fluxos migratórios, em especial o fluxo misto,
como é o caso em Roraima. Percebeu-se que a temática migratória tem aumentado
sua importância ao longo dos anos e a metodologia adotada nesta pesquisa, de
Dinâmica de Sistemas, é apropriada para tentar captar a complexidade destes
sistemas.
Ao descrever o surgimento e estabilização da Operação Acolhida, a pesquisa se
voltou para a modelagem da Operação, representando seus fluxos de entrada,
acolhimento e saída, o que permite não apenas entender as principais variáveis do
sistema, mas prever seu comportamento no longo prazo.
Como foco da pesquisa, o programa federal de interiorização foi modelado na tentativa
de identificar seus principais gargalos e, principalmente, propor alternativas de
melhoria, como a abertura de novos hubs ou a abertura adiantada, como forma de
impulsionar o programa. Como resultado, se observou que o principal gargalo do
programa, assim como relatado nas entrevistas, é a disponibilidade de vagas, e por
isso, o aumento na capacidade de processamento de interiorização, fosse pela maior
frequência ou capacidade de voos partindo de Roraima ou Manaus, pouco melhora
os números de pessoas interiorizadas. Entretanto, o modelo demonstrou que, ao se
disponibilizar uma quantidade pouco menor de vagas ao longo do tempo, ou
aumentando-se a disponibilidade de voos logo no início da operação, seria possível
reduzir drasticamente o estoque de população desassistida. Consequentemente,
estas políticas trazem resultados positivos, como a maior rotatividade nos abrigos e
redução de sua quantidade, o que representa menos recursos dispendidos na
Operação, além da melhor recepção e controle na fronteira em Pacaraima,
possibilitando ao migrante se regularizar e entrar no país com mais segurança, ao
invés de dificultar sua entrada e aumentar o risco de pessoas já vulneráveis. Conforme
apontou um dos tomadores de decisão entrevistado nesta pesquisa, se pudessem

122

refazer a Operação hoje, começariam por priorizar a interiorização desde o início
(informação verbal)16.
Finalmente, o modelo, por meio da observação dos relatórios da operação, vivência
de campo e entrevistas com tomadores de decisão dentro da Operação, propõe um
mecanismo de conversão de pessoas desassistidas em pressão sobre autoridades e
organizações, para que, consequentemente, esta pressão se conversa na construção
ou desmobilização de abrigos. Obviamente, qualquer tentativa de mensurar uma
variável tão qualitativa e complexa como a pressão sobre autoridades seria
minimamente imprecisa; entretanto, assumindo-se um certo comportamento da curva
e estabelecendo-se os limites para ativação de desativação dos abrigos, é possível
prever a quantidade de abrigos e suas durações ao longo do tempo, à depender da
quantidade de pessoas entrando (entradas menos saídas na fronteiras) e saindo
(interiorização) do sistema.
Como sugestão de trabalhos futuros, como observado por meio da Operação Acolhida
e sugerido por Seifert et al. (2018), é necessário que haja mais estudos sobre a
integração de migrantes e refugiados com a comunidade receptora, uma vez que
ainda não são claras as implicações que aquela pode causar em sistemas públicos
de abastecimento de água e provisão de atendimentos à saúde, por exemplo.
Referente à Operação Acolhida, o trabalho se limitou a simular o fluxo de pessoas,
principalmente, sem levar em consideração o fluxo monetário em cada uma destas
etapas, o que poderia ser de grande valia ao adicionar novos limitantes para a abertura
de abrigos, hubs e vagas de interiorização.

16

Opinião fornecida pelo Coronel Georges Kanaan, ex-coordenador operacional adjunto da Operação Acolhida,
em entrevista com Thomas Ribeiro e Irineu de Brito no dia 30 de agosto de 2020.
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Anexo 1: Variáveis do Modelo de Simulação
Nº

Variável

Equação

Unidade

1

%
Desassistidos

0.14

Dmnl

-

Tx. Entrada Fronteira
[people/day]

1

2

% Interiorizados
Abrigos

0.5

Dmnl

-

Distrib. Interiorizados RR

3

3

% Transferidos
Abrigos

0.5

Dmnl

-

Distrib. Transf. Hub

3

4

%Acolhedores

0.08

Dmnl

-

Tx. Acolhedores
[people/day]

3

5

Abertura Hub

638

Day

-

6

7
8

9

Abrigos

Atraso Percep.
Pop.
Desassistida
Atraso Process.
Fronteira
Cap. Diária
Transf. Hub

Input [Unidade]

Qtd. Inicial de Abrigos
[shelter]
Tx. Construção Abrigos
[shelter/day]
Tx. Desmob. Abrigos
[shelter/day]

"Tx. Construção Abrigos"-"Tx. Desmob.
Abrigos","Qtd. Inicial de Abrigos")

shelter

7

Day

-

2

Day

-

Cap. Passageiros Transf.*Hubs

people/day

Hubs [shelter]
Cap. Passageiros Transf.
[people/day]

Output [Unidade]

Tx. Construção Hubs
[shelter/day]
Tx. Abrigamento
[people/day]
Tx. Construção Abrigos
[shelter/day]
Tx. Desmob. Abrigos
[shelter/day]
Vagas Diárias Abrigamento
[people/day]
Tx. Entrada Fronteira
[people/day]
Tx. Entrada Fronteira
[people/day]
Tx. Transf. Desassistidos
Hub [people/day]
Tx. Transf. Abrigos Hub
[people/day]

Grupo

3

2

1
1

3
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Nº

Variável

Equação

Unidade

10

Cap.
Passageiros

IF THEN ELSE(Time<Início RS, MIN(
"Lookup Cap. Passageiros"(Vagas
Interiorização*Limite de Sobra), 80),
"Lookup Cap. Passageiros"(Vagas
Interiorização*Limite de Sobra))

people

11

Cap.
Passageiros
Hub

"Cap. Passageiros"*Hubs

people

12

Cap. Diária
Tranf. Hub

37

people/day

Hubs [shelter]
Cap. Passageiros Transf.
[people/day]

13

Cap. Process.
Abrigamento

150

people/day

-

14

Cap. Process.
Interiorização

150

people/day

-

15

Cap. Process.
Interiorização
Hub

Cap. Process. Interiorização*Hubs

16

Distrib.
Interiorizados
RR

IF THEN ELSE(Time<Início Interiorização
Desassistidos, 1, "% Interiorizados
Abrigos"

people/day

Dmnl

Input [Unidade]
Time [day]
Vagas Interiorização
[people/day]
Início RS [day]
Limite de Sobra [Dmnl]
Lookup Cap.
Passageiros [Dmnl]
Hubs [shelter]
Cap. Passageiros
[people/day]

Hubs [shelter]
Cap. Process.
Interiorização
[people/day]
Time [Day]
Início Interiorização
Desassistidos [Day]
% Interiorizados Abrigos
[Dmnl]

Output [Unidade]

Grupo

Tx. Interiorização
Desassistidos [people/day]
Tx. Interiorização Abrigos
[people/day]

3

Tx. Interiorização Pop. Hub
[people/day]

3

Tx. Transf. Abrigos hub
[people/day]
Tx. Transf. Desassistidos
Hub [people/day]
Tx. Abrigamento
[people/day]
Cap. Process. Interiorização
Hub [people/day]
Tx. Interiorização Abrigos
[people/day]
Tx. Interiorização
Desassistidos [people/day]

3

2

3

[people/day]

3

Tx. Interiorização
Desassistidos [people/da]
Tx. Interiorização Abrigos
[people/day]

3
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Nº

Variável

Equação

Unidade

Input [Unidade]

Output [Unidade]

Time [Day]
Início Interiorização
Desassistidos [Day]
% Transferidos Abrigos
[Dmnl]

Tx. Transf. Desassistidos
Hub [people/day]
Tx. Transf. Abrigos Hub
[people/day]

Grupo

17

Distrib. Transf.
Hub

IF THEN ELSE(Time<Início Interiorização
Desassistidos, 1, "% Transferidos Abrigos"

Dmnl

18

Entrada
Irregular

45

people/day

-

19

Fechamento
Fronteira

808

Day

-

22

Hubs

INTEG ( "Tx. Construção Hubs",0)

shelter

0.9

pressure

-

Tx. Construção Abrigos
[shelter/day]

2

0.5

pressure

-

Tx. Desmob. Abrigos
[shelter/day]

2

-

Tx. Transf. Desassistidos
Hub [people/day]
Distrib. Transf. Hub
[people/day]
Distrib. Interiorizados RR
[people/day]

3

23

24

25

Imp. Pressão p/
Medidas em
Construção de
Abrigos
Imp. Pressão p/
Medidas em
Desmob. de
Abrigos
Início
Interiorização
Desassistidos

300

day

Tx. Construção Hubs
[shelter/day]

Tx. Entrada Irregular
[people/day]
Pop. Desassistida [people]
Tx. Entrada Irregular
[people/day]
Cap. Diária Transf. Hub
[people/day]
Vagas Diárias Hub
[people/day]
Cap. Process. Interiorização
Hub [people/day]
Cap. Passageiros Hub
[people/day]

3

1
1

3
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Nº

Variável

Equação

Unidade

Input [Unidade]

Output [Unidade]
Time [day]
Tx. Interiorização Abrigos
[people/day]
Tx. Interiorização
Desassistidos [people/day]
Tx. Interiorização Pop. Hub
[people/day]
Tx. Transf. Abrigos Hub
[people/day]
Tx. Transf. Desassistidos
Hub [people/day]
Tx. Construção Hubs
[shelter/day]
Tx. Transf. Abrigos Hub
Tx. Transf. Desassistidos
Hub

Grupo

26

INITIAL TIME

0

day

-

27

Intervalo
Abertura Hub

200

day

-

28

Intervalo Transf.
Hub

2

day

-

29

Intervalo Voos
Hub

3

day

-

30

Intervalo Voos
RR

4

day

15

shelter

-

people/day

Tx. Construção Abrigos

3

Tx. Entrada Fronteira

1

32
33

Limite
Construção
Abrigos
Lookup Criação
de Vagas

0

3
3

Tx. Interiorização Pop. Hub

3

Tx. Interiorização Abrigos
Tx. Interiorização
Desassistidos

3
2

34

Lookup Entrada
Migrantes

365

people/day

35

Méd. Vagas p/
Abrigo

400

people/shelter

Vagas Diárias Abrigamento
Tx. Abrigamento

2

36

Méd. Vagas p/
Hub

250

people/shelter

Vagas Diárias Hub

3
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Nº

Variável

Equação

39

Pop. Abrigos

INTEG ( "Tx. Abrigamento"-"Tx.
Interiorização Abrigos"-"Tx. Transf. Abrigos
Hub",0)

40

Pop.
Acolhedores

41

Pop.
Desassistida

INTEG ( "Tx. Acolhedores"-"Tx.
Acolhidos",0)
INTEG ( IF THEN ELSE("Tx. Entrada
Fronteira">0, "Tx. Entrada Fronteira"-"Tx.
Abrigamento" -"Tx. Interiorização
Desassistidos""Tx. Transf. Desassistidos Hub",
"Tx. Saída Fronteira"-"Tx. Abrigamento""Tx. Interiorização Desassistidos"
-"Tx. Transf. Desassistidos Hub"+"Tx.
Entrada Irregular"),0)

Unidade

Input [Unidade]

Output [Unidade]

Tx. Abrigamento
Tx. Interiorização
Abrigos
Tx. Transf. Abrigos Hub
Tx. Acolhidos
Tx. Acolhedores

Tx. Abrigamento
Vagas Diárias Abrigamento
Tx. Interiorização Abrigos
Tx. Transf. Abrigos Hub

2

Tx. Acolhidos

3

people

Tx. Entrada Irregular
Tx. Entrada Fronteira
Tx. Saída Fronteira
Tx. Interiorização
Desassistidos
Tx. Abrigamento
Tx. Transf. Desassistidos
Hub

Pressão p/ Medidas
Tx. Saída Fronteira
Tx. Interiorização
Desassistidos
Tx. Abrigamento
Tx. Transf. Desassistidos
Hub

1

people

Tx. Interiorização Pop.
Hub
Tx. Transf. Abrigos Hub
Tx. Transf. Desassistidos
Hub

Tx. Interiorização Pop. Hub
Vagas Diárias Hub

3

people

Tx. Interiorização Pop.
Hub

-

3

-

3

-

3

people

people

42

Pop. Hub

INTEG ( "Tx. Transf. Abrigos Hub"+"Tx.
Transf. Desassistidos Hub"-"Tx.
Interiorização Pop. Hub",0)

43

Pop.
Interiorizada
Hub

INTEG ( "Tx. Interiorização Pop. Hub",0)

44

Pop.
Interiorizada
Roraima

INTEG ( "Tx. Interiorização Abrigos"+"Tx.
Interiorização Desassistidos",0)

people

45

Pop.
Interiorizada
Total

INTEG ( "Tx. Ocupação Vagas
Abrigos"+"Tx. Ocupação Vagas
Desassistidos"+"Tx. Ocupação Vagas
Hubs",0)

people

Tx. Interiorização
Abrigos
Tx. Interiorização
Desassistidos
Tx. Ocupação Vagas
Hubs
Tx. Ocupação Vagas
Desassistidos
Tx. Ocupação Vagas
Abrigos

Grupo
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Nº

48

49
51
52

Variável

Equação

Pressão p/
Medidas

Qtd. Inicial de
Abrigos
Tempo p/
Desmob. de
Abrigo
Tempo para se
tornar
Acolhedor

Unidade

Input [Unidade]

Output [Unidade]

SMOOTH( 1-EXP(-k*(("Pop.
Desassistida"/"Pop. Max.")^n)), "Atraso
Percep. Pop. Desassistida"
)

pressure

Atraso Percep. Pop.
Desassistida
k
n
Pop. Max.
Pop. Desassistida

Tx. Desmob. Abrigos
Tx. Construção Abrigos

1

3

shelter

-

Tx. Desmob. Abrigos
Abrigos

2

10

day

-

Abrigos

2

90

day

-

Tx. Acolhidos

3

Pop. Desassistida
Pop. Abrigos

2

Pop. Acolhedores
Tx. Acolhidos

3

53

Tx.
Abrigamento

IF THEN ELSE(Abrigos*"Méd. Vagas p/
Abrigo"<"Pop. Abrigos", 0, MIN("Pop.
Desassistida" /Handling Time Giving
Capacity, MIN("Cap. Process.
Abrigamento",Vagas Diárias
Abrigamento)))

54

Tx. Acolhedores

("Tx. Ocupação Vagas Abrigos"+"Tx.
Ocupação Vagas Desassistidos"+"Tx.
Ocupação Vagas Hubs")*"%Acolhedores"

people/day

people/day

Abrigos
Pop. Desassistida
Pop. Abrigos
Méd. Vagas p/ Abrigo
Handling Time Giving
Capacity
Vagas Diárias
Abrigamento
Cap. Process.
Abrigamento
%Acolhedores
Tx. Ocupação Vagas
Hubs
Tx. Ocupação Vagas
Desassistidos
Tx. Ocupação Vagas
Abrigos

Grupo
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Nº

Variável

Equação

Tx. Acolhidos

MIN("Pop. Acolhedores"/Handling Time
Giving Capacity, SMOOTH("Tx.
Acolhedores", Tempo para se tornar
Acolhedor))

people/day

56

Tx. Construção
Abrigos

IF THEN ELSE(Abrigos>=Limite
Construção Abrigos, 0, IF THEN
ELSE("Pressão p/ Medidas" >"Imp.
Pressão p/ Medidas em Construção de
Abrigos", PULSE TRAIN(1, 1,"Tempo p/
Construção de Abrigo", FINAL TIME), 0))

shelter/day

57

Tx. Construção
Hubs

PULSE TRAIN(Criação Hub, 1, Intervalo
Abertura Hub, FINAL TIME)

shelter/day

58

Tx. Criação
Vagas
Interiorização

Lookup Criação de Vagas(Time)

people/day

59

Tx. Desmob.
Abrigos

IF THEN ELSE(Abrigos<="Qtd. Inicial de
Abrigos", 0, IF THEN ELSE("Pressão p/
Medidas" <"Imp. Pressão p/ Medidas em
Desmob. de Abrigos", PULSE TRAIN
(1, 1,"Tempo p/ Desmob. de Abrigo",
FINAL TIME), 0))

shelter/day

60

Tx. Entrada
Fronteira

SMOOTH(Lookup Entrada Migrantes*"%
Desassistidos", "Atraso Process.
Fronteira")

people/day

55

Unidade

Input [Unidade]
Pop. Acolhedores
Tx. Acolhedores
Tempo para se tornar
Acolhedor
Handling Time Giving
Capacity
Pressão p/ Medidas
Imp. Pressão p/ Medidas
em Construção de
Abrigos
Tempo p/ Construção de
Abrigo
Limite Construção
Abrigos
FINAL TIME
Abrigos
FINAL TIME
Intervalo Abertura Hub
Criação Hub
Time
Lookup Criação de
Vagas
Tempo p/ Desmob. de
Abrigo
Pressão p/ Medidas
Imp. Pressão p/ Medidas
em Desmob. de Abrigos
Qtd. Inicial de Abrigos
FINAL TIME
Abrigos
Lookup Entrada
Migrantes
% Desassistidos
Atraso Process.
Fronteira

Output [Unidade]

Grupo

Pop. Acolhedores
Vagas Interiorização

3

Abrigos

2

Hubs

3

Vagas Interiorização

3

Abrigos

2

Tx. Entrada Irregular
Tx. Saída Fronteira
Pop. Desassistida

1
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Nº

Variável

Equação

Unidade

61

Tx. Entrada
Irregular

IF THEN ELSE("Tx. Entrada Fronteira"<0,
Entrada Irregular, 0)

people/day

Tx.
Interiorização
Abrigos

PULSE TRAIN(INITIAL TIME, 1, Intervalo
Voos RR, FINAL TIME)*MIN("Pop.
Abrigos"/Handling Time Giving
Capacity,MIN(Vagas
Interiorização/Handling Time Giving
Capacity, ("Distrib. Interiorizados
RR"*MIN("Cap. Process.
Interiorização",("Cap.
Passageiros"/Handling Time Giving
Capacity)))))

Tx.
Interiorização
Desassistidos

PULSE TRAIN(INITIAL TIME, 1, Intervalo
Voos RR, FINAL TIME)* MIN("Pop.
Desassistida"/Handling Time Giving
Capacity, MIN(Vagas
Interiorização/Handling Time Giving
Capacity,
((1-"Distrib. Interiorizados RR")*MIN("Cap.
Passageiros"/Handling Time Giving
Capacity,"Cap. Process. Interiorização"))))

62

63

people/day

people/day

Input [Unidade]
Entrada Irregular
Tx. Entrada Fronteira
Pop. Abrigos
FINAL TIME
INITIAL TIME
Handling Time Giving
Capacity
Pop. Interiorizada
Roraima
Vagas Interiorização
Distrib. Interiorizados RR
Cap. Passageiros
Cap. Process.
Interiorização
Intervalo Voos RR
Handling Time Giving
Capacity
FINAL TIME
INITIAL TIME
Pop. Desassistida
Distrib. Interiorizados RR
Cap. Passageiros
Cap. Process.
Interiorização
Intervalo Voos RR
Vagas Interiorização

Output [Unidade]

Grupo

Pop. Desassistida

1

Pop. Abrigos
Pop. Interiorizada Roraima
Tx. Ocupação Vagas
Abrigos

3

Pop. Interiorizada Roraima
Pop. Desassistida
Tx. Ocupação Vagas
Desassistidos

3

140

Nº

Variável

Equação

Unidade

64

Tx.
Interiorização
Pop. Hub

PULSE TRAIN(INITIAL TIME, 1, Intervalo
Voos Hub, FINAL TIME)*MIN("Pop.
Hub"/Handling Time Giving
Capacity,MIN("Cap. Process. Interiorização
Hub",MIN(Vagas Interiorização/Handling
Time Giving Capacity,("Cap. Passageiros
Hub"/Handling Time Giving Capacity))))

65

Tx. Ocupação
Vagas Abrigos

MIN(Vagas Interiorização/Handling Time
Giving Capacity, ("Tx. Interiorização
Abrigos"))

people/day

66

Tx. Ocupação
Vagas
Desassistidos

MIN(Vagas Interiorização/Handling Time
Giving Capacity, ("Tx. Interiorização
Desassistidos"))

people/day

67

Tx. Ocupação
Vagas Hubs

MIN(Vagas Interiorização/Handling Time
Giving Capacity, ("Tx. Interiorização Pop.
Hub"))

people/day

68

Tx. Saída
Fronteira

IF THEN ELSE("Tx. Entrada Fronteira">0,
0, MIN( -"Tx. Entrada Fronteira", "Pop.
Desassistida"/Handling Time Giving
Capacity))

people/day

people/day

Input [Unidade]
Pop. Hub
Cap. Process.
Interiorização Hub
Intervalo Voos Hub
Vagas Interiorização
Handling Time Giving
Capacity
Cap. Passageiros Hub
INITIAL TIME
FINAL TIME
Tx. Interiorização
Abrigos
Vagas Interiorização
Handling Time Giving
Capacity
Tx. Interiorização
Desassistidos
Vagas Interiorização
Handling Time Giving
Capacity
Tx. Interiorização Hubs
Vagas Interiorização
Handling Time Giving
Capacity
Handling Time Giving
Capacity
Pop. Desassistida
Tx. Entrada Fronteira

Output [Unidade]

Grupo

Pop. Interiorizada Hub
Pop. Hub
Tx. Ocupação Vagas Hubs

3

Vagas Interiorização
Pop. Interiorizada Total
Tx. Acolhedores

3

Vagas Interiorização
Pop. Interiorizada Total
Tx. Acolhedores

3

Vagas Interiorização
Pop. Interiorizada Total
Tx. Acolhedores

3

Pop. Desassistida

1
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Nº

Variável

Equação

Unidade

Tx. Transf.
Abrigos Hub

PULSE TRAIN(INITIAL TIME, 1, "Intervalo
Transf. Hub", FINAL TIME)*MIN("Pop.
Abrigos"/Handling Time Giving Capacity
, MIN(Vagas Diárias Hub, "Distrib. Transf.
Hub"*"Cap. Diária Transf. Hub"))

people/day

70

Tx. Transf.
Desassistidos
Hub

IF THEN ELSE(Time<Início Interiorização
Desassistidos, 0, PULSE TRAIN( INITIAL
TIME, 1, "Intervalo Transf. Hub", FINAL
TIME)*MIN( "Pop. Desassistida"/Handling
Time Giving Capacity, MIN(Vagas Diárias
Hub, (1-"Distrib. Transf. Hub")*"Cap. Diária
Transf. Hub")))

people/day

71

Vagas Diárias
Abrigamento

(Abrigos*"Méd. Vagas p/ Abrigo"/Handling
Time Giving Capacity)-("Pop. Abrigos"
/Handling Time Giving Capacity)

people/day

72

Vagas Diárias
Hub

(("Méd. Vagas p/ Hub"*Hubs)/Handling
Time Giving Capacity)-("Pop.
Hub"/Handling Time Giving Capacity)

people/day

Vagas
Interiorização

INTEG ( "Tx. Acolhidos"+"Tx. Criação
Vagas Interiorização"-"Tx. Ocupação
Vagas Abrigos"-"Tx. Ocupação Vagas
Desassistidos"-"Tx. Ocupação Vagas
Hubs",0)

69

73

people

Input [Unidade]
Pop. Abrigos
Intervalo Transf. Hub
Distrib. Transf. Hub
Cap. Diária Transf. Hub
Vagas Diárias Hub
FINAL TIME
INITIAL TIME
Handling Time Giving
Capacity
Pop. Desassistida
Intervalo Transf. Hub
Distrib. Transf. Hub
Cap. Diária Transf. Hub
Vagas Diárias Hub
FINAL TIME
INITIAL TIME
Handling Time Giving
Capacity
Méd. Vagas p/ Abrigo
Handling Time Giving
Capacity
Abrigos
Pop. Abrigos
Hubs
Méd. Vagas p/ Hub
Handling Time Giving
Capacity
Pop. Hub
Tx. Acolhidos
Tx. Criação Vagas
Interiorização
Tx. Ocupação Vagas
Hubs
Tx. Ocupação Vagas
Desassistidos

Output [Unidade]

Grupo

Pop. Hub
Pop. Abrigos

3

Pop. Hub
Pop. Desassistida

3

Tx. Abrigamento

2

Tx. Transf. Abrigos Hub

3

Tx. Interiorização
Desassistidos
Tx. Ocupação Vagas Hubs
Tx. Ocupação Vagas
Desassistidos
Tx. Ocupação Vagas
Abrigos

3
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Tx. Ocupação Vagas
Abrigos

Tx. Interiorização Pop. Hub
Tx. Interiorização Abrigos

143

Anexo 2: Formulário de Entrevista
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