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1 INTRODUÇÃO 
 

O Século 21 começou com um ataque ao mundo moderno, que moldou a forma 

como os governos pensam, agem e legislam. Em 11 de setembro de 2001, uma 

organização terrorista destruiu estruturas na cidade de Nova York, em Washington DC, 

e com elas milhares de vidas americanas.  O evento lançou os Estados Unidos em mais 

de uma década de guerra que continua a moldar o ambiente internacional. Uma 

importante resposta dos EUA tem sido o uso das Operações Especiais como arma 

estratégica. A guerra não-convencional emergiu como uma das opções disponíveis para 

os tomadores de decisão e para a liderança americana. 

Historicamente, as Operações Especiais começaram nos meses anteriores à 

Segunda Guerra Mundial com a criação do Escritório de Serviços Estratégicos (OSS) 

(SMITH, 2015). O OSS se infiltrou na França controlada pelos nazistas para iniciar um 

movimento com o objetivo de derrubar a invasão nazista e se preparar para a invasão 

convencional (BEAVAN, 2007).Ademais, durante a Guerra do Vietnã, o Comando de 

Assistência Militar, Vietnã – Grupo de Estudos e Observação (MACV-SOG) viveu, lutou 

e treinou os “Montagnards” contra o Exército Norte-Vietnamita (NVA) (KROTT, 2001).   

Ao longo da história americana, as Operações Especiais têm desempenhado um 

papel importante na maioria dos conflitos.  O desenvolvimento das Operações 

Especiais também avançou no início do Século 21 devido às demandas. O conflito mais 

recente que os Estados Unidos enfrenta contra o terror exigiu mais da Comunidade de 

Operações Especiais do que qualquer outro período da história dos EUA.   De acordo 

com a Revista Time, publicada em 30 de novembro de 2017, “nos últimos 16 anos, as 

Operações Especiais tornaram-se o novo modelo americano de guerra.  Antes usadas 

principalmente para complementar o trabalho das tropas convencionais, as unidades de 

elite são agora a principal opção para os formuladores de políticas que buscam 

administrar um mundo complicado” (HENNIGAN, 2017). Como claramente afirmado 

pelo jornalismo contemporâneo dos EUA, as Forças Operacionais Especiais dos EUA 

têm sido fundamentais na Guerra Global contra o Terrorismo (GWOT).  

              A conduta e execução da Guerra Não Convencional (UW) é de 

responsabilidade exclusiva das Forças Especiais do Exército dos EUA ou “Boinas 
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Verdes”, como são mais comumente conhecidos pelo público americano. A Guerra não 

Convencional (UW) é definida como: 
[...] atividades conduzidas para permitir que um movimento de resistência ou 
insurgência coajam, perturbem ou derrubem um governo ou força de ocupação 
operando através de ou com uma força auxiliar, de resistência, e de guerrilha 
em uma área negada. Operações de guerra não convencionais são atividades 
politicamente sensíveis que envolvem alto grau de risco militar.   Essas 
operações exigem autoridades distintas e planejamento preciso, e são 
frequentemente caracterizadas por projetos inovadores. As atividades das 
forças de operações especiais do Exército são usadas para influenciar a 
população local a apoiar o movimento de resistência ou de insurgência 
(ESTADOS UNIDOS, 2018). 

  
A parte mais importante desta atividade e como isso afeta o resultado geral de 

qualquer missão especial dedicada a UW é a população necessitada, ou seja, as 

pessoas que sofrem e que precisam derrubar um governo ou força de ocupação. Os 

Boinas Verdes operam em um destacamento de 12 homens, frequentemente em 

lugares remotos, longe de casa.  Esses homens são treinados para viver como seus 

parceiros; eles também são treinados em línguas estrangeiras e compreendem culturas 

diferentes.  Eles são especialistas em princípios básicos e são professores, assim como 

são mestres na arte da guerra. Esta equipe é chamada "Destacamento Operacional 

Alfa" (ODA).  

Por que essas pessoas são importantes?  A resposta é simples - porque eles 

executam a missão.  A UW é conduzida com e através das forças locais (população 

necessitada), e é por meio delas que o sucesso é alcançado. 

Partner Force (PF) - um termo geralmente usado para descrever o grupo de 

soldados ou população que receberá treinamento e apoio das Forças Especiais do 

Exército dos EUA.  Neste pequeno relato, tentarei destacar a importância de “com e 

através de”:  
Eu era um Boina Verde recém-formado e acabara de assumir um 
Destacamento Operacional Alfa. Estávamos em nosso segundo desdobramento 
como equipe e nossa missão era treinar e construir relacionamento com a 
nação parceira e suas forças de segurança. Esta foi a tendência comum para a 
maioria das missões de treinamento em nossa área de operações. Depois de 
meses treinando nossos novos amigos, eles estavam prontos para enfrentar os 
problemas internos de seu país tão bem quanto qualquer soldado do Exército 
dos EUA. Eu digo “amigos” porque é isso que eles se tornaram - um produto de 
proximidade natural e nossa abertura para o modo de vida deles. Meu 
Destacamento Operacional Alfa começou a falar e a agir como eles, e a 
participar das brincadeiras diárias que acontecem entre amigos militares. Nós 
éramos amigos, mas eu sabia que eles respeitavam meus homens e ouviam 
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atentamente o que eles tinham a dizer durante o treinamento.  Eu poderia dizer 
que nós, como equipe, havíamos conquistado o respeito deles.  Como nosso 
tempo estava quase chegando ao fim, decidimos realizar uma missão final de 
treinamento em uma área conhecida por problemas sistêmicos que causavam 
instabilidade na região.  Nossa PF foi de 150; na época eu tinha 11 no meu 
Destacamento Operacional Alfa. A ideia era nos desdobrar na região e montar 
emboscadas nos densos terrenos na selva. Eu dividiria meus homens em dois 
times e os uniria aos elementos do esquadrão de (PF). 
A missão de treinamento começou como planejado e cada esquadrão de PF se 
desdobrou em seu local de emboscada. O terreno era denso; foi a primeira vez 
em minha carreira militar que encontrei tamanha dificuldade em me 
movimentar.  A PF se moveu de forma rápida e soube exatamente como 
atravessar as áreas mais densas.  Meu material individual estava muito pesado, 
um erro grave que eu descobriria mais tarde.   Depois de três a quatro horas de 
deslocamento com o meu "destacamento", eu estava encharcado de suor e 
exausto pelo movimento lento. Meu fuzil e mochila estavam extremamente 
pesados e eu rapidamente descobri o quanto estava despreparado para a 
selva. Era impressionante como os nossos amigos da PF se moviam livremente 
naquela floresta que eles conheciam de modo inato.  Após 6 horas de 
movimento lento, atingimos o ponto de parada pretendido para o posto de 
comando.   
No posto de comando, rapidamente estabelecemos comunicações, segurança e 
tentamos alcançar o resto dos grupos de combate. Foi então nas tentativas 
fracassadas de me comunicar com o resto dos grupos de combate que percebi 
que nossos problemas tinham acabado de começar. A selva era extremamente 
densa e qualquer tentativa de comunicação externa era bloqueada pela 
vegetação profunda.  Eu não tinha notícia dos meus homens e dos grupos de 
combate da PF com quem eles estavam.  Nosso plano médico era inútil se não 
pudéssemos nos comunicar, e a preocupação com as ameaças naturais era 
alta (cobras, vegetação venenosa). Pouco antes do anoitecer, consegui me 
comunicar com um grupo de combate que havia chegado mais longe.  No 
entanto, ao anoitecer, dois grupos de combate ainda permaneciam em silêncio.  
O sargento da minha equipe estava preocupado e recomendou a execução do 
nosso plano de emergência.  Nosso plano de emergência previa a adoção de 
um dispositivo de sinalização para contato, que assinalava um término das 
operações e ligava ao nosso ponto inicial de entrada.  Se havia algo que eu 
compreendia sobre a selva era que ninguém se deslocava à noite.  Enquanto 
uma discussão acalorada continuava entre o sargento da minha equipe e eu, o 
comandante terrestre da PF se aproximou de mim e disse: “Capitão, não se 
preocupe, essa é a Selva! Nós estamos acostumados a perder o contato com 
nossos homens, você deve ter fé... é noite e eu não quero deslocar meu 
pessoal. Eu ouvi você falar com o seu sargento e sei que você também não 
quer se movimentar.  Eu recomendo que esperemos até a manhã e tentemos 
recuperar o contato.”  Foi então que os termos com e através de se tornaram 
óbvios para mim. Eu só tinha 11 homens na selva enquanto meu comandante 
da PF tinha 150 elementos lá fora.  Nós compartilhamos o interesse em não 
perder ninguém e ter uma missão de treinamento bem-sucedida.  Eu concordei 
com ele e disse aos membros da minha equipe que iríamos esperar até o 
amanhecer para recuperar o contato com os grupos de combate perdidos.   
  

O resultado de nossa missão de treinamento acabou sendo um sucesso, o 

Destacamento Operacional Alfa ganhou experiência na selva e nossa PF exerceu com 

sucesso a presença em uma área turbulenta dentro de seu país, atingindo seus 
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objetivos. O impacto atingiu os níveis mais altos do governo local com o seu Ministro da 

Segurança afirmando que esse esforço de treinamento conjunto abria caminho para 

futuras parcerias na região.  

Dada a situação atual, em que potências mundiais estão competindo por poder e 

remodelando exércitos para ganhar posição umas sobre as outras - o valor das 

parcerias e relacionamentos entre diferentes países torna-se a chave para a 

sobrevivência. A Estratégia de Segurança Nacional dos EUA afirma que buscará 

melhorar as parcerias além da nossas fronteiras que desejem as mesmas políticas que 

os EUA procuram.  Neste caso, podemos ver que um Destacamento das Forças 

Especiais (ODA) provou valor e treinou uma força nacional parceira para combater um 

problema comum, o tráfico de drogas. Este modelo também serve para o novo conceito 

de Multi-Domain Battle (MDB), em que as forças policiais / de segurança locais auxiliam 

o esforço geral, consertando e interrompendo a ameaça.   

 

1.1 O Problema 

Embora este micro exemplo de UW e o emprego de Operações Especiais tenham 

conduzido a um bom resultado, como ele se adequa a outros conflitos? O seu propósito 

é válido?  Os atores estatais e as potências mundiais estão em uma corrida para 

desenvolver forças militares fortes. A ameaça nuclear está no seu ponto mais alto 

desde a guerra fria.  Não é segredo que a segurança e a estabilidade diminuíram em 

um cenário global devido ao surgimento de atores estatais e não-estatais, juntamente 

com organizações criminosas que desejam capitalizar o sucesso por meio de lucro 

financeiro e / ou impor sua ideologia / vontade à sociedade como um todo. Enquanto os 

governos lutam para manter a ordem e a estabilidade de seus povos, novas estratégias 

e ações são necessárias. O escopo do problema não abrange apenas a ideologia 

radical ligada ao terrorismo ou as nações que se movem para ganhar poder, mas o 

crescimento de atividades ilícitas que minam os governos em todo o mundo. 

Compreendendo este novo mundo e o surgimento das Operações Especiais dos 

EUA como arma de escolha para os tomadores de decisão americanos, como a Guerra 

Não Convencional contribuiu para o estado final das guerras da América? 
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1.2 Objetivo 
 

1.2.1 Objetivo Geral 

O Objetivo Geral deste trabalho é investigar a eficácia da Guerra Não 
Convencional, executada por Forças Especiais do Exército dos EUA, após a 
Guerra Fria até o presente como um instrumento de dissuasão global de 
conflitos.  

  
1.2.2 Objetivos Específicos 

Para explorar Guerras Não Convencionais executadas pelos Boinas Verdes do 

Exército dos EUA e questionar sua utilidade, tentaremos responder o seguinte: 

a. Para analisar de maneira aprofundada o conjunto de problemas apresentado, 

será extremamente importante entender como a doutrina mudou ao longo do 

tempo a partir da Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, Vietnã, e o presente.  

Isso ajudará a estruturar o atrito constante entre política e política militar no 

sentido de influenciar os conflitos dos EUA.  

b. Por meio de pesquisas e entrevistas com líderes-chave da comunidade da SOF 

verificar a importância das Forças de Operações Especiais dos EUA (USSOF) 

como parte da ação conjunta e das operações terrestres unificadas e como ela é 

combinada com as forças convencionais para atingir os objetivos estabelecidos 

pelo comandante da área de operações ou da força conjunta. Ainda, através da 

pesquisa, comparar as operações, resultados, falhas e lições aprendidas das 

SOF. Para fazer isso, usaremos os conflitos da Operação Enduring Freedom e 

da Guerra Global contra o Terrorismo como cena para testar a hipótese. 

c. Através de investigação bibliográfica e entrevistas com líderes-chave da 

comunidade SOF, analisar a importância da USSOF como um instrumento de 

dissuasão no contexto da MDB. O panorama atual dos EUA está mudando 

diariamente e seus adversários estão constantemente mudando de tática e 

modernizando suas forças militares para combater os meios da América de 

conduzir a guerra. 
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1.2.3 Hipótese: As Forças de Operações Especiais do Exército dos EUA têm 
sido significativas em agir como uma força de dissuasão no esforço global 
para reduzir o conflito; UW é uma ferramenta chave utilizada para chegar a 
este estado final. 

 

1.3 Justificativa da Pesquisa 

A pesquisa e os pontos-chave fornecerão ao leitor uma perspectiva diferente sobre 

as Forças Especiais de Operação. Ela trará ideias que mostrarão como UW é eficaz em 

várias culturas, comprovando sua utilidade no combate a organizações extremistas / 

criminosas violentas e na salvaguarda dos interesses nacionais dos EUA.O A pesquisa 

enfocará a preservação dos interesses nacionais dos EUA, no entanto, poderá ser 

aplicada aos interesses nacionais da nação parceira porque os resultados extraídos 

serão amplos e comparáveis. 

O mundo está experimentando uma ascensão de poderes de estados que denotam 

desestabilizar o atual “status quo”.  À medida que os Estados Unidos deixam as 

Operações de Contrainsurgência (COIN) e Contraterrorismo (CT), uma mudança na 

doutrina e a forma como os Estados Unidos estão se preparando para a guerra está em 

curso.  O planejamento de operações em larga escala está desempenhando um papel 

significante no Exército dos EUA atualmente.  As Operações Especiais continuam a ser 

a vanguarda na Guerra Global contra o Terrorismo, no entanto, como é que vai ser 

modelada contra um exército quase próximo ao convencional?  Esta pesquisa ajudará 

os tomadores de decisão a determinar se a UW como tarefa principal da Operação 

Especial ainda tem relevância como uma ferramenta de dissuasão.   

  

1.4 Limite do Estudo  
              O Recorte Temporal utilizado nesta pesquisa será do pós-Guerra Fria até o 

presente; principalmente para discutir a maneira como a doutrina mudou ao longo do 

tempo. O trabalho enfocará os eventos anteriores ao 11 de setembro e os eventos 

posteriores ao 11 de setembro para estudar SOF e UW como um instrumento de 

dissuasão global.  Além de eventos de grande escala, serão observadas as operações 

de treinamento menores que são conduzidas pelas Operações Especiais do Exército 
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dos EUA. Essas operações de treinamento serão utilizadas como oportunidades de 

observação complementar. É importante ter dados simultâneos, como o número de 

conflitos que ocorrem em todo o mundo (ou nos países onde as SOF americanas são 

empregadas). 

Em referência à invasão do Afeganistão, o estudo se concentrará em outubro de 

2001 até o presente contra a presença das SOF tanto antes, quanto depois para avaliar 

as SOF como um elemento de dissuasão. Isto é importante porque os Estados Unidos 

ainda estão em guerra no Afeganistão e têm vários desafios em curso. O Campo de 

Batalha Multidimensional (MDB) é um conceito novo e será usado nesta pesquisa para 

avaliar as SOF como dissuasão global. O MDB é a nova maneira dos Estados Unidos 

combaterem seus adversários. O mundo de hoje tem atores estatais desenvolvidos 

tanto tecnologicamente como militarmente para combater o Ocidente.  Essas ameaças 

surgem da Rússia e da China.   

Portanto, a linha do tempo será de 1945 até a Guerra Fria 1984 - para uma 

revisão da doutrina. A seguir, o presente trabalho analisará os eventos de 1º de janeiro 

de 2000 até o presente.   
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2  REFERENCIAL TEÓRICO  
 

2.1 Teoria da Guerra Geracional - Dissuasão - Doutrina do Exército dos EUA 

É importante saber o que é dissuasão. Patrick M. Morgan define a dissuasão 

como “ameaça de uma resposta vigorosa para impedir alguma ação indesejada, 

geralmente um ataque militar” (MORGAN, 2003). A dissuasão é mais uma ação de um 

ator para dissuadir outro ator de cometer um ato que seria desvantajoso.  Há certos 

requisitos que precisam ser atendidos para uma “política de dissuasão confiável”:  

1) você deve ter uma capacidade militar efetiva; 

2) você pode impor atos contundentes sobre o adversário; e 

3) você irá retaliar se for atacado (MORGAN, 2003) 

Isso ajudará a testar a UW como dissuasão na escala global.  Também é 

importante saber que a dissuasão força as nações a realizar uma análise de custo-

benefício sobre os resultados. As Forças Especiais dos EUA são empregadas em 

diferentes ambientes, às vezes em presença contínua com as nações parceiras (PN).  A 

teoria ajudará a determinar se a presença prolongada de Boinas Verdes do exército 

americano nessas nações parceiras realmente causa uma dissuasão contra a ação 

agressiva de um adversário.  Por exemplo, a presença de Boinas Verdes na Colômbia 

faz dissuasão contra um adversário que possa tentar atos hostis contra os Estados 

Unidos?  Em um artigo de Dan Fitzgerald, um gráfico é proposto: 
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Tabela 1 - Modelos de Teoria da Dissuasão 
Fonte: Fitzgerald (2016) 
  

O autor divide claramente a dissuasão em três teorias diferentes (FITZGERALD, 

2016).  Passa de um conflito clássico com um mundo bipolar (EUA vs. União Soviética) 

para o lado direito do gráfico, onde ele fala de um mundo multipolar - que mais se 

assemelha ao moderno "status quo".  A aplicação dessas equações simples ao 

problema permitirá verificar claramente se as SOF dos EUA agem como um elemento 

de dissuasão. 

              De acordo com ADP 3-05, na definição da conduta da Guerra Não 

Convencional está operando “através e com uma Força de Guerrilha” (ESTADOS 

UNIDOS, 2018).  Outra ocorrência particular na história das Forças Especiais do 

Exército dos EUA é o revolucionário Che Guevara que se tornou um dos aliados mais 

próximos de Fidel Castro.  Che Guevara tinha 26 anos quando conheceu Castro. Como 

revolucionário se tornaria um forte inimigo dos Estados Unidos, principalmente por 

causa da intervenção da CIA na Guatemala (ASPREY, 2002).  Após 50 anos de 

classificação pelo governo dos EUA, documentos e contas foram desclassificados e 

sabe-se que os Boinas Verdes do Exército dos EUA desempenharam um papel 

significativo na degradação do movimento de Che na Bolívia e sua tentativa de 

movimento comunista na América do Sul. O Exército dos EUA desdobrou um 

Destacamento Operacional Alfa para a Bolívia com o intuito de treinar um “comando” 

que mais tarde foi encarregado de atacar e encontrar os Guerrilheiros de Che Guevara 

(WEISS; MAURER, 2013).   Este exemplo de como o Destacamento Operacional Alfa 

treina, equipa e auxilia uma unidade parceira é fundamental na compreensão de como 

a UW é aplicada. O exemplo também serve como uma história de sucesso para UW. 

              A fim de ajudar a estruturar o problema, também será usada a Doutrina do 

Exército dos EUA. Mais especificamente, para determinar como essa doutrina mudou 

com base no modelo de guerra geracional.  O Exército dos EUA conta com ADP 3-0 

(Operações) e ADP-3-05 (Operações Especiais), que serão analisadas para detectar a 

mudança na doutrina ao longo do tempo (UNITES STATES, 2018). Este esforço é 

também para ver como as Operações Especiais do Exército dos EUA se tornaram 
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instrumentais e robustas.  Além de analisar as mudanças na Doutrina do Exército, é 

importante relacioná-la com a teoria da Guerra Geracional.   

Neste contexto, William S. Lind (1989) define melhor a teoria geracional em 4 

gerações.  Lind descreve a 1ª geração da guerra como linear, de linha e coluna táticas 

com a era do fuzil "smoothbore". 2ª geração da guerra com fogo e movimento, 

permanecendo essencialmente linear; a principal diferença foi a dependência de fogo 

indireto (artilharia) com poder de fogo em massa - permanecendo na doutrina dos EUA 

até a década de 1980. A 3ª geração da guerra apresentou táticas verdadeiramente não-

lineares. Foi em resposta a grandes quantidades de poder de fogo no campo de 

batalha. A 3ª geração da guerra dependia da “infiltração para contornar e derrubar as 

forças de combate do inimigo, em vez de se aproximar e destruí-las” (LIND, 1989). 

Os principais pontos trazidos por Lind e colegas autores foram que ideias e 

tecnologia tornaram-se as principais razões para mudanças. Lind e outros autores 

afirmam que a 4ª geração da guerra visa “colapsar o inimigo internamente, em vez de 

destruí-lo fisicamente (LIND, 1989)”. Eles continuam afirmando que a identificação do 

apoio popular e da cultura do inimigo serão fundamentais para a 4ª geração da guerra. 

Isto é extremamente interessante porque a UW e muitas outras competências 

essenciais das Operações Especiais são voltadas apenas para isso ... o colapso de um 

inimigo internamente. Como visto anteriormente, a UW visa derrubar um governo ou 

poder de ocupação.    

  

2.2 Conceito de Operações dos EUA 

               Air Land Battle é um termo desenvolvido pelo Exército dos EUA para definir seu 

novo modelo pós-Guerra Fria para a guerra. O conceito veio depois de observar a falta 

de prontidão de Israel no início da guerra do Yom Kippur.  Os árabes avançaram 

facilmente contra os israelenses causando numerosas baixas. “Os árabes apoiados 

pelos soviéticos e os israelenses apoiados pelos EUA, o conflito opôs forças soviéticas 

e americanas umas contra as outras em combate” (BAXTER, 2017).  Os três principais 

argumentos da Air Land Battle são: 
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1) a introdução da arte operacional ou estrutura do campo de 

 batalha, permitindo uma visualização clara do campo de 

 batalha codificado como deep, close e rear. 

2) execução descentralizada - precursora do Mission Command1 

3) batalha integrada o que significava a sincronização do poder   

 de fogo e manobra no campo de batalha (GEN PERKINS, 2017) 

Air Land Battle também se tornou doutrina em 1982 com a criação do FM100-5. Em 

1991, durante a Operação Tempestade no Deserto, o conceito foi validado como 

doutrina. O gráfico a seguir descreve o conceito Air Land Battle de uma maneira mais 

conceitual. 

  

 
                                                
1 O termo Mission Command é explicado no ADP 6-0, Publicação de Doutrina do Exército dos EUA. O 
Mission Command utiliza ordens de missão para possibilitar uma iniciativa disciplinada dentro da intenção 
do comandante de capacitar líderes ágeis e adaptativos. Este conceito permite ao comandante dar 
espaço a seus Comandantes subordinados para alcançar o sucesso da missão de forma relativamente 
livre, mantendo-se dentro de certos limites. Permite que os comandantes tomem decisões oportunas em 
situações que merecem. O Comando de Missão tem suas origens nos Exércitos Prussiano e Alemão; 
eles chamavam Mission Command –“comando diretivo" e "auftragstaktik" (STEWART, 5). Era uma 
maneira descentralizada de comandar; Clausewitz também fez contribuições para o conceito em seu livro 
"On War" (STEWART, 5). 
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Figura 1 - Fases do Plano de Operação 
Fonte: Perkins (2017)  
  

Os EUA estão atualmente em um mundo que tem avançado em tecnologia e 

capacidade militar.  Os EUA têm se concentrado na contrainsurgência há quase duas 

décadas e por sua vez as capacidades têm focado no combate aos terroristas.  Nos 

últimos 15 anos, os adversários dos EUA cresceram em capacidade.  O novo 

documento MDB que foi escrito pelo Exército dos EUA e pelo Departamento de Defesa 

(DOD) explora essas ideias. A figura a seguir descreve MDB e serve como uma 

explicação básica acerca de como vencer em um mundo complexo.  

Figura 2 - Multi-Domain Battle 

Fonte: Perkins (2017)  
 

O gráfico acima mostra como a MDB alcançará uma posição predominante em 

todos as dimensões.  Ele descreve a convergência do futuro campo de batalha 

multidimensional em sinergia estabelecida entre as forças conjuntas através de 
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dimensões cruzadas.   Esta nova forma de batalha está sendo definida atualmente em 

6 espaços físicos, tais como: deep fires, deep area, close, support, operational support 

area, e strategic support area. 

• Deep Fires Area: está além da faixa viável de forças de manobra 

convencionais, mas é quando o fogo conjunto e as capacidades 

nacionais podem ser empregadas para efeito operacional ou 

estratégico. Provavelmente dentro de fronteiras soberanas, é 

amplamente negado por elementos de manobra.  

• Deep Area: contém desafios que devem ser derrotados para que 

haja sucesso na área próxima. Em deep area, as forças de 

manobra devem ter a capacidade de convergir e abrir janelas 

temporárias de superioridade de domínio para aproveitar a 

iniciativa operacional. 

• Close Area: é onde o combate direto se desenrola. Em close 

area as forças terrestres tomam e mantêm o terreno chave, 

manobram para destruir as formações terrestres inimigas e 

protegem as populações. 

• Support Area: apoia diretamente à frente de combate. Uma 

Support area permite operações em manobras close e deep, e 

em áreas de deep fire com recursos de sustentação, fogo, 

manobras de apoio e capacidade de comando de controle. 

• Operational Support Area: mantém o ponto central, as principais 

capacidades e a manutenção das forças conjuntas. Uma 

operational support area fornece a localização de forças de 

comando de controle conjuntas, sustentação, e capacidade de 

fogo e de ataque.  

• Strategic Support Area: estende-se desde o país de origem, ao 

longo das linhas de comunicação do desdobramento, até o ponto 

inicial de entrada. Em detalhe, uma strategic support area 

engloba os portos e estações do país de origem, o mar 

estratégico e as vias aéreas de comunicação e comunicações 
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internas. Atravessar e operar dentro da strategic support area, 

sem dúvida, necessitará uma coordenação cerrada entre 

comandos combatentes cruzados. (PERKINS, 2017). 

Army Capabilities and Integration Center estão discutindo o espaço cibernético e a 

área ligada ao espaço físico no campo de batalha.  Como exemplo, os autores 

descrevem um grupo de hackers que miram servidores na área de deep fire dos 

adversários, mas usando proxies de outra área deep fire, fora do cenário de operações 

para produzir efeitos contra uma unidade específica que possui um terreno chave na 

close area. Os hackers fazem isso atacando os dependentes de seus inimigos no país 

de origem por meio de alvos letais utilizando mídias sociais ou ataques não-letais, por 

exemplo, esvaziando as suas contas bancárias. (PERKINS, 2017).  

A ideia seria distrair o inimigo dando uma janela de oportunidade em qualquer 

domínio desejado.  Isto, certamente, ainda é um conceito, no entanto, este tipo de 

batalha “multidimensional” é possível no mundo de hoje da globalização e dos avanços 

tecnológicos.  Os autores afirmam que o novo campo de batalha é interminável porque 

o ciberespaço é vasto e ilimitado.  Vemos uma convergência da área de strategic 

support para a close area; o campo de batalha pode ser afetado a partir da estação 

doméstica em um foco de multidimensão. O Exército dos EUA e os outros serviços 

parceiros estão apenas começando a entender esse novo conceito, mas este 

certamente se tornou o novo foco para vencer futuras guerras.  

Os autores do MDB evidenciam que os EUA perderam parte de sua superioridade 

aérea e um pouco da liberdade de movimento que desfrutaram após a Segunda Guerra 

Mundial. Os adversários agora podem se proteger com sucesso contra múltiplas 

dimensões que desafiam a supremacia dos EUA.  O documento afirma, “quando 

somada a perda de superioridade aérea com a perda de superioridade garantida em 

outras dimensões e mais de uma década com foco em contra-insurgência, as 

capacidades de combate terrestre dos EUA estão em desequilíbrio para confrontar 

efetivamente as condições emergentes apresentadas por potenciais adversários” 

(ESTADOS UNIDOS, 2018). A batalha multidimensional descreve um ambiente 

operacional futuro para os EUA, onde este é confrontado pelos desafios relacionados 

às normas contestadas e desordem persistente (ESTADOS UNIDOS, 2018). Ele afirma 
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ainda que os adversários investiram em recursos implantados para desafiar e fracionar 

o emprego da Força Conjunta em todos as dimensões (ESTADOS UNIDOS, 2018).     

O documento mostra uma visão negativa e pessimista da capacidade atual das forças 

armadas dos EUA para enfrentar a realidade do moderno espaço de batalha. Ele 

sustenta que os EUA são desafiados em todas as frentes e a chave para o sucesso 

será a combinação de múltiplas dimensões de uma só vez como um novo meio para 

combater. 

O documento afirma que os EUA necessitam de grandes bases para sustentar as 

operações de combate, que as grandes Bases de Operação Avançadas, Forward 

Operating Bases (FOB), são alvos fáceis para os novos sistemas sofisticados que 

nossos adversários possuem.  O conjunto de desafios modernos é definido por seis 

variáveis: 
1) O aceleramento da informação e os desenvolvimentos tecnológicos estão 
aumentando o ritmo da mudança. 2) Os adversários aumentarão a complexidade 
ao combinar forças regulares e irregulares com organizações criminosas e 
terroristas para atacar as Forças Conjuntas. 3) Áreas densamente povoadas com 
topografia restritiva e infraestrutura deficiente farão com que o movimento 
veicular e aéreo seja mais observável. 4) As populações globalmente conectadas 
e ativadas pela informação reagirão a versões virais de eventos e ideias que se 
movem na velocidade da Internet, complicando a capacidade de obter e manter 
uma compreensão precisa, atualizada e orientada pela inteligência da situação, 
como bem como o controle do ambiente de informação. 5) Adversários, incluindo 
indivíduos poderosos e pequenos grupos, usam o acesso ao ciberespaço, 
espaço e armas nucleares, biológicas, radiológicas e químicas de efeitos de 
massa para mudar o cálculo do espaço de batalha e redefinir as condições de 
resolução de conflitos. 6) A necessidade bem estabelecida das forças dos EUA 
operarem com parceiros conjuntos, interorganizacionais e multinacionais também 
apresenta desafios neste ambiente cada vez mais complexo (DOA, 2018, p.6).  
  

      Estas são áreas nas quais os EUA serão contestados. Curiosamente este 

documento foi escrito em 2018.  Ele sugere que os EUA estão se afastando da contra-

insurgência e contraterrorismo?  A nova ameaça é mais convencional?  Estes pontos 

descritos acima indicam em algum nível que sim.  Há várias declarações fortes do 

documento sugerindo que as forças dos EUA não estão preparadas para enfrentar essa 

nova ameaça.  O documento certamente promove um cenário de desgraça e 

melancolia para os EUA.  Se as forças militares dos Estados Unidos não fizerem nada 

para mudar, elas se encontrarão em uma situação impossível de vencer.  O documento 

sugere que os EUA precisam “convergir” o controle de dimensões na fase anterior à 
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“competição” para manter e impedir conflitos armados (ESTADOS UNIDOS, 2018, 

p.27). 

Curiosamente, as palavras dissuadir ou dissuasão são utilizadas 130 vezes em 

um documento de 79 páginas. A conclusão do documento fala sobre a dissuasão de 

ameaças através da competição e outros meios, tais como a guerra não convencional, 

guerra de informação e guerra cibernética (ESTADOS UNIDOS, 2018, p.48). Como a 

questão desta pesquisa está diretamente relacionada a operações especiais que 

impedem ações adversas de atores estatais e não estatais, ela fala diretamente sobre 

sua utilidade, como tal, nessa nova ameaça mundial. O documento traz outra ideia de 

que as SOF inimigas que conduzam guerra não convencional, guerra de subversão e 

de informação contra forças militares americanas e cenários políticos podem ser bem-

sucedidas. Ele afirma diretamente: “Subversão, guerra de informação e guerra não-

convencional (UW) são inerentemente difíceis de atribuir e, subsequentemente, de punir 

o criador e, portanto, quase impossível de impedi-lo” (ESTADOS UNIDOS, 2018, p.6). 

Em outras palavras, é quase impossível dissuadir a realização de uma guerra não 

convencional pelas Forças de Operações Especiais. Os autores deste documento estão 

reconhecendo a eficácia da UW pelo inimigo.  A questão pertinente a esta pesquisa é 

se os esforços de UW do inimigo são eficazes - e quão eficazes são as SOF dos EUA 

ao fazer a mesma coisa?  Ademais, quão eficazes são as SOF dos EUA para 

dissuadirem os conflitos? 

  

2.3 Estratégia Nacional dos EUA  
              Os Estados Unidos da América têm vários documentos publicados que vêm 

diretamente do Presidente, da Casa Branca e do Departamento de Defesa. Esses 

documentos são chamados de Estratégia de Segurança Nacional - National Security 

Strategy (NSS) e Estratégia Nacional de Defesa - National Defense Strategy (NSD). 

Estes documentos são autoexplicativos e estão disponíveis ao público.  É imperativo 

rever as prioridades dos EUA e estes documentos explicam exatamente isso.  A nova 

administração liderada pelo atual presidente dos EUA, o presidente Donald J. Trump, 

publicou recentemente esses documentos em dezembro de 2017 e janeiro de 2018. A 

NSS coloca os EUA em primeiro lugar.  Os capítulos da estratégia de segurança 
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nacional são os seguintes: "Introdução”, “Proteger o povo americano", "A pátria e o 

modo de vida americano", "Promover a prosperidade americana", "Preservar a paz pela 

força", "Desenvolver a influência americana" e "A estratégia em um contexto regional”. 

A atual situação global ajudou a moldar a estratégia de segurança nacional dos EUA e é 

importante compreender isso antes de discutir a estratégia de segurança e as 

prioridades do governo dos EUA. Aqui está um breve trecho da estratégia de segurança 

nacional publicada em dezembro de 2017: 
A Coréia do Norte busca a capacidade de matar milhões de americanos com 
armas nucleares. O Irã apoia grupos terroristas e clama abertamente pela 
nossa destruição.  Organizações terroristas jihadistas como o ISIS e a Al Qaeda 
estão determinadas a atacar os Estados Unidos e radicalizar os americanos 
com sua ideologia odiosa.  Atores não estatais enfraquecem a ordem social 
através de redes de tráfico de drogas e de pessoas, que eles usam para 
cometer crimes violentos e matar milhares de americanos a cada ano. A China 
e a Rússia desafiam o poder, a influência e os interesses americanos, tentando 
minar a segurança e a prosperidade americanas (WH, 2017, p.1) . 
  

 Com esta situação como pano de fundo e problema definido a partir do ponto de 

vista dos EUA, agora podemos discutir a Estratégia de Segurança Nacional dos EUA. 

Sua primeira prioridade é proteger o povo americano, a pátria e o modo de vida 
americano.   Isto é definido com a recuperação do controle das fronteiras e a reforma 

do sistema de imigração.  Um sofisticado sistema de defesa antimíssil protegerá a 

pátria dos ataques de mísseis (ESTADOS UNIDOS, 2017, p.3). A segunda prioridade é 

promover a prosperidade americana. O objetivo é rejuvenescer a economia 

americana para o benefício do trabalhador americano e de suas empresas. A terceira 

prioridade é preservar a paz através da força, reconstruindo as forças armadas e 

competindo com todas as ferramentas do poder nacional para garantir que as regiões 

do mundo não sejam dominadas por uma única potência (ESTADOS UNIDOS, 2017, 

p.4). Assim, as capacidades cibernéticas e espaciais se tornarão prioridade no aparato 

de defesa para o governo dos EUA.  A quarta prioridade será promover a influência 
americana para competir e liderar em organizações multilaterais, a fim de proteger os 

interesses e princípios americanos. Os EUA promoverão a liberdade, a democracia e o 

estado de direito, que serve de inspiração para aqueles que vivem sob tirania 

(ESTADOS UNIDOS, 2017, p.4). 

 Sob a prioridade de Preservar a Paz através da Força pela Estratégia Nacional 

de Segurança, o governo dos EUA declara este assentimento fundamental para a 
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guerra não convencional e operações especiais como um todo: “Os Estados Unidos 

buscarão áreas de cooperação com concorrentes de uma posição de força, acima de 

tudo, assegurando que nosso poder militar seja inigualável e totalmente integrado com 

nossos aliados e com todos os nossos instrumentos de poder” (ESTADOS UNIDOS, 

2017, p.27). A palavra-chave nesta frase é "aliados", pois é fundamental para a guerra 

não convencional e operações especiais.  Por sua vez, Operações especiais não 

existem sem aliados.     

 A Estratégia de Segurança Nacional declara que a dissuasão está mais difícil de 

se realizar e alcançar do que durante a Guerra Fria.  Adversários estudaram as nossas 

capacidades e desenvolveram armas que poderiam contra-atacar e nos derrotar em 

todas as dimensões. Os EUA não podem mais dizer que controlam as dimensões 

terrestre, marítima, aérea e cibernética.  A estratégia de segurança nacional enfatiza a 

importância de atuar em todas as dimensões para enfrentar possíveis ataques 

estratégicos contra os Estados Unidos (ESTADOS UNIDOS, 2017, p.27). 

              A Estratégia de Segurança Nacional ilustra claramente que o governo dos EUA 

está se movendo em direção a uma postura mais competitiva com as maiores potências 

do mundo. Concorrência significa desenvolver melhores armas, criar circunstâncias 

superiores nas quais os EUA possam manter a supremacia nas dimensões explicadas 

pelo conceito da MDB.  Concorrência significa aumentar as forças para melhorar sua 

posição em todo o mundo.  A concorrência tem muito a ver com a dissuasão; significa 

que o governo dos EUA está postulando suas forças para comunicar que usará a força 

e está modificando os meios antigos de executar o combate para um campo de batalha 

mais moderno.  

 A Estratégia Nacional de Defesa é um documento elaborado pelo Secretário de 

Defesa. O documento dita as prioridades de defesa do governo dos EUA. Na introdução 

da Estratégia de Defesa dos EUA, ela afirma que os EUA estão emergindo de um 

período de “atrofia estratégica, consciente de que a vantagem militar competitiva está 

se desgastando” (ESTADOS UNIDOS, 2018, p.1).  A sinopse da Estratégia Nacional de 

Defesa é competir, deter e vencer em um ambiente complexo.  A estratégia prossegue 

dizendo que “o ressurgimento da competição estratégica de longo prazo, a rápida 

dispersão de tecnologias e novos conceitos de guerra e competição que abrangem todo 
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o espectro do conflito requerem uma Força Conjunta estruturada para corresponder a 

essa realidade” (ESTADOS UNIDOS, 2018, p.1). 

 O novo ambiente de acordo com o documento requer uma Força Conjunta que 

seja mais letal, resiliente e que inove rapidamente. A Estratégia Nacional de Defesa 

nomeia claramente a China e a Rússia como ameaças à Segurança Nacional dos EUA. 

Curiosamente, o documento fala sobre o caráter mutável da guerra através de novas 

tecnologias. Ele afirma que os atuais objetivos de defesa são: defender a pátria de 

ataques; manter as vantagens militares da Força Conjunta tanto globalmente quanto 

em regiões chave; Dissuadir adversários de agressão contra nossos interesses vitais; 

permitir que as contrapartes interinstitucionais dos EUA promovam a influência e os 

interesses do país; manter equilíbrios regionais favoráveis de poder no Indo-Pacífico, na 

Europa, no Oriente Médio e no Hemisfério Ocidental; dissuadir, impedir ou desencorajar 

que adversários do estado e atores não-estatais adquiram, proliferem ou usem armas 

de destruição em massa; impedir os terroristas de dirigir ou apoiar operações externas 

contra o território dos Estados Unidos e nossos cidadãos, aliados e parceiros no 

exterior; assegurar que dimensões comuns permaneçam abertas e livres; entregar de 

forma continua uma performance com baixo custo e velocidade enquanto mudamos o 

pensamento cultural do Departamento e os sistemas gerenciais; e estabelecer uma 

National Security Innovation Base incomparável do Século XXI que apoie efetivamente 

as operações do Departamento e sustente a segurança e a solvência (ESTADOS 

UNIDOS, 2018, p.4).  

 A estratégia de defesa declara: “Dissuadir ou derrotar os concorrentes 

estratégicos de longo prazo é um desafio fundamentalmente diferente dos adversários 

regionais, que eram o foco das estratégias anteriores. Nossa força e ações integradas 

com os aliados demonstrarão nosso compromisso de dissuadir a agressão, mas a 

nossa força dinâmica de emprego, postura militar e operações devem introduzir 

imprevisibilidade aos tomadores de decisão adversários” (ESTADOS UNIDOS, 2018, 

p.5). É claro que a estratégia de defesa dita uma mudança completa no que o Exército 

dos EUA vem fazendo.  Ela dita a mudança entre outras coisas e nos chama a uma 

corrida de pseudodesenvolvimento para manter uma vantagem competitiva sobre 



 27 

nossos inimigos e adversários.  Junto com isso, a estratégia de dissuasão parece ser o 

foco principal.  

  

2.4 Estrutura Metodológica  
              A pesquisa começará apresentando a doutrina e como o uso das SOF 

aumentou dentro dessa estrutura e ambiente atual. Posições serão apresentadas sobre 

como Forças Convencionais e SOF estão trabalhando em conjunto para atingir um 

objetivo comum. Uma discussão de teorias será apresentada para justificar a UW como 

dissuasão global. Uma grande parte do trabalho se concentrará em uma discussão 

sobre a UW e seu emprego atual.  A segunda metade do trabalho mostrará, através da 

experiência e resultados, o sucesso da UW.  Além de exemplos históricos, será usado 

um método científico para ver a utilidade da UW.  

A conclusão mostrará como a UW é um elemento de dissuasão global através da 

combinação da Doutrina do Exército dos EUA, teorias das relações internacionais e 

relatos em primeira mão.  Para adicionar conteúdo e dados quantificáveis, serão 

realizadas entrevistas por meio de questionário com os principais líderes na 

Comunidade de Operações Especiais. Uma amostra das questões colocadas aos 

indivíduos estará disponível no Anexo do documento.  As respostas a estas perguntas 

irão adicionar substância, uma vez que vem diretamente dos tomadores de decisão que 

impactam as atividades das SOF.   

  

2.4.1 Método de Abordagem  

              A Utilização de um método na pesquisa é importante para estruturar o 

argumento de maneira coerente.  Optamos por usar uma abordagem de pesquisa 
quantitativa em conjunto com uma pesquisa qualitativa (combinação) 
(UNIVERSITY OF LEICESTER, 2018). Embora usar o método qualitativo de pesquisa 

seja difícil neste caso, não será impossível. 

Conhecer os praticantes e ser um praticante na arte da UW é um grande fator 

positivo para a pesquisa, pois o uso de conhecimento e entrevistas para testar o clima 

da UW tem sido bem-sucedido como dissuasão global. A coleta de dados neste método 

terá que estar sob a construção de um sistema de pontos de desenvolvimento próprio. 
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Atribuiremos valores a uma resposta positiva e a uma resposta negativa (1 = positivo e 

0 = negativo).  Por exemplo, se uma entrevista for positiva em relação ao uso e 

emprego de UW, a entrevista receberá um valor de 1.  Se a entrevista for negativa para 

o uso de UW, será atribuído um valor de 0.  Somaremos o valor após as entrevistas e 

vamos usar o sistema de pontos para fazer uma inferência das minhas entrevistas ou 

questionários.  

De acordo com o método qualitativo, também usaremos a geração de guerra e 

as mudanças na doutrina ao longo do tempo para extrair generalizações de conflitos 

atuais nos quais as SOF do Exército dos EUA estejam engajadas.  Este método é 

puramente baseado em pesquisa e comparação.  No entanto, o resultado também trará 

luz à questão em foco. 

 Utilizar o método quantitativo de pesquisa é mais fácil de acordo com a 

disponibilidade de fontes de dados. A Universidade do Sul da Califórnia define método 

quantitativo de pesquisa como “um método que enfatiza medições objetivas e a análise 

estatística, matemática ou numérica de dados coletados por meio de pesquisas, 

questionários e pesquisas, ou pela manipulação de dados estatísticos pré-existentes 

usando técnicas computacionais. A pesquisa quantitativa concentra-se em coletar 

dados numéricos e generalizá-los em grupos de pessoas ou em explicar um fenômeno 

em particular ” (USC LIBRARIES, 2018). 

Focar na segunda metade da definição é exatamente como pretendemos extrair 

a resposta.  A primeira etapa será coletar dados sobre as implantações das SOF do 

Exército dos EUA e suas localizações (a localização é a mais importante - locais não 

classificados - limitada à pesquisa de fontes de acesso aberto). Em seguida, 

coletaremos dados sobre esses locais e a ocorrência de conflitos nessas áreas.   Esses 

dois pontos de dados serão inseridos no modelo de taxas de falha proporcionais com 

uma resposta de risco esperada.  Esta saída fornecerá a análise de sobrevivência do 

conflito (ou seja, qual será a chance de um conflito surgir ao longo do tempo).  Isso será 

feito durante o período do final da Guerra Fria até o presente (dada a disponibilidade de 

dados indicados). Tentaremos mostrar gráficos e mapas que tornem os resultados 

claramente evidentes.    
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Portanto, esperamos que a combinação do método quantitativo combinado 
com o qualitativo nos leve à resposta pretendida. 

  

2.4.2 Limitações da Metodologia: 

           Os problemas surgirão durante as entrevistas de participantes da arte da UW 

porque eles estão interessados em seu sucesso e podem fornecer respostas 

tendenciosas. O método qualitativo terá que ser adaptado para obter uma resposta 

precisa dos dados que serão categorizados como opiniões. Como membro das Forças 

Especiais do Exército, tenho investido interesse na UW; Assim, na construção deste 

trabalho de pesquisa, tenho que ser disciplinado na apresentação dos resultados.  Será 

importante encontrar uma visão de fora do problema para testar seriamente a validade 

dos resultados. Encontrar os conjuntos de dados sobre os conflitos nos países onde as 

forças das SOF são implantadas será desafiador.  O escopo do modelo de taxas de 

falha proporcionais mostra a probabilidade de sobrevivência baseada em variáveis; isto 

pode garantir a crítica porque não inclui todas as variáveis do mundo real que levam ao 

conflito. A dissuasão é um assunto subjetivo e pode ser interpretado de muitas 

maneiras diferentes; isso poderia incitar muitas críticas.  Durante o desenvolvimento da 

pesquisa, seremos transparentes quando nos depararmos com a possibilidade de um 

erro ou onde possamos inferir incorretamente. A transparência absoluta levará a uma 

melhor resposta e, ao final, teremos certeza de que o resultado será útil para o público-

alvo.  

              A dissuasão é um assunto muito difícil de provar e testar. O problema está em 

outros fatores que não são facilmente mensurados. A dissuasão clássica não explica a 

imprevisibilidade da dissuasão e dos atores. Aplicar uma teoria a um problema é 

apenas uma pequena janela para a validade da resposta ou do resultado.  
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3 MUDANÇAS DOUTRINÁRIAS  
 

 Após a Segunda Guerra Mundial, o Exército dos EUA dedicou tempo para 

desenvolver o FM100-5, que estava concentrado em um foco pós-guerra. O Exército 

dos EUA analisou a desmobilização e reduziu o Exército dos EUA a um efetivo de 

600.000 homens. O outro foco era: de quem o exército cuidaria na era atômica?  O 

exército ainda exigiria forças terrestres?  Muitas conferências em 1949 discutiram esse 

assunto e o consenso foi de que as forças terrestres continuariam a ser importantes. O 

desempenho do exército americano na Segunda Guerra Mundial havia provado sua 

letalidade e os líderes e legisladores concordaram em melhorar as atuais divisões que 

existiam durante aquela época.  O fato mais interessante é que, em 1950, o Exército 

dos EUA reconheceu a necessidade de “combinar blindados e infantaria” (CANNON, 

1984, p. 9). Infelizmente a doutrina desenvolvida em 1949 permaneceu essencialmente 

a mesma da Segunda Guerra Mundial.  A maior mudança para as forças armadas após 

a Segunda Guerra Mundial foi na verdade a Força Aérea dos EUA.  Em 1947, o 

congresso aprovou a Lei de Segurança Nacional, que colocou todos os serviços sob o 

Departamento de Defesa (DOD) (CANNON, 1984, P.10). Depois que os Estados Unidos 

lançaram a bomba atômica no Japão, basicamente pavimentando o caminho para a paz 

no Pacífico, a Força Aérea ganhou popularidade e, com isto, financiamento.  Este 

exemplo atual de como o Exército dos EUA mudou como resultado de um grande 

conflito é muito interessante. De fato, Cannon afirma que a bomba atômica foi tão 

impactante que “o pensamento militar parecia” paralisado pela magnitude da era 

atômica. 
              É importante notar que em 1947 os republicanos no Congresso queriam cortar 

gastos para o exército e concentrar mais recursos para o arsenal nuclear. O Exército 

logo ficou em segundo lugar para a Força Aérea.  Em 1949, quando o FM100-5 foi 

criado, esse era o cenário atual.  O FM100-5 foi criado para constituir a base da 

doutrina das principais tropas em combate e as táticas de armas combinadas 

(CANNON, 1984, P.10). Esta é a primeira vez que o exército se concentra nas armas 

combinadas. O manual afirmava que “todas as operações ofensivas estavam centradas 
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na destruição das forças inimigas como o propósito de todas as operações militares” 

(CANNON, 1984, p. 11). 

Avançando quase 68 anos, a insurgência, as batalhas não-lineares, a batalha 

multidimensional e, por último, a guerra híbrida tomaram o controle, mudando assim a 

face da guerra.  O velho ditado se aplica neste caso, "para entender para onde estamos 

indo, você deve entender nossa história". O exército em 1949 reagiu claramente a uma 

nova forma de guerra.  Indiscutivelmente, a bomba atômica habilmente terminou a 

Guerra no Pacífico e se tornou a nova forma “preferida” de guerra.  Tanto a opinião 

pública como os legisladores estavam reunidos por trás do desenvolvimento de 

sistemas de distribuição e financiaram a Força Aérea no lugar do Exército.  Isso poderia 

estar acontecendo novamente?  

              Em 1949, o FM100-5 definiu Operações Especiais como “partisan warfare”2 

Cannon prossegue dizendo que a linguagem no manual parece ser as ativações “pré-

guerra” que foram exercidas nas Filipinas e aquelas conduzidas pelas forças pró-

aliadas contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial (CANNON, 1984, P.10). 

Curiosamente, o FM100-5 introduz Operações Especiais na forma de manobras táticas 

como: ataque de posição fortificada, operações nas linhas do rio, combate noturno, 

combate nas cidades (precursor da MOUT - Operações militares em zona urbana), 

combate em mata, combate em desfiladeiros, operações na selva, operações no 

deserto, partisan warfare e operações anfíbias conjuntas (CANNON, 1984, P.11).  

Na Segunda Guerra Mundial, o Escritório de Serviços Estratégicos (OSS) foi a 

primeira Unidade de Operação Especial, juntamente com alguns dos primeiros 

exemplos da CIA.  O OSS foi o principal responsável por apoiar, aumentar e sustentar a 

resistência francesa contra a invasão nazista.  É muito interessante ver as origens das 

Operações Especiais e como elas se transformaram no que agora chamamos de 

                                                
2 Partisan Warfare é definida como atividades militares organizadas de grupos não incorporados ao 
exército regular (ESTADOS UNIDOS, 10).  William J. Donovan dá uma explicação mais completa de 
Partisan Warfare em 1951 no Army War College em Fort Leavenworth, Kansas. Ele afirma que, “Os 
termos “Partisans” e “Free Corps” são vagamente usados. Além do uso da palavra partidária como 
intercambiável com a guerrilha, o termo tem sido empregado para designar um corpo cuja missão é 
atacar o inimigo por ação distinta daquela do exército principal do corpo de exército. Como seu dever é 
apoiar o esforço principal, é parte integrante do exército e, como tal, tem direito aos privilégios das leis da 
guerra”(DONOVAN, 3). 
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“guerra não convencional”. Na França, o OSS se infiltrou e guiou o abastecimento 

noturno de aviões clandestinos, treinou a resistência com táticas militares e participou 

de operações de sabotagem contra trens e equipamentos de suprimentos do Exército 

Nazista.  Este foi o começo das Operações Especiais. No desenvolvimento pós-

Segunda Guerra Mundial do FM100-5 é evidente que os legisladores reconheceram a 

importância das Operações Especiais na época.   

              Em resumo, o exército dos EUA viu pouco movimento para sua doutrina após a 

Segunda Guerra Mundial devido ao surgimento da arma atômica. O Exército ficou em 

segundo plano para o desenvolvimento de vetores de ataque e a separação da Força 

Aérea do Exército.  A opinião pública e o financiamento para a Força Aérea dispararam, 

enquanto outros serviços permaneceram estagnados.  A razão apresentada pelo autor 

foi porque a arma atômica apresentou o futuro da guerra. Em outras palavras, o conflito 

e o surgimento de ameaças globais levaram a resposta de um foco no combate 

terrestre à possibilidade de uma guerra nuclear. Não obstante, o exército continuou a 

avançar com o desenvolvimento da doutrina.  A busca pela consolidação de forças 

combinadas e o sucesso que as forças conjuntas podem ter no campo de batalha 

tornaram-se pontos cruciais. Ficará evidente que a doutrina continua a mudar para 

atender à atual ameaça global.  Os EUA logo estariam envolvidos na Coreia do Norte e 

enfrentariam sua primeira guerra irregular, o Vietnã. 

No conflito pós-Guerra da Coreia, vemos o Exército dos EUA mudar de “a 

destruição total das forças armadas do inimigo e sua vontade de lutar ...” para identificar 

três fases operacionais da guerra” (CANNON, 1984, p.17). Essas três fases da guerra 

são definidas pela FM100-5 (edição de 1954) como: ação ofensiva contra uma posição 

organizada, ação ofensiva em uma guerra de movimento e de perseguição (CANNON, 

1984, p.17). É claro que a mudança para o propósito da ação militar contra um inimigo 

mudou devido à Guerra da Coreia.   Até este ponto da História, o Exército dos EUA 

mostrou um padrão de ajuste de sua doutrina às suas experiências na guerra anterior.  

É muito importante notar que é na Guerra da Coreia onde as forças armadas dos EUA 

reconhecem que as operações aéreas e terrestres não podem ser separadas.  É a 

primeira vez que o papel da Força Aérea está no apoio de operações terrestres. Esta é 
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uma mudança chave da Segunda Guerra Mundial; e principalmente por causa do tipo 

de conflito que os EUA vivenciaram neste período da história.   

 Estes exemplos de mudanças da doutrina devido ao conflito também mostram 

um paralelo com um pensamento concebido por William S. Lind. As Quatro Gerações 

de Guerra é um conceito que descreve o tipo de guerra experimentada no mundo 

devido a um grande número de variáveis. Essas variáveis incluem como a guerra foi 

travada.  Nos anos 1600, a guerra foi travada entre famílias, tribos, religiões, cidades e 

empresas. Lind descreve a primeira geração de guerra como uma guerra de linhas e 

colunas; as batalhas nessa época foram travadas formalmente e ordenadamente (LIND, 

2003). Fardas e patentes foram os produtos da 1ª Geração de guerra. À medida que os 

campos de batalha progrediram e as armas avançaram em tecnologia, a guerra tornou-

se muito menos ordenada.  As táticas precisavam mudar à medida que as armas 

aumentavam sua efetividade contra grandes números, como a metralhadora.   

A Segunda Geração de Guerra fala dessa mudança. A Segunda Geração tem 

um efeito de massa caracterizado pelo ditado francês: “a artilharia conquista, a 

infantaria ocupa” (LIND, 2003). Os militares na segunda geração continuam muito 

disciplinados, na verdade, mais disciplinados, porque foi visto que a iniciativa 

compensaria a deficiência na sincronização.  É aqui que o exército americano se 

identificou; a guerra americana é toda sobre "acertar na mosca" (LIND, 2003). As 

gerações parecem estar mudando por causa da tecnologia e da necessidade geral de 

derrotar exércitos com poder de fogo esmagador, porque a maioria dos exércitos ainda 

eram reconhecíveis através dos uniformes. 

 A Terceira Geração de Guerra é conhecida como Geração de Manobras; o 

Exército Alemão tem o crédito pelo desenvolvimento da “Blitzkrieg” ou pela guerra de 

manobras. Em vez de disciplina rigorosa, a terceira geração de guerra encoraja a 

iniciativa e concentra mais o combate profundo. Seu slogan é "contornar e colapsar" em 

vez de destruir (LIND, 2003). Isto é um desvio da guerra linear, agora a guerra é não-

linear.    

Lind argumenta que a 4ª Geração de Guerra vem da terceira geração, no sentido 

de que a descentralização e a iniciativa ajudam a levá-la adiante. A guerra da 4ª 

Geração é o que vemos hoje; atores não-estatais são capazes de importar sua guerra e 
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o estado está perdendo terreno. A 4ª Geração de Guerra tem atores como FARC, Al 

Quaeda, Hamas, Hezbollah e Taliban (LIND, 2003). A 4ª geração também vê um 

retorno do conflito entre culturas e religiões, não apenas estados. A crise aqui é 

baseada na legitimidade do estado; o multiculturalismo também afeta e infla as 

diferenças.  

Nesse sentido, a 4ª Geração de Guerra pode ser um produto da teoria do 

Choque de Civilizações na Geopolítica. Samuel Huntington afirma que: 
As distinções mais importantes entre os povos são [não mais] ideológicas, 
políticas ou econômicas.  Eles são culturais.  Novos padrões de conflito 
ocorrerão ao longo das fronteiras de diferentes culturas e padrões de coesão 
serão encontrados dentro das fronteiras culturais (HUNTINGTON, 1996, p.21). 
  

Devido a essa “nova ordem mundial” que Huntington fala, estamos vendo um 

aumento na crise de identificação.  A globalização também aumentou a “realidade”.  O 

que significa a "realidade"?  Realidade significa uma maior compreensão e percepção 

de como o mundo é.  Isso significa que civilizações que não tinham ideia do que é o 

ocidente ou como o ocidente se identifica agora o vê "ao vivo". Sim, ao vivo, em 

celulares, Youtube, Facebook, Instagram e outras mídias sociais. Através da minha 

experiência no Iraque e no Afeganistão, testemunhei esse fenômeno; os rostos 

surpresos quando expliquei como vivíamos nossa vida e como as “coisas” na América 

eram abundantes. Eu não vi uma expressão de ódio; Eu vi, talvez, um leve ciúme ou 

um desejo de viver assim.  Este é um pequeno exemplo de tornar-se consciente da 

realidade e da realidade diretamente contradizendo o que você pensava ser verdade. 

Este fenômeno da globalização, aliado à nova ordem mundial e aos estados em 

crise dentro das suas fronteiras, cria uma espécie de conflito apenas ligeiramente 

explicado na 4ª geração de guerra. Essa mudança no conflito ditará um novo tipo de 

conflito. Esse tipo de guerra é oculto, onde os inimigos estão entre a população e farão 

qualquer coisa para proteger sua versão da "realidade".  Minha experiência nessas 

regiões conturbadas demonstrou isso.  Isto pode ser visto não somente no Oriente 

Médio, mas em todo o mundo.  De fato, é evidente em áreas da América Central e do 

Sul.  Há uma atmosfera geral de agressão contra o estado.  Essas organizações são 

tipicamente alimentadas por atividades ilícitas, como narcotráfico, tráfico de seres 

humanos e movimentação de estrangeiros de interesse especial.  Os EUA rotulam 
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formalmente essas organizações como crime organizado transnacional.  Por 

experiência pessoal, essas organizações são adeptas não apenas contra o estado, mas 

também se infiltram em sua liderança nos níveis mais altos. Essas organizações, por 

meio do dinheiro, do poder e da violência, influenciam os governos como um todo - e, 

no final, provocam a corrupção que é difícil de combater. 

 Esse novo tipo assimétrico de guerra entre estados e elementos de resistência 

ou insurgências levou diretamente à 4ª geração de guerras como descrito por Lind 

(LIND, 2003). Isso acabou provocando uma nova necessidade, um novo estilo de 

soldado e abordagem para ganhar a guerra dos Estados Unidos. Para olhar 

corretamente para essa mudança na guerra, examinaremos os números dos homens 

antes e depois do 11 de Setembro 2001, uma vez que os EUA declararam guerra ao 

Iraque e ao Afeganistão. O efetivo total na ativa do Exército para o ano fiscal de 2001 

foi de 480.000 homens (KOONTZ, 2001). Em 2005, durante a operação Liberdade do 

Iraque e Enduring Freedom, o exército tinha um efetivo total de 512.400 homens. Em 

2010, no auge de ambos os cenários de combate, o exército tinha um efetivo total de 

562.400 soldados (KOONTZ, 2001). O Exército dos EUA atende às suas exigências 

finais quando necessário.   

Entre os anos de 2001-2010, o Exército dos EUA experimentou o começo de 

duas guerras e um rápido acréscimo de tropas.  Isso, juntamente com a adaptação da 

doutrina à ameaça atual, provou ser reações dos legisladores e dos líderes militares. A 

doutrina também mudou drasticamente entre a 2ª e a 3ª geração de guerras, conforme 

definido por Lind. Os EUA se viram planejando intensas campanhas de Batalha 

Aeroterrestre, campanhas de choque e pavor, e efeitos de massa para combater a 

guerra insurgente contra um inimigo que não era reconhecível. Mais perceptível foi a 

criação do Manual de Campo de Contra-Insurgência, FM 3-24, supervisionado pelo 

General David Petraeus; este manual começa definindo a guerra irregular como uma 

“luta violenta entre os atores estatais e não estatais pela legitimidade e influência sobre 

a população relevante” e ele afirma especificamente que a guerra irregular exige que os 

EUA abordem o problema com uma "abordagem governamental global” (ESTADOS 

UNIDOS, 2014, p.1-1). No primeiro capítulo do FM 3-24, vemos que seus autores falam 

sobre “construir a capacidade da Partner Nation” (ESTADOS UNIDOS, 2014, p.1-1). O 
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FM continua dizendo que os EUA podem estar diretamente envolvidos em derrotar uma 

insurgência ou permitir que um país anfitrião o faça.   

O Manual de Campanha (FM) esclarece, no entanto, que mesmo que os EUA 

estejam “diretamente envolvidos na derrota da insurgência, seu papel principal só pode 

ser o de capacitar uma nação anfitriã para fazê-lo” (ESTADOS UNIDOS, 2014, p. 1-2). 

Este é um ponto importante para os meios atuais dos EUA no combate à insurgência e 

ao terrorismo.  

Na Segunda Guerra Mundial, os EUA perceberam, por meio do uso do poder 

aéreo, que integrá-lo à ação terrestre era a maneira mais letal de conduzir a guerra. 

Durante a Guerra Mundial contra o Terrorismo (2001-Presente), os EUA viram uma 

mudança direta na política e orientação; eles tornaram-se dependentes das PN (ou 

definiram o sucesso através do êxito das PN), governos anfitriões e forças das PN para 

alcançar seus objetivos. O FM afirma ainda que “quando e como o governo dos EUA 

presta assistência a outros estados para combater uma insurgência é uma questão de 

política e estratégia” (ESTADOS UNIDOS, 2014, p.1-4).  

Pode-se concluir a partir dessa afirmação que a influência política e as decisões 

impactam as ações no terreno, que é um afastamento estrito da doutrina do estilo da 

Segunda Guerra Mundial.  A Guerra na Europa não dependeu da permissão de que as 

nações anfitriãs ganhassem tanto quanto as guerras atuais. Na Segunda Guerra 

Mundial, os EUA enfrentaram um exército permanente e apoiaram seus aliados. No 

entanto, ter certeza de que apoiávamos o governo francês (ou qualquer outro governo) 

não era nossa prioridade. Por outro lado, tentamos reconstruir os países assim que a 

guerra acabou, mas isso é completamente diferente da construção da nação. As 

drásticas mudanças de foco para os EUA em relação às guerras no Afeganistão e no 

Iraque mudaram fundamentalmente o exército por mais de uma década. Uma nova 

doutrina foi escrita para enfrentar o novo inimigo dos EUA, o terrorismo islâmico 

radical.   

              A doutrina foi mudada para incluir como comandantes e unidades entraram no 

planejamento; um conceito relevante mais claramente definido através deste conflito é o 

"centro de gravidade". O FM 3-24 define o centro de gravidade como uma fonte de 

poder que fornece força moral ou física, liberdade de ação ou vontade de agir 
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(ESTADOS UNIDOS, 2014, p.7-6). O que é extremamente importante observar neste 

cenário que sai da Segunda Guerra Mundial, 3ª Guerra Geracional, para falar sobre a 

vontade de agir ou força moral de um inimigo (ESTADOS UNIDOS, 2014, p.7-6). 

Na Segunda Guerra Mundial, ou melhor, no pós-guerra, era importante entender 

a vontade de agir dos inimigos?  Provavelmente não, era muito mais importante 

entender as táticas de batalha e o contingente do seu inimigo.  Pode ter sido importante 

também entender se a moral do inimigo era alta e sua disposição para lutar, mas a 

vontade de agir e a força moral não faziam parte da equação.  É evidente que a guerra 

mudou e se tornou pessoal.   

Assim, o Exército dos EUA começou a investigar fenômenos como ataques 

suicidas. A questão número um foi: o que motiva as pessoas a usar mais de 45 quilos 

de explosivos e se matar por 'Allah'?  Por que uma bem inferior decide atacar uma força 

muito superior?  Estas não são ideias novas.  As treze colônias originais do que se 

tornariam os Estados Unidos travaram um conflito similar contra a Inglaterra pela 

Independência. Isso não era novo; ficou claro para os EUA que os insurgentes estavam 

utilizando táticas de guerrilha.  A questão lera como combatê-los?   
Operações Especiais exigem modos de emprego, táticas, técnicas, 
procedimentos e equipamentos exclusivos.  Elas são frequentemente 
conduzidas a ambientes hostis, negados, ou politicamente e / ou 
diplomaticamente sensíveis, e caracterizados por um ou mais dos seguintes: 
sensibilidade temporal, natureza clandestina ou encoberta, baixa visibilidade, 
trabalho com ou através das forças locais, maior exigência de orientação 
regional e conhecimento cultural, e um grau de risco elevado (DOA, 2018, p. 
13-14) . 
  

As Forças de Operações Especiais do Exército dos EUA geralmente são 

implantadas em campanhas de maneira aberta, secreta ou clandestina. As Operações 

Especiais atendem ao comandante operacional, ao comandante da força conjunta ou 

aos requisitos do embaixador (ESTADOS UNIDOS, 2018, p. 14). Essas definições são 

importantes para serem entendidas à medida que analisamos melhor como as 

Operações Especiais do Exército dos EUA dissuadiram ou não um mundo perigoso.  O 

conjunto de problemas estabelecido pela guerra dos EUA contra o terrorismo tem 

aspecto único que torna as Operações Especiais uma opção viável para enfrentar o 

complexo ambiente estabelecido pela contra-insurgência. As principais competências 

do Operações Especiais são Special Warfare e Surgical Strike. Guerra Especial é um 



 38 

“termo genérico que representa forças de operações especiais que conduzem 

combinações de guerra não convencional, defesa interna estrangeira e / ou contra-

insurgência através de e com forças locais ou pessoal em ambientes politicamente 

sensíveis e / ou hostis” (ESTADOS UNIDOS, 2018, p 27). 

Apresentar apenas com base em definições e o objetivo definido para as SOF do 

Exército dos EUA faz com que elas se encaixem perfeitamente no atual conjunto de 

problemas da América.  Os Estados Unidos da América enfrentaram uma força 

insurgente que escolhe quando lutar, quando pegar em armas e onde lutar.  Esse fato 

lamentável sobre as insurgências torna ainda mais difícil eliminar esses indivíduos.  As 

Operações Especiais oferecem soluções melhores do que as forças convencionais 

nessa questão. A FM 3-24 afirma que a contra-insurgência requer soldados 

culturalmente preparados que trabalhem bem com as PN; As SOF são especialmente 

treinadas nessas áreas. Elas são “treinadas em linguagem, são bem preparadas para o 

território, são culturalmente astutas, politicamente flexíveis, treinadas em mediação e 

negociação, dispostas para operar de forma autônoma, proficientes na coordenação 

interagência, e capacitados para aplicação de tecnologias avançadas ” (ESTADOS 

UNIDOS, 2018, p. 38). 

As SOF, em teoria, são adequadas para os atuais inimigos dos EUA; que vêm de 

uma população cuja intenção é impor sua maneira à sociedade como um todo.  As SOF 

tendem a viver, comer, treinar e lutar com a sua PN.  Nem toda atividade é ação direta; 

as SOF podem e vão treinar forças da PN. Pela experiência, muitos elementos das SOF 

são implantados em todo o mundo treinando aliados dos EUA e PN contra ameaças 

comuns eventualmente destinadas a atender às políticas e objetivos dos EUA na 

respectiva região.  

Em 2017, o general Raymond Thomas declarou: “Nós operamos e lutamos em 

todos os cantos do mundo” (ESTADOS UNIDOS, 2014, p.18). O senador Jack Reed, de 

Rhode Island, declarou durante depoimento do SOCOM (United States Special 

Operations Command) ao Congresso: “Embora os últimos 15 anos de Operações 

Especiais tenham sido focados principalmente em combater grupos extremistas 

violentos, existe uma percepção crescente de que as SOF, e as habilidades únicas que 

estas possuem, podem ser convocadas para outras missões também” (ESTADOS 
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UNIDOS, 2014, p.6). O General Raymond A. Thomas III, comandante do SOCOM, 

prestou depoimento no congresso em 2017.  Ele declarou: “… as SOF são mais 

relevantes do que nunca para as ameaças atuais e duradouras enfrentadas pela nossa 

Nação. Temos estado na linha de frente das operações de segurança nacional nas 

últimas três décadas, incluindo o combate contínuo nos últimos 15 anos e meio” 

(ESTADOS UNIDOS, 2014, p.16).    

A dissuasão também é mencionada no FM 3-24 como atividades tais como 

defesa interna estrangeira, assistência às forças de segurança, contra-insurgência e 

guerra não convencional.  Em outras palavras, o Exército dos EUA afirma 

especificamente, por meio de doutrina, que as suas SOF são usadas como 

dissuasoras. Generall Thomas, o comandante do SOCOM, declarou durante o seu 

depoimento ao U.S. Senate Committee of Armed Services que ele tinha 

aproximadamente 8000 homens destacados em 80 países (ESTADOS UNIDOS, 2014, 

p.17). 

Conclusões simples revelarão que as SOF serviram como dissuasão para muitos 

conflitos em potencial por todo o mundo. Mais de 8000 SOF são implantadas em 80 

países, seja treinando, auxiliando ou combatendo - essa é uma marca significativa. As 

SOF dos EUA estão mobilizadas em mais de 41% do mundo - quase metade dos 

países do planeta. A maioria dos homens das SOF trabalha com as forças das PN em 

problemas do mundo real, normalmente em prol de seus respectivos países.  Os EUA 

veem um aliado seguro como segurança recíproca para os Estados Unidos.   

              Recentemente, os Estados Unidos (2018) publicaram sua Estratégia Nacional 

de Defesa - uma nova versão do documento de dez anos; o quarto objetivo de defesa é 

listado como “impedir adversários de agredir nossos [dos EUA] interesses vitais” 

(ESTADOS UNIDOS, 2018, p.4). Foi discutido anteriormente neste documento a 

definição de dissuasão.  A dissuasão é em outras palavras, manter o conflito sob 

controle, executando atos que façam com que um adversário não queira atacar; 

dissuadir o conflito por meio de atividades que mostrem o desejo de usar o poder se 

assim for provocado.  As SOF dos EUA estão implantadas em todo o mundo treinando, 

lutando e construindo alianças.   
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Por definição, parece que, como um subproduto, as SOF dos EUA estão 

realizando exatamente isso.  No início do capítulo, foi mostrado como a doutrina dos 

EUA mudou com o tempo devido ao clima político e de conflito.  Hoje nos EUA vemos a 

mesma coisa acontecendo; as forças políticas ditam como as forças armadas 

americanas são postas.  A Estratégia Nacional de Segurança também foi publicada 

quando o presidente Donald J. Trump assumiu o cargo.  Na abertura do documento é 

afirmado: 
Uma América que tem segurança, prosperidade e liberdade em casa é uma 
América com força, confiança e vontade de liderar no exterior.  É uma América 
que pode preservar a paz, defender a liberdade e criar vantagens duradouras 
para o povo americano. Colocar a América em primeiro lugar é o dever do 
governo e a base da liderança dos EUA no mundo.  Uma América forte é de 
interesse vital não apenas do povo americano, mas também das pessoas de 
todo o mundo que desejam fazer parceria com os Estados Unidos em busca de 
interesses, valores e aspirações comuns. Esta Estratégia de Segurança 
Nacional coloca os EUA em primeiro lugar (ESTADOS UNIDOS, 2017, p.1). 

  

O clima político atualmente em Washington mostra uma estratégia da política 

America First; isso implica que a administração tomará decisões que beneficiem a 

América.  Atualmente, as forças terrestres convencionais americanas não são 

mobilizadas da mesma maneira que foram em 2010 ou 2014. As forças terrestres 

convencionais foram em grande parte retiradas dos cenários de combate no Iraque e no 

Afeganistão.  Em 2011, a guerra no Iraque terminou oficialmente e a missão de 

combate no Afeganistão mudou para Resolute Mission Support em 2016.  Quando 

Obama assumiu a presidência nos Estados Unidos, o número de tropas no Iraque foi 

estimado em 150.000 militares (ESTADOS UNIDOS, 2011, p.1). Isso é apenas o 

número de tropas no Iraque e se o efetivo foi aumentado para as tropas no Afeganistão, 

o número seria muito maior.  A partir de 1 de dezembro de 2017, as tropas destacadas 

na Síria, no Iraque e no Afeganistão atingiram o nível de 18 000 homens (MYRE, 2017). 

O Comandante do SOCOM declarou ao Congresso que ele tinha mais de 8000 homens 

com quase metade deles em condições de emprego imediato.   Em outras palavras, são 

4.000 homens mobilizados para apoiar a Guerra Global contra o Terrorismo e outras 

missões de treinamento no exterior.  A matemática simples dita que 1/3 das tropas 

desdobradas são da SOCOM.   
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Figura 3 - Implantações de tropas dos EUA  
Fonte: Myre (2017)  

  

O mapa acima mostra a grande concentração de tropas dos EUA nas zonas de 

combate.  A maioria das forças SOF é implantada nessas zonas.  Simplificando, as 

forças das SOF americanas parecem estar espalhadas pelo mundo e sua mera 

presença atua como uma dissuasão.  Líderes e tomadores de decisão afirmaram 

claramente que a dissuasão é um objetivo importante, o que também a torna muito 

importante para a SOCOM (conforme declarado no depoimento dado ao Comitê das 

Forças Armadas do Senado dos EUA).  

Através das mudanças na doutrina e exemplificadas pela 4ª Geração de Guerra, 

a dissuasão e as contra-insurgências se tornaram mais importantes. A guerra não é 

mais estado versus estado; é muito mais complicado com atores não-estatais 

posicionados contra os estados.  Por meio da doutrina, dos números de homens 
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mobilizados, do objetivo declarado e das atividades-chave, parece que as SOF estão 

prontas para impactar diretamente a dissuasão contra a atividade hostil em relação aos 

Estados Unidos da América. 
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4 DISSUASÃO VIA SOF NA GUERRA GLOBAL CONTRA O TERRORISMO (GWOT) 
 

Depois dos eventos que ficaram conhecidos como “9/11”, o presidente George 

W. Bush declarou o inimigo como sendo uma rede de criminosos e terroristas. A GWOT 

tornou-se um termo associado aos conflitos no Oriente Médio. A GWOT abrange a 

Operação Liberdade do Iraque, a Operação Enduring Freedom e a Missão Apoio 

Resoluto, entre outras contingências menores em todo o mundo. As SOF foram 

mobilizadas para combater diretamente essa “rede de criminosos e terroristas”.   Desde 

o início do conflito no Afeganistão para derrubar o Taliban e em parceria com a Aliança 

do Norte e Hamid Karzai para fazê-lo.  O Destacamento Operacional Alpha 574 ligou-se 

à aliança do norte e levou Hamid Karzai ao poder, eventualmente Karzai se tornaria o 

presidente do Afeganistão e continuaria sendo durante anos de conflito. As SOF 

estavam ativas no Iraque derrubando facções da Al-Qaeda e alvos altamente 

compensadores, lentamente, desmantelando redes através de ataques de ação direta 

de precisão.  Evidentemente, as SOF têm sido muito ativas na Guerra Global contra o 

Terrorismo.   

 Para determinar se as SOF agiram de maneira a dissuadir o conflito em escala 

global, primeiro aplicaremos a teoria apresentada anteriormente por Dan Fitzgerald, 

através dos estudiosos Huntington, Smith e Huth, utilizando o modelo clássico de 

dissuasão. Que dita uma situação em que o conflito é eminente ou uma situação de 

crise.  O modelo é o seguinte: 

• A - Comportamento claramente definido que seja considerado inaceitável 

• B - Comunicação ao adversário como um compromisso de punir violações 

• C - Ter a capacidade de defender este compromisso  

• D - Demonstrar a determinação de realizar a retaliação se o adversário não 

cumprir, por exemplo, A + B + C + D = Sucesso 

Neste caso, postularemos que a ausência de uma dessas variáveis tornará menos 

provável a dissuasão. Em outras palavras, se a participação das SOF no GWOT carece 

de uma dessas variáveis, a participação das SOF como dissuasor do conflito global no 

Oriente Médio se torna menos significativa. Com base na dificuldade desta tarefa, os 

dados apontados serão apresentados através do uso de números da força, 
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desdobramentos, número de tropas desdobradas e capacidade de treinamento das 

SOF dos EUA. Iremos delinear claramente as variáveis por seção e atribuir valores de 

0,0 a 1 a cada variável.  Uma vez que a pontuação total tenha computado a pontuação 

mais próxima de 4 significará que a dissuasão é altamente provável, enquanto uma 

pontuação mais próxima de 0 significará que a dissuasão não é alcançada. O 

mecanismo de pontuação que usaremos neste método de pesquisa quantitativa é uma 

pontuação entre 0 e 1 de pouco a nenhum efeito na prevenção de conflitos; uma 

pontuação entre 1 e 2 é uma dissuasão moderada que impede o conflito; uma 

pontuação entre 2 e 3 é de impacto positivo na dissuasão de conflitos; uma pontuação 

entre 3 e 4 é uma dissuasão significativa na prevenção de conflitos e uma pontuação de 

4 significa que as SOF são posicionadas para impedir conflitos. Na determinação da 

pontuação final, todas as variáveis serão adicionadas e serão interpretadas como tal: 0-

4 pontos - dissuasão não foi alcançada, 4-8 pontos - a dissuasão foi levemente 

alcançada, 8-12 pontos - a dissuasão foi relativamente alcançada, e 12-16 pontos - a 

dissuasão foi absolutamente alcançada.  

 Neste caso, testaremos as SOF como um elemento de dissuasão global na 

Guerra Global contra o Terrorismo; A primeira variável será testar se um ator agiu de 
uma maneira considerada inaceitável dentro da comunidade internacional. Em 11 de 

setembro de 2001, uma série de 4 ataques terroristas coordenados em solo americano 

foi executada pela organização terrorista conhecida como Al Qaeda. 19 sequestradores 

de aviões e 2.996 civis foram mortos.  Estes eventos foram um ataque direto contra o 

modo de vida ocidental e ameaçaram a segurança dos Estados Unidos da América.  No 

dia seguinte aos ataques, os Estados Unidos e seus aliados na Otan decidiram declarar 

o Artigo 5º do Tratado de Washington.  Este artigo estipula: 
As partes concordam que um ataque armado contra um ou mais deles na 
Europa ou na América do Norte será considerado uma ofensiva ataque contra 
todos e, consequentemente, estão de acordo que, se tal ataque armado 
ocorrer, cada um daqueles, em exercício do direito de defesa individual ou 
coletiva reconhecido pelo Artigo 5º da Carta das Nações Unidas, ajudará a 
Parte ou Partes assim atacadas por tomarem imediatamente, individualmente e 
em conjunto com as outras partes, a ação que julgar necessária, incluindo o 
uso das forças armadas, para restaurar e manter a segurança da área do 
Atlântico Norte (GLOBAL RESEARCH, 2001).  
  

A decisão de invocar o Artigo 5º em relação aos ataques de 11 de setembro veio 

três semanas depois, e em 7 de outubro de 2001 começou o bombardeio e a invasão 
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do Afeganistão (GLOBAL RESEARCH, 2001). Os eventos do 11 de setembro 

claramente ganharam atenção internacional e reações.  O ataque terrorista contra a 

infraestrutura e ícones americanos só aumentou a raiva sentida por muitos durante 

esse tempo. Os Estados Unidos foram atacados e o mundo todo rejeitou estes atos. A 

manchete de capa do jornal australiano, The Australian, foi “Guerra do Terror” (ABC, 

2001). O jornal Daily Telegraph da Inglaterra publicou na capa do seu periódico “War on 

America” (ABC, 2001). Países como o Líbano, Israel, Japão e Índia também noticiaram 

os ataques terroristas contra os Estados Unidos.   

Nesse caso, parece racional que tenha ocorrido uma ação na qual justificasse 

um comportamento inaceitável de um ator não-estatal contra os Estados Unidos.  A 

mídia, a comunidade internacional e, em última instância, a OTAN e o governo dos 

Estados Unidos consideraram um ato de guerra.  O Artigo 5º foi invocado significando 

que uma organização internacional havia concordado que as ações eram de tal ordem 

que garantiam a declaração unificada de guerra em apoio à defesa, e para restaurar a 

segurança do Atlântico Norte. 

Neste caso, a variável 1 sustenta uma pontuação de 4 devido ao fato de que um 

ato inaceitável fora cometido contra os Estados Unidos.  

 A segunda variável é a comunicação ao ator para punir violações. O 

presidente dos Estados Unidos durante esse período foi George W. Bush.  Nos minutos 

e dias seguintes aos ataques de 11 de setembro, o presidente Bush foi extremamente 

ativo na imprensa. Em 20 de setembro de 2001, o presidente Bush declarou uma nova 

abordagem à política externa em resposta ao 11 de setembro: “Nossa guerra contra o 

terror começa com a Al Qaeda, mas não termina aí. Não terminará até que todos os 

grupos terroristas de alcance global tenham sido encontrados, detidos e derrotados” 

(GREGG II, 2018). 

Em 20 de setembro de 2001, o presidente Bush fez um discurso perante o 

congresso durante a mensagem presidencial anual State of the Union Address. Bush 

fez a seguinte exigência ao Taliban: “Entregue às autoridades dos Estados Unidos 

todos os líderes da Al Qaeda que se escondem em sua terra.  Liberte todos os cidadãos 

estrangeiros, incluindo cidadãos americanos injustamente presos.  Proteja jornalistas 

estrangeiros, diplomatas e trabalhadores humanitários em seu país.  Feche 
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imediatamente e permanentemente todos os campos de treinamento de terrorismo no 

Afeganistão e entregue todos os terroristas, e cada pessoa em sua estrutura de apoio, 

às autoridades competentes. Dê aos Estados Unidos total acesso aos campos de 

treinamento de terroristas, para que possamos garantir que eles não mais funcionem.  

Estas demandas não estão abertas a negociação ou discussão.  O Taliban deve agir e 

agir imediatamente.  Eles devem entregar os terroristas; ou eles terão o seu destino 

(The Guardian, 2018). 

O presidente Bush continua dizendo:  
Nossa resposta envolve muito mais do que uma retaliação instantânea e 
protestos isolados.  Os americanos não devem esperar uma batalha, mas uma 
longa campanha, diferente de qualquer outra que já vimos.  Pode haver 
protestos dramáticos visíveis na TV e operações sigilosas, secretas mesmo se 
tiver sucesso. Vamos privar os terroristas de financiamento, colocá-los uns 
contra os outros e levá-los de um lugar para outro, até que não haja refúgio ou 
descanso. E buscaremos nações que forneçam ajuda ou refúgio ao terrorismo.  
Cada nação, em cada região, agora tem uma decisão a tomar. Ou você está 
conosco ou está com os terroristas.  Deste dia em diante, qualquer nação que 
continue abrigando ou apoiando o terrorismo será considerada pelos Estados 
Unidos como um regime hostil (THE GUARDIAN, 2018). 
  

O presidente Bush declarou: “E hoje à noite, a alguns quilômetros do Pentágono, 

que foi atacado, tenho uma mensagem para nossos militares: estejam prontos.  Eu 

chamei as Forças Armadas para alertar, e há uma razão para isso.  A hora está 

chegando para os Estados Unidos agirem e vocês nos deixarão orgulhosos” (THE 

GUARDIAN, 2018). 

Antes do discurso e mensagem ao Congresso no State of the Union Address em 

20 de setembro de 2001, o Congresso dos Estados Unidos declarou guerra quando 

aprovou a Autorização de Uso da Força Militar (AUMF) como uma resolução conjunta.  

A votação foi esmagadoramente unilateral.  Na câmara dos deputados, a votação foi de 

420 votos a favor, 1 contra e 10 abstenções.  No senado, a votação foi de 98 votos a 

favor, 0 contra e 2 abstenções (ROZEFF, 2013). 

Os Estados Unidos, em questão de dias após o ataque terrorista em solo 

americano, declararam guerra às redes terroristas que cometeram os atos que mataram 

milhares de americanos.  O Presidente dos Estados Unidos declarou em 

pronunciamento no State of Union Address ao mundo que 1) os Estados Unidos 

atacarão as redes terroristas e defenderão sua pátria 2) os Estados Unidos solicitaram 
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a assistência de governos em todo o mundo para combater as organizações terroristas 

3) os Estados Unidos se comprometeram em exterminar todas as redes terroristas. A 

comunicação clara e a intenção de punir as redes terroristas foram bem-sucedidas.   

Especialmente, o uso das SOF implicadas pela declaração do Presidente Bush 

quando ele disse: “operações encobertas, secretas mesmo em sucesso…” não só 

poderia fortalecer a determinação dos EUA, mas deixar claro que os americanos tinham 

uma ação militar séria e imanente para punir o ator que estava no horizonte. O 

presidente Bush colocou as Forças Armadas dos Estados Unidos em alerta e logo “eles 

nos [EUA] deixariam orgulhosos.  Na definição do modelo de dissuasão sob a variável 

B, está claro que os Estados Unidos comunicaram claramente sua intenção de punir o 

ator. 

Na pontuação dessa variável, a única pontuação racional é 4.  Os Estados 

Unidos foram muito claros e comunicaram sua intenção de deter e derrotar todas as 

organizações terroristas do mundo.  Os Estados Unidos não apenas comunicaram a 

intenção, aprovaram resoluções e obtiveram apoio internacional para fazê-lo. Neste 

caso , a Al Qaeda e o Taliban foram notificados e o governo dos Estados Unidos 

apresentou um conjunto de exigências iniciais para eles. A invocação do Artigo 5º 

aconteceu pela primeira vez na história. Esta forma de declaração e a votação unânime 

na OTAN foram mensagens claras ao inimigo. 

A próxima variável a ser testada é se os Estados Unidos da América tinham a 

capacidade de cumprir esse compromisso. É importante falar sobre o montante de 

dólares americanos que os Estados Unidos investiram na área militar.  Antes de 11 de 

setembro, os Estados Unidos empregaram pouco menos de 400 bilhões de dólares 

(MILITARY CHANGES, 2018). 

Em 2008, os Estados Unidos estavam gastando cerca de 650 bilhões de dólares 

em defesa e nos conflitos em curso no Oriente Médio. É importante observar não 

apenas a quantia de dólares que foi gasta depois do 11 de setembro, mas também 

como o estado havia gasto antes do 11 de setembro. Sim, importa quanto foi 

despendido após o 11 de setembro porque mostra a intenção e a capacidade de ter 

sucesso com o anúncio do presidente dos Estados Unidos da América. A questão aí 

reside em quão preparados estavam os Estados Unidos em termos de gastos militares 
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antes do 11 de setembro. A resposta é que estavam muito bem preparados.  Os 

Estados Unidos da América gastaram cerca de 350 bilhões de dólares a mais do que a 

Rússia e a China (SANDLER; GEORGE, 2018). Porém, em termos de prontidão militar 

a realidade era diferente.    

Nos anos 1980, os militares do exército norte-americano experimentaram um 

aumento nos gastos com a preparação para a guerra que não havia desde a Guerra 

Fria.  Durante os anos 1990, os EUA desfrutaram da paz, e a administração Clinton / Al 

Gore começou a reduzir os militares.  Em artigos sobre prontidão, os estudiosos 

concordam que o exército dos Estados Unidos estavam relativamente preparados em 

experiência.  Os militares americanos participaram no conflito do Kosovo e mantiveram 

uma zona de exclusão aérea sobre o Iraque, cujas missões eram cumpridas de acordo 

com o padrão estabelecido. As tropas militares dos EUA ainda treinaram muito e a 

introdução de simuladores teve impactos positivos significativos na prontidão.   

A despesa por tropa dos EUA subiu de 2% a cada década desde 1970, com 

níveis de 65.000 dólares por soldado em 2000 (FORESTER, 2001). A administração 

Clinton conseguiu aumentar os salários em 1% sobre a taxa de inflação, porém o 

aumento quase não foi sentido pelas forças (FORESTER, 2001). No ano 2000 ainda 

havia 5000 soldados no programa de cupons de alimentação, o que representava uma 

diminuição em relação a uma década antes em 1990, onde quase 25.000 militares 

usavam esse benefício do governo para ajuda nos gastos domésticos. Ainda há uma 

preocupação em relação à prontidão das tropas dos EUA entre 1999-2000.    

 Outra história também foi contada sobre baixos níveis de recrutamento em 1999. 

Segundo Forrester, o recrutamento de novas tropas no final dos anos 1990 foi difícil.  O 

moral não era dos melhores; em 1999, 65% de todos os oficiais e 46% dos alistados 

afirmaram estar satisfeitos com suas vidas. Apenas 18% e 31% também 

respectivamente discordaram - este é um número significativo (FORESTER, 2001).   Os 

militares em geral achavam que o serviço militar era menos compensatório do que a 

vida civil.  Eles pareciam sobrecarregados e tensos, o que era um tema comum nos 

anos 1990. A prontidão de pessoal poderia ser reconhecida como verdadeira, mas 

certamente não estava excelente. Outra parte da prontidão militar é a discussão quanto 

aos índices de disponibilidade de equipamento.  Na década de 1990, a disponibilidade 
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de equipamento de missões era de 75% (FORESTER, 2001). Este é um número 

razoável, mas não excelente.  Sabemos por experiência própria que se a 

disponibilidade de equipamento para missão, em uma unidade de infantaria, caísse 

para menos de 90% era um fator de preocupação para as autoridades.  Isso não quer 

dizer que os sistemas críticos não eram capazes, no entanto, como um todo, os 

militares dos EUA estavam em uma média de 75%.   

 Os níveis de prontidão das Operações Especiais anteriores ao 11 de setembro 

estavam se recuperando de seu fracasso durante a tentativa de resgate dos reféns no 

Irã. Em 1987, o SOCOM foi estabelecido e um importante financiamento foi dado ao 

comando.  As SOF dos EUA estavam em processo de desenvolvimento e 

transformação.  No início dos anos 1990, o SOCOM estava desenvolvendo nova 

doutrina e se reestruturando. Em 1993, o SOCOM reportava 43% para o índice de 

prontidão; que é menor que o desejado (ESTADOS UNIDOS, 1994). Líderes dentro do 

congresso e líderes da comunidade SOF estavam consideravelmente preocupados com 

o alto índice de militares na reserva das Forças Especiais.  O valor estimado dos custos 

era de cerca de 352 milhões de dólares até o final do ano fiscal de 1999 (ESTADOS 

UNIDOS, 1994). Se os tomadores de decisão estivessem preocupados com suas forças 

de reserva e tentando priorizar os fundos para as forças do serviço ativo, pode-se 

deduzir que os problemas fiscais eram uma preocupação.   

          O estado das Forças Armadas em geral nos Estados Unidos naquela época não 

era ruim, era bom e muitas unidades estavam realizando missões sem falhas. No 

entanto, o moral e o financiamento poderiam ter sido melhores. Talvez um olhar mais 

atento a uma publicação do SOCOM ajudará a esclarecer a situação específica das 

SOF antes do 11 de setembro.  De acordo com a publicação, foi afirmado que em 1999 

as SOF contavam com aproximadamente 46.000 homens (incluindo operadores e 

pessoal de apoio) e 1,3% do orçamento de defesa (ESTADOS UNIDOS, 2000). O 

financiamento das SOF para o ano fiscal de 2001 foi de aproximadamente 3,7 bilhões, 

o que inclui salário dos militares e subsídios (ESTADOS UNIDOS, 2000). Na análise, as 

SOF na época tinham um financiamento significativo. Em alguns casos, o subsídio do 

SOCOM dos EUA era de 1/3 do financiamento de alguns países para seus militares.  
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Considerando que o financiamento do SOCOM dos EUA era mais da metade do 

que o financiamento militar da Rússia; ele faz uma declaração favorável ao apoio de 

prontidão antes do 11 de setembro. O escore da variável C é complicado e subjetivo, 

mas uma pontuação entre 3 e 4 é provavelmente precisa.  O fato de que as Forças 

Armadas dos EUA como um todo estavam tendo problemas fiscais e morais 

provavelmente afetou em certa medida a prontidão das SOF dos EUA.  No entanto, em 

contraste, o financiamento da SOF foi significativo em comparação.  Uma pontuação de 

3 é apropriada, dadas as pequenas dificuldades de financiamento e moral nos militares 

dos EUA durante a década de 1990. 

 A última variável na equação é D, que investiga a determinação de realizar a 
retaliação se o adversário não cooperasse. Para observar corretamente esta 

variável, teremos que nos voltar para exemplos históricos se os Estados Unidos agiram 

ou não sobre sua ameaça quando as condições adversas não melhoram após uma 

comunicação clara.  Os Estados Unidos têm vários conflitos importantes nos quais 

atuaram, e esses exemplos incluem a Segunda Guerra Mundial, o Vietnã e a Guerra 

Fria.  A Guerra Fria estava em processo de dissuasão.  Seria fácil responder a essa 

pergunta porque os Estados Unidos têm um histórico de agir em questões que 

considerem importantes. No entanto, será muito mais interessante analisar também 

conflitos menores de baixa intensidade que as SOF dos EUA tenham atuado, 

particularmente, mais próximo de 2001.   

O cronograma proposto para esta avaliação será no período 1990-2000.  Esses 

10 anos nos darão uma visão melhor do que os Estados Unidos estavam dispostos a 

fazer durante esse período. Em 1999, 5000 homens da SOF foram implantados em 

aproximadamente 60 países em todo o mundo.  Um número que é metade do atual. Os 

conflitos mais óbvios que vêm à mente são o Escudo do Deserto e a Tempestade no 

Deserto, onde as SOF dos EUA foram usadas como forças de reconhecimento antes do 

ataque principal das forças convencionais.  Durante o Escudo do Deserto, as SOF 

americanas estavam no Kuwait contra a ameaça iraquiana.  Neste exemplo, vemos 

claramente o desejo político e das forças armadas dos EUA para punir um adversário 

após as exigências não serem atendidas.  É importante entender a determinação do 

ator em realizar sua retaliação observando também o ambiente político. 
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          Em 1999, o conflito no Kosovo, uma província sérvia com população albanesa, 

estava surgindo como um ponto problemático no mundo.  A OTAN e os EUA travaram 

uma campanha aérea contra a Iugoslávia sobre a morte e deportação étnica de 

albaneses no Kosovo. Em 1998, os EUA lançaram ataques com mísseis contra alvos no 

Sudão e no Afeganistão após os ataques terroristas às suas embaixadas no Quênia e 

na Tanzânia. A vontade política de agir parecia ser forte.  As operações executadas 

pelas SOF incluem a Desert Fox - uma operação que foi executada em resposta à não 

conformidade do Iraque com a Comissão Especial das Nações Unidas em 1998; 

inúmeros treinamentos conjuntos de forças em intercâmbio com outros países em todas 

as partes do mundo; operações de contingência contra o narcotráfico na América 

Central e na América do Sul (ESTADOS UNIDOS, 2000). 

 Com os acontecimentos no conflito do Kosovo durante a Operação Joint 

Guardian, O Destacamento Operacional Alfa 056 realizou operações com o elemento 

russo 13º Grupo Tático. O destacamento americano realizou patrulhas de presença, 

distribuiu materiais  de Operações Picológicas (PSYOP) e conduziu uma força de 

reação rápida e treinamento de Evacuação Médica (MEDEVAC) com os russos 

(ESTADOS UNIDOS, 2007). As operações nos Bálcãs provaram que as SOF dos EUA 

e a determinação deste país são estáveis com seus objetivos de dissuasão.   

Outro exemplo da determinação da americana ocorreu no Panamá durante a 

Operação Just Cause (1989-1990). Esta operação foi executada para capturar Manuel 

Noriega e estabelecer um governo democrático no país.  A operação foi 

extraordinariamente delicada, violenta e de natureza complexa.  Esta operação foi 

fundamentalmente das SOF. O componente principal foi a Força-Tarefa de Operações 

Especiais Conjuntas (JSOTF), comandada pelo major-general Wayne A. Downing 

(ESTADOS UNIDOS, 2007). A operação foi dividida em grupos de trabalho menores: 

Força-Tarefa RED (Exército 75º Regimento Ranger do Exército), Força-Tarefa Black 

(Forças Especiais do Exército), e Força-Tarefa White (SEALS e Special Boat Unit) 

(ESTADOS UNIDOS, 2007).   A operação foi executada com sucesso e Noriega foi 

capturado e enviado para Miami para julgamento posterior. 

 A última variável na definição da capacidade de dissuasão das SOF durante a 

Guerra Global ao Terror parece ser muito forte. Os EUA, na década de 1990, agiram 
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sem hesitação e mobilizaram suas tropas para áreas problemáticas do globo em apoio 

à paz e à democracia.  Com exemplos como o Escudo do Deserto e a Tempestade no 

Deserto, a Operação Just Cause, o conflito no Kosovo e outras missões em todo o 

mundo em apoio ao treinamento as PN.  Os Estados Unidos da América mostraram 

uma incrível determinação em retaliar um inimigo após o descumprimento das 

condições.  Quando o 11 de setembro ocorreu as SOF dos EUA foram posicionadas 

para reagir, se fosse necessário.  E na maioria dos casos, elas reagiram.  

 A pontuação total para testar se as Operações Especiais dos EUA atuaram como 

força de dissuasão durante o GWOT de acordo com a teoria clássica de dissuasão 

apresentada anteriormente neste capítulo é: 4 + 4 + 3 + 4 = 15. Uma pontuação de 15 

indica, pelas técnicas de medição acima, que a dissuasão foi absolutamente alcançada. 

Isto é positivo e certamente prova, em algum momento, que as SOF dos EUA estavam 

posicionadas para impedir atos hostis em relação aos Estados Unidos da América, no 

entanto, esse resultado precisa de uma análise mais aprofundada.   

A teoria clássica fornece apenas uma visão parcial da dissuasão feita pelas SOF 

dos EUA.  Observemos quantos ataques terroristas ocorreram em solo americano após 

o 11 de setembro. O gráfico / tabela listado abaixo representa graficamente esses 

eventos como uma função de tempo ao longo dos anos, juntamente com o número de 

vítimas que o evento produziu.  O gráfico ajuda a representar visualmente os dados 

apresentados abaixo.   

• Em 4 de julho de 2002, Hesham Muhammad Hadayet matou duas 

pessoas e feriu 4 no balcão da companhia El Al Israel Airlines no 

Aeroporto Internacional de Los Angeles (JACOBS, 2017).  

• Em 5 de novembro de 2005, o major Nidal Hasan, do Exército, abriu fogo 

no Centro de Processamento de Prontidão dos Soldados em Fort Hood, 

Texas. Ele matou 12 soldados e feriu outros 32.   

• Em 1º de junho de 2009, Abdulhakin Mujahid Muhammad abriu fogo em 

um escritório de recrutamento do exército em Little Rock, Arkansas. O 

ataque resultou em um soldado morto e outro ferido (JACOBS, 2017).  

• Em 15 de abril de 2013, dois irmãos Dzhokhar e Tamerlan Tsarnaev 

realizaram o ataque de bombardeio da Maratona de Boston. A bomba 
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matou três pessoas e feriu outras 264.  Ambos os indivíduos foram auto-

radicalizados da al-Qaeda (JACOBS, 2017).    

• Em julho de 2015, Muhammad Youssef Abdulazeez atacou um escritório 

de recrutamento marítimo e um centro de reserva da Marinha dos EUA, 

onde matou quatro fuzileiros navais e um marinheiro.   

 

 Tabela 2 - Ataque terrorista no território dos EUA   

  

Houve mais três ataques como este em solo americano desde o último em 2015.  

O problema com tudo isso é que a maioria deles foi planejado dentro do país e ou 

terrorismo auto-radicalizado.  As agências de notícias nos Estados Unidos gostam de 

chamar esses eventos de "ataques de lobo solitário".  Embora cada um desses eventos 

seja triste e ninguém nos Estados Unidos queira ver esses tipos de ataques ocorrerem 

em solo americano, isso não representa algo como o 11 de setembro, em que os 

estrangeiros chegaram com um ataque bem planejado e ocasionaram grandes baixas. 

Ainda é verdade que ataques em grande escala como o do 11 de setembro não 

ocorreram mais, desde então, em solo americano. 

 E as zonas de guerra declaradas como o Iraque e o Afeganistão? Esses eventos 

são classificados como atos de guerra, e a única maneira de detê-los ou interrompê-los 

seria vencê-los ou chegar a algum tipo de acordo com o adversário. A hipótese deste 

artigo afirma que as SOF do Exército dos EUA servem como uma dissuasão global ao 
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conflito.  Um evento específico serve diretamente como contra-argumento ou, pelo 

menos, desmerecendo sua capacidade de fazê-lo.   

Na sexta-feira, 13 de novembro de 2015, a França experimentou um dos seus 

piores dias na história.  Homens armados e homens-bomba deixaram 130 mortos e 

centenas de feridos depois de um ataque em Paris.  O evento chocou o mundo livre e 

certamente conseguiu provocar medo e terror nos cidadãos franceses. O Estado 

Islâmico (IS) reivindicou a responsabilidade pelas atrocidades (BBC, 2015). 

Como isso se acumulou para dissuadir terroristas islâmicos radicais?  A verdade 

é que isso não aconteceu.  As SOF têm um limite para dissuasão.  Infelizmente, muitas 

pessoas morreram naquele dia, mas não foi porque as SOF dos EUA não conseguiram 

detê-los e mantê-los no Afeganistão, no Iraque ou na Síria.  O problema na França e na 

Europa em 2015 foi o fluxo de imigração do Oriente Médio para o continente europeu.  

As pessoas estavam fugindo do conflito em massa como refugiados e o Estado Islâmico 

do Iraque e Síria (ISIS) aproveitou a oportunidade para infiltrar terroristas entre os 

imigrantes que viajavam para o norte para realizar ataques em larga escala na Europa.   

 Em conclusão, através de pesquisas quantitativas vinculadas a resultados e 

dados reais durante a GWOT, as Forças de Operações Especiais do exército 

americano foram bem-sucedidas em dissuadir conflitos globalmente com limitações.  O 

TC Argot Carberry, comandante de um Batalhão de Operações Especiais do Exército 

dos EUA, declarou quando perguntado se as SOF americanas eram uma força de 

dissuasão: “Sim, mas dentro das limitações, nossos adversários também sabem que é 

preciso muito para comprometer nossas forças, incluindo as SOF."   De acordo com o 

TC Carberry, a maior contribuição individual durante a GWOT foi habilitar a PF com o 

Close Air Support (CAS), recursos de inteligência e recursos de planejamento.  O TC 

Carberry prossegue afirmando que outra contribuição significativa para a luta contra o 

terrorismo foi a capacidade das SOF de realizar ataques cirúrgicos para compensar a 

capacidade do inimigo de planejar, coordenar e conduzir seu próprio comando de 

missão e reconstituição da liderança.  Enquanto eventos como os ataques em Paris 

ocorreram, as SOF americanas provocaram danos consideráveis ao inimigo, o que em 

si é uma dissuasão. Até hoje, os Estados Unidos da América não tiveram outro evento 

como o 11 de setembro. 
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5 DISSUASÃO VIA SOF NA BATALHA MULTIDIMENSIONAL (MDB) 
 

           O conceito de Batalha Multidimensional, como explicado anteriormente neste 

trabalho, é bastante novo, e os Estado Unidos da América ainda se encontram 

envolvidos em mais de 17 anos de combate no Afeganistão e outras partes 

problemáticas do mundo. No entanto, o conceito por trás da dissuasão continua o 

mesmo e a postura de demonstração de força tem sido contínua mesmo ao longo dos 

anos do GWOT. As SOF têm presença em muitos países ao redor do mundo, 

principalmente em cenários de treinamento e na construção de parcerias com as forças 

de PN.  

Observar como as SOF agem como elementos dissuasores dentro do conceito 

de MDB é bastante relevante no atual cenário de segurança. A definição de MDB e 

como ela está ligada à Estratégia de Segurança Nacional e à Estratégia de Defesa 

Nacional foi bem explicada nos capítulos anteriores, mas somente para relembrar 

alguns aspectos chave, iremos nos aprofundar no conceito. A Batalha Multidimensional 

é um modelo onde o objetivo é criar pequenas falhas nas defesas e na estratégia militar 

do inimigo, para revelar oportunidades de atacar e enfraquecer sua postura.  Atacar 

certas capacidades chave em uma dimensão para fazer com que o inimigo reaja de 

forma excessiva, de forma a deixar a outra dimensão ou condição crítica vulnerável a 

ataques é um exemplo disso.   

Como, em teoria, as SOF desempenham esse novo papel?  Uma forma é, com 

certeza, através da dissuasão e da construção de parcerias e capacidades-chave das 

forças das PN americanas. A dissuasão, no campo de batalha moderno, está entre as 

principais atividades das SOF, e é um ponto constante e recorrente com parceiros 

seletos em países específicos. Logicamente, as PN americanas são nações que 

concordam, em um nível político, em estabelecer parcerias e realizar intercâmbios 

militares.  As interações das SOF com as PN se restringem a treinamentos e são 

focados em fortalecer relações. 

             A fim de testar as SOF como um elemento dissuasor no MDB, usaremos a 

mesma fórmula explicada no capítulo 4, onde: 

• A - Definição clara do comportamento considerado inaceitável 
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• B - Comunicar ao adversário o compromisso de punir violações 

• C - Possuir a capacidade de defender este compromisso  

• D - Demonstrar a determinação de retaliar em caso do adversário não cooperar. 

Por exemplo, A + B + C + D = Sucesso 

Na tentativa de determinar se as SOF americanas servirão como um elemento de 

dissuasão global no novo conceito da MDB, a situação de segurança atual que os 

Estados Unidos estão enfrentando, com poderes históricos que recuperam influência 

em todo o mundo, merece uma maior explicação.  Pode-se dizer que o mundo não é 

mais um lugar de poder unipolar - está se transformando em um mundo multipolar 

devido à globalização, à proliferação da tecnologia e a um desejo crescente de países 

como Rússia e China em moldar o mundo (ou suas regiões geográficas) a seu modo.   

A Estratégia de Segurança Nacional não se engana sobre a situação quando afirma 

que “China e Rússia desafiam o poder, a influência e os interesses norte-americanos, 

tentando minar a segurança e a prosperidade dos EUA” (ESTADOS UNIDOS, 2017, 

p.2). Ela afirma que esses dois países estão determinados a tornar os mercados menos 

livres e menos justos para aumentar suas forças armadas, além de controlar 

informações e dados para reprimir suas sociedades e expandir sua influência no 

exterior (ESTADOS UNIDOS, 2017, p.2).    

Atualmente, os Estados Unidos têm experimentado crescentes tensões com o Irã, 

mas, por outro lado, vem tentando reduzir as tensões com a Coreia do Norte. As forças 

terroristas sofreram um duro golpe, mas permanecem atentas para retomar a iniciativa 

e continuar com seu califado, a fim de colocar grandes partes do mundo sob a lei da 

sharia e da sua visão particular do Islã.  A pobreza extrema aumentou na América do 

Sul com a queda da Venezuela no socialismo e está passando, atualmente, pela pior 

crise imigratória dos últimos tempos, devido à fuga de pessoas do país em busca de 

uma vida melhor. Países como a Nicarágua continuam a se desestabilizar ainda mais 

em busca de sua própria versão do socialismo.  A China continua reivindicando seu 

direito de controlar o Mar do Sul da China, ainda que esta via seja território 

internacional.  A Rússia continua a demonstrar um comportamento agressivo perante a 

Europa e a sua ocupação do território da Crimeia não ajuda a sua causa quando 

defende legitimidade.   
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Em meio a todo este caos, os Estados Unidos tentam desesperadamente emergir de 

um período de “atrofia estratégica” (ESTADOS UNIDOS, 2018, p.2). O MBD não 

somente inclui a economia como arma, como faz alusão ao uso do poder econômico 

como forma de abrir brechas e janelas de oportunidades para atacar o inimigo.   Porém, 

antes de mais nada, em que época nos encontramos?  Isso é um novo conflito?  É a 

versão atual da Guerra Fria?  A última Guerra Fria foi travada entre a Rússia e os 

Estados Unidos.  Esta, se optarmos por chamá-la de um tipo de Guerra Fria, é muito 

mais complicada.  Ela inclui atores estatais e não-estatais, todos correndo para 

influenciar partes do mundo em benefício próprio. 

 Em eventos recentes, os Estados Unidos impuseram tarifas a China e a outros 

países para trazer a prosperidade econômica de volta para a América. A guerra 

comercial que se instalou entre a China e os EUA é relativamente nova e seus efeitos 

ainda precisam ser vistos.  Mas quem pode culpar os EUA?  Se os números estiverem 

corretos, o déficit comercial está na casa dos bilhões.  A política econômica surge agora 

como um mecanismo de defesa?  Afetar a economia do inimigo seria uma operação 

ofensiva viável? A eleição presidencial dos Estados Unidos, em 2016, foi marcada pela 

chamada "influência eleitoral" por parte dos russos. O Facebook veio a público e 

afirmou que removeu várias contas apoiadas pela Rússia que propagaram conteúdo 

político polarizado projetado para distorcer e confundir o público americano.  As mídias 

sociais se tornaram um campo de batalha para os adversários com capacidade para 

nelas atuar. A Estratégia de Segurança Nacional dos EUA menciona coisas como 

competição. Ela afirma claramente que os Estados Unidos estão competindo para se 

manterem hegemônicos em todos as dimensões. 

 É desnecessário afirmar que o ambiente atual em que os EUA se encontram não 

é igual ao dos anos 90 ou até mesmo do início dos anos 2000. Estamos em um 

ambiente onde os adversários têm acesso a todas as dimensões e continuam a desafiar 

a influência e o poder dos EUA.  A fim de poder determinar se as SOF serviram como 

uma força de dissuasão sob o conceito de MDB, precisamos fazer uma suposição. A 

hipótese será de que o mundo está vivendo, atualmente, um conflito semelhante à 

Guerra Fria, mas entre atores estatais e não-estatais.   
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A primeira variável, "Definição clara do comportamento considerado 
inaceitável" será testada primeiro e as seguintes variáveis serão testadas na mesma 

ordem em que estavam no capítulo anterior. Os mesmos sistemas de pontuação 

existem, além da métrica de pontuação final.   

Neste novo mundo de conflito, os Estados Unidos identificaram os atores e seus 

comportamentos como inaceitáveis? Em resumo, sim.  Atores como a Rússia - em 

2014, a Rússia enviou 2.000 soldados para a capital regional da península da Crimeia, 

o que as autoridades ucranianas chamaram de uma “invasão armada” (ALJAZEERA, 

2014). De acordo com a rede de notícias BBC, “a anexação da Crimeia foi a mais suave 

invasão dos tempos modernos. Já havia terminado antes de que o restante do mundo 

percebesse que havia começado” (SIMPSON, 2014). Se isso não for preocupante, 

talvez isto seja: o artigo continua dizendo que os soldados que tomaram as bases 

militares ucranianas eram soldados “de aspecto ameaçador”, que portavam armamento 

russo de ponta, mas usavam uniformes que não possuíam nem identificações nacionais 

ou das unidades a que pertenciam, nem insígnias de posto” (SIMPSON, 2014). 

A Rússia não somente invadiu outro país soberano, como violou o Direito 

Internacional dos Conflitos Armados. Mais especificamente, o artigo 62, que estabelece 

explicitamente no Protocolo Adicional I e que, posteriormente, é melhor definido pelo 

Estatuto do Tribunal Penal Internacional (TPI): “De acordo com o Artigo 8 (2) (b) (vii) 

dos Estatutos do TPI de 1998,“ o uso indevido da bandeira ou de insígnia militar e 

uniforme do inimigo… resultando em morte ou ferimentos graves” é um crime de guerra 

em conflitos armados internacionais” (CICV, 2018). Ao não usar bandeira ou marcas 

que possibilitem identificação, os russos estavam violando a lei internacional.  De 

qualquer forma, a anexação da Crimeia não foi bem recebida pela comunidade 

internacional.  Ela pode ser vista como um "ato inaceitável".   

Como se a anexação da Crimeia não fosse suficiente, a Rússia foi ainda em 

auxílio a Assad quando seu regime, na Síria, estava sofrendo sob pressões e acossado 

pelo terrorismo. Talvez uma das únicas coisas que a Rússia e os Estados Unidos têm 

tido em comum é a perseguição a terroristas, mas a cooperação para por aí. Nos 

esforços russos para apoiar e reforçar o regime de Assad, múltiplas violações dos 

direitos humanos ocorreram na Síria. O uso de armas químicas em Aleppo serve como 
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evidência e fonte de indignação pela comunidade internacional.  O conflito na Síria 

também colocou o exército russo em contato muito próximo com as Forças Armadas 

americanas.   

Este conflito tem sido confuso e difícil devido à presença de atores não-estatais, 

atores estatais e pela diferença de objetivos da Síria e de outras Nações ao longo do 

território.  Para destacar esse aspecto do conflito, um evento ocorrido em fevereiro de 

2018 ficou de fora dos holofotes.  Em 7 de fevereiro de 2018, 500 homens do regime 

pró-Síria, juntamente com mercenários russos que trabalham diretamente para o 

Kremlin atacaram uma base americana na Síria (GIBBONS; NEFF, 2018). O assalto 

começou com uma pesada barragem de artilharia e carros de combate contra a base 

americana chamada de “Posto Avançado Conoco” (GIBBONS; NEFF, 2018). O posto 

avançado já havia avistado tropas inimigas se agrupando através de meios aéreos e os 

Boinas Verdes logo começaram a se preparar para o ataque, estabelecendo uma força 

de reação rápida (Quick Reaction Force - QRF). O posto avançado era composto 

principalmente por membros das SO.  Os americanos começaram a se defender 

utilizando poder aéreo e com os Boinas Verdes da QRF. Ao final da batalha, entre 200 

e 300 dos 500 membros da tropa pró-Síria original estavam mortos (GIBBONS; NEFF, 

2018). Entre os mortos, estima-se que cerca de 100 russos perderam suas vidas.  Os 

mercenários russos que participaram do ataque eram do Grupo Wagner, “conhecidos 

pelo nome de guerra do oficial russo aposentado que o lidera, e que está na Síria para 

capturar campos de petróleo e gás e protegê-los em nome do governo de Assad.” 

(GIBBONS; NEFF, 2018). 

O conflito certamente traz preocupações de que militares americanos e russos 

possam entrar em confronto, gerando um grande conflito entre os dois países.  A 

batalha foi uma vitória das SOF americanas, mas isso mostra que cada vez mais atores 

de outros estados estão tentando contestar os Estados Unidos em várias dimensões 

para promover seus interesses no exterior.  Essas ações realizadas por China e Rússia 

são consideradas inaceitáveis pelos Estados Unidos. A situação certamente legitima a 

dissuasão como uma linha de ação para combater esses atos agressivos praticados por 

estes países. A pontuação nessa variável é 4.  
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Estamos olhando para um mundo que está lentamente se desestabilizando e 

outro em processo de competição.  Competição para fazer mais, desenvolver-se mais, 

além de um verdadeiro jogo de dissuasão. A próxima variável, comunicar ao 
adversário o compromisso de punir violações, será testada para as SOF agindo no 

MDB. Durante esta era de uma guerra ainda mais fria entre atores estatais e não-

estatais, observamos ações sendo conduzidas por todos os países envolvidos, como a 

anexação da Crimeia pela Rússia e a construção agressiva de ilhas no mar do Sul da 

China, com o objetivo único de estabelecimento de forças militares e controle da área.  

As SOF dos Estados Unidos não se comunicam com um adversário por meio de 

mensagens diretas, mas através de ações e da postura de força.   

O governo dos EUA é o principal interlocutor para com os adversários.  Até certo 

ponto, a Estratégia Nacional de Segurança e a Estratégia Nacional de Defesa são 

meios de comunicar a intenção da América, no entanto, as comunicações abertas com 

nossos adversários estão em constante execução. O Presidente dos Estados Unidos se 

comunica emitindo advertências através de vários meios diferentes, a fim de antecipar a 

execução de uma ação desfavorável e assim negociar um resultado positivo para o 

povo americano e para os Estados Unidos da América. 

O governo Americano também impõe sanções a países e dá avisos claros antes 

de agir. Os eventos de Aleppo referentes aos ataques químicos são um exemplo 

perfeito. Os EUA começaram a avisar ao regime sírio de que novos ataques à 

população civil com armas químicas resultariam em uma intervenção. O regime sírio 

não deu atenção ao aviso e realizou outro ataque químico. Os Estados Unidos 

organizaram uma força-tarefa multinacional e atacaram posições estratégicas na Síria 

com ataques aéreos e mísseis. 

Depois de uma consideração cuidadosa, atribuiremos uma pontuação 4 a essa 

variável, apenas porque, em todos os casos, seja em Operações Especiais ou com 

forças convencionais, os Estados Unidos comunicam claramente seu compromisso de 

punir violações.  

A próxima variável analisada será possuir a capacidade de defender este 
compromisso. O MDB é muito mais complicado do que o estilo de combate e a forma 

de lutar a guerra que ocorreu para a maioria do GWOT. O MDB exige o domínio em 
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todos as dimensões - espacial, aérea, terrestre, marítima e cibernética.  Para obter 

vantagens nessas áreas, os Estados Unidos terão que mudar de orientação.  As SOF 

estão enfrentando isso tornando-se melhores no que já fazem. O TC Argot Carberry 

declarou, quando perguntado sobre como a SOF contribui para a luta no MDB como um 

todo, “… [age] principalmente como contribuinte em termos de acesso e colocação; 

influência; e um canal de retorno de informação destinada à comunidade de 

inteligência. Quando autorizado, conduz greves.” Esta afirmação parece fiel à missão 

central do SOF.  Mas seria isso suficiente para ser considerado como uma dissuasão 

global?  Ao "possuir a capacidade de defender este compromisso", as SOF sempre 

executaram as missões que lhe foram solicitadas.  O TC Argot Carberry certamente 

acredita que as SOF, dentro do panorama atual, possuem capacidade de dissuadir.   

O TC Carberry deu sua opinião sobre o quão efetivo as SOF foram neste 

empreendimento quando declarou: “Na minha opinião, esta é uma resposta que 

depende bastante do lugar, mas é ótima para ser mais explorada. Onde foram 

autorizadas/permitidas/apoiadas para serem implementadas a fim de executar 

pequenas operações de Aconselhar e Apoiar/Aconselhar, Apoiar e Habilitar em 

conjunto com outros parceiros de interagência intergovernamental multinacional 

conjunta, as SOF têm sido altamente úteis/capacitadoras/aprimoradoras na execução 

dos objetivos estratégicos de nosso país ou até mais localizadas na estratégia integrada 

do país.  Exemplos disso seriam Colômbia e Honduras (conhecidos como projeto 

TIGRES: executado com o apoio do 7SFG, mas dentro do esforço do Agência 

International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) como parte da Estratégia 

Integrada do País)” (CARBERRY, 2018). 

O exemplo dado pelo TC Carberry é aquele em que as SOF dos EUA ajudaram 

uma unidade da Partner Nation nos esforços de combate ao narcotráfico. Essa missão 

foi um sucesso e ajudou a dissuadir uma organização criminosa contra ações 

prejudiciais aos Estados Unidos.  No entanto, é verdade que há situações em que as 

SOF sozinhas podem não ter a capacidade de defender um propósito. Esses exemplos 

incluem conjuntos de problemas na Dimensão Cibernética ou ameaças marítimas ou 

aéreas.  Neste mundo mais complexo, as SOF não são uma solução de curto prazo.  A 

melhor ferramenta para combater este problema em um ambiente Conjunto e 
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Comandos Conjuntos é certamente se tornar mais eficiente para dissuadir uma ação 

desfavorável em relação à América. O pessoal das SOF tem muitas capacidades, mas 

como um todo não pode servir sozinho, defendendo um compromisso de punir um 

inimigo hostil, seja ele um ator estatal ou não estatal. Na maioria dos casos hoje, este é 

um esforço conjunto.   

A pontuação para possuir a capacidade no conceito de MDB está entre 2.5 e 4.  

Será atribuída a pontuação de 2.8 porque sozinha no conceito MDB ela não possui a 

quantidade de capacidade necessária para dissuadir. O caso com o destacamento 

avançado Conoco traz este efeito; uma força de 500 homens do regime pró-sírio e as 

forças mercenárias russas pensaram que iriam ultrapassar o pequeno destacamento 

americano. Esta unidade inimiga decidiu atacar com blindados e artilharia.  O resultado 

foi diferente do que eles esperavam, mas o fato de que eles se sentiram confortáveis 

atacando e executando os ataques dá a dimensão do que eles achavam que 

aconteceria. 

A dissuasão está mudando o que o inimigo pensa e tornando o ataque menos 

atrativo.  Isso não aconteceu naquele dia; O que ocorreu foi uma demonstração maciça 

do poder americano e capacidade de usar uma quantidade incrível de poder de fogo em 

um ponto em curto espaço de tempo.  A dissuasão certamente ocorreu após o fato; 

dificilmente outra força russa apoiada por um grupo do regime pró-síria vai atacar com 

tanta certeza no futuro. 

A variável a seguir a ser testada é a última, as SOF na MDB demonstram a 
determinação de realizar a retaliação se o adversário não cumprir.   Este caso está 

quase provado em pontos anteriores discutidos neste capítulo, no entanto, para 

demonstrar plenamente a capacidade da SOF de conduzir sua resolução, vários casos 

serão apresentados. Em várias ocasiões durante a última década, as Forças de 

Operações Especiais americanas realizaram várias implantações.  Em todos os casos, 

as SOF têm sido as forças mais ativas no combate ao terrorismo nos últimos 10 anos.   

Em uma luta da MDB, as SOF teriam a capacidade de realizar retaliações, no 

entanto, precisarão de assistência de outros serviços ou outras forças convencionais.  

Em discussões anteriores apresentadas, a capacidade da SOF de retaliar, se 

necessário, é baseada na disposição do tomador de decisão em agir. Bem como após o 
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11 de setembro, quando os EUA decidiram punir os atores que apoiaram e realizaram 

os ataques contra o Pentágono e o World Trade Center.  As SOF americanas treinam, 

implantam e mantém operações ativas em todo o mundo, todos os dias do ano.  Pode 

ser assumido e proposto como um fator de dissuasão que as implantações das SOF 

dos EUA sustentam uma força de 70.000 homens e mantém 8.300 outros da força 

implantada em mais de 90 países em todo o mundo (ESTADOS UNIDOS, 2017). Essa 

força é capaz de retaliação por diversos motivos.  O fato do SOCOM estar presente em 

mais de 90 países dá à força a capacidade de se deslocar rapidamente para áreas 

problemáticas, que são uma ameaça aos interesses nacionais dos EUA ou para 

proteger aliados.   

Por mais que a estrutura de força forneça uma via confiável para provar e 

mostrar claramente que as SOF dos EUA são capazes de retaliar um inimigo, se 

necessário, há fatos preocupantes que prejudicam a capacidade de ação das SOF.   Há 

cerca de um ano, o general Raymond A. Thomas III, Comandante do SOCOM dos 

Estados Unidos declarou que as SOF se tornaram o “botão fácil” da América 

(ESTADOS UNIDOS, 2017). Por “botão fácil”, eles querem dizer que a resposta dos 

Estados Unidos a qualquer conflito está no desdobramento das Forças de Operações 

Especiais em pequeno número para cuidar de uma questão que ameaça o interesse 

nacional dos EUA.   

O Comandante do SOCOM afirmou que, em maio de 2017, a taxa de 

desdobramento era “insustentável” e que as “[SOF] não estão desgastadas nas bordas, 

eles estão rasgando as malditas costuras” quando solicitado a descrever a força 

(ESTADOS UNIDOS, 2017, p 4). Os Comandantes afirmaram que a tomada de 

decisões dos EUA está “queimando essa força [do SOCOM]” (ESTADOS UNIDOS, 

2017, p-4). O Comandante relatou: “O abuso de drogas e álcool, problemas familiares e 

suicídios entre membros do pessoal e familiares do SOCOM americano, bem como o 

aumento da incidência de erros no campo de batalha, teriam sido atribuídos ao alto 

ritmo operacional da USSOCOM e seu efeito prejudicial sobre a prontidão” (ESTADOS 

UNIDOS, 2017, p-4).  Estas declarações do Comandante da SOCOM e de outros 

líderes reformados falam muito da capacidade real das SOF de retaliar contra um ator 

que falhe na cooperação. Os níveis de equipamento, treinamento e pessoal afetam a 
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prontidão, mas também a qualidade do pessoal.  Não se trata sobre o processo de 

seleção e certificação de que as SOF recrutem as pessoas mais ágeis, mais fortes e 

inteligentes; mas sobre a gestão de seu talento e pessoal, uma vez integrados na força. 

Conforme nossa experiência, as implantações back-to-back, seja rotações de 

combate ou rotações de treinamento, têm um impacto negativo em uma pessoa.  Quase 

todos esses soldados querem participar de desdobramentos e eles têm prazer em fazê-

lo, no entanto, o tempo longe de casa e da família afeta a operação. Isso, como foi 

mostrado, pode ter um efeito negativo em um soldado.  Quando o tempo com a família 

é retirado repetidas vezes - pode ser difícil recuperar harmonia e muitas vezes os 

soldados não acabam recebendo o “equilíbrio” suficiente e os casamentos fracassam, 

eles sucumbem ao abuso de drogas / álcool resultando em comportamento 

autodestrutivo.   

Este comportamento pode muitas vezes se cruzar com a lei e alguns desses 

soldados acabam com condenações que afetam seu futuro dentro ou fora do exército 

dos EUA.  Esses eventos infelizes afetam a capacidade da força de agir contra um 

inimigo ou adversário em uma confrontação dissuasiva. Sim, a força será implantada e 

eles irão executar a missão com o melhor de sua capacidade, porque é assim que as 

Forças de Operações Especiais dos EUA são / fazem. Mas isso não quer dizer que os 

problemas em casa não os afetem, isso não quer dizer que aqueles homens não 

estejam pensando em suas famílias ou problemas durante, antes ou depois de uma 

operação.  Isso desvia a atenção da missão geral e, infelizmente, afeta o nível de 

realização da missão.  A missão pode ter corrido bem e todos voltaram para casa, no 

entanto, às vezes as missões não acontecem como planejado e o resultado desejado é 

outro que não o esperado.   

Em muitas operações a missão é cumprida, mas os principais fatores de sucesso 

são rendidos por causa de atitudes letárgicas e complacência. Por exemplo, após a 5ª 

missão da mesma natureza muitos já sabem “como” realizá-la e fazem apenas o 

mínimo para sobreviver. Isso, é claro, ocorre de forma limitada, mas, infelizmente, 

torna-se o modus operandi em alguns casos. O Exército dos EUA combate isso, sim, 

movendo novos líderes para uma organização que fornece novos pensamentos e 

motivação - isso parece funcionar em incrementos moderados de sucesso. O problema 
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com esse modelo é que esses “agentes de mudança” inseridos na organização muitas 

vezes enfrentam um ambiente de cultura extremamente enraizado, no qual a “velha 

maneira de fazer as coisas” tem assumido “raízes profundas” figurativamente falando. 

Essas “raízes profundas” têm poder ligado a elas e têm a capacidade de disparar esses 

novos “agentes de mudança”. A decisão muitas vezes se torna para esses novos 

forasteiros - junte-se ou seja um estranho para sempre. 

As SOF, ao demonstrarem a resolução de retaliar um adversário que não 
obedece, pode ser visto nos exemplos anteriores como sendo afetadas pela prontidão 

de seu pessoal. O ritmo operacional tem sido alto para as SOF dos EUA e, infelizmente, 

afetou muitos de seus homens.  O Comandante do SOCOM afirmou que o ritmo 

operacional era “insustentável”.  Atribuiremos essa variável 2.5 como capacidade de 

retaliação devido às deficiências encontradas em problemas pessoais e tempo 

operacional. O exército dos EUA tem algo chamado de dwell time (espécie de tempo de 

arejamento).  Isto é monitorado e o SOCOM gosta de manter uma razão de 1: 2 de 

missão e arejamento.  Este tempo de dwell significa que, a cada ano de missão, o 

soldado deve permanecer dois anos em casa. Esta fórmula não depende do tempo, em 

outras palavras, se o soldado se mobilizar por 6 meses, ele deve permanecer 1 ano em 

casa. Isso é muito difícil para as SOF dos EUA manterem essa designação, dadas suas 

exigências de missão no exterior e na guerra.  

Ao combinar todas as variáveis juntas com a capacidade das SOF de dissuadir 

na era da Batalha Multidimensional é de 13,3 de 16.  Isso foi feito utilizando a fórmula A 

+ B + C + D usada no capítulo anterior. Uma pontuação de 13,3 reflete uma diminuição 

da SOF na Guerra Global contra o Terrorismo. Isto é atribuído principalmente à 

evolução do moderno campo de batalha. Hoje, mais do que nunca, a tecnologia está se 

tornando um elemento na guerra.  O espaço cibernético provavelmente mudará a face 

da batalha junto com a dimensão espacial. As Operações Especiais dos EUA fazem 

muito pouco nessas dimensões; assim, o futuro vai manter como e até que ponto as 

SOF dos EUA participarão da nova Batalha Multidimensional.  

Para concluir este capítulo, o ponto principal e resultado deste estudo é que as 

Operações Especiais dos EUA ainda não descobriram para onde irão e como se 

encaixam no novo conceito da MDB.  As SOF americanas estão preparadas, bem 
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treinadas, bem equipadas, contudo encaixar-se em um mundo que está se tornando 

mais convencional será um desafio para o futuro.  As SOF precisarão competir mais 

uma vez com o blindado de batalha principal, a peça de artilharia e as táticas de 

infantaria em massa.  A nova era competitiva exige o avanço da tecnologia para 

competir contra os chineses e os russos.  Os Estados Unidos devem manter sua 

vantagem competitiva para mantê-lo como líder do mundo livre. 

  

5.1 Fator Humano               
As Forças de Operações Especiais dos Estados Unidos acreditam em 5 

 verdades: 

• Os humanos são mais importantes que equipamentos  

• Qualidade é melhor que quantidade  

• Forças de Operações Especiais não podem ser produzidas em massa  

• Forças de Operações Especiais competentes não podem ser criadas após 

ocorrência de emergências 

• A maioria das operações especiais requer assistência não SOF 

(ESTADOS UNIDOS, 2018) 

Esses aspectos na Batalha Multidimensional são críticos, especialmente “os 

humanos são mais importantes que equipamentos”.  A MDB requer que, através de 

uma sinfonia de efeitos sobre múltiplas dimensões, sejam criadas lacunas na cobertura 

(momentos de oportunidade) onde as forças amigas podem tirar vantagem sobre as 

forças inimigas. Isso equivale a atacar contas bancárias pessoais, invadir contas do 

Facebook para criar o caos na vida pessoal do inimigo.  A ideia é criar tal destruição 

que o inimigo não esteja se concentrando na guerra de combate, mas focado nos 

problemas domésticos.   

A chave para sobreviver a esse tipo de ataque e o aspecto mais frágil da MDB é 

o fator humano. A MDB depende dos efeitos tomados contra a infraestrutura humana e / 

ou do curso.   Mas é necessário que o homem faça o esperado nesse tipo de guerra.  

As forças armadas em todo o mundo terão que investir em mais educação para seu 

pessoal.  Pistas de obstáculo, testes de condicionamento físico e superação de medos 

pessoais em relação a atividades militares ainda serão importantes, porém não podem 
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parar por aí.  O treinamento militar básico não pode mais apenas ser concluindo com 

Atirador de Fuzil Básico e Orientação.   

O básico é extremamente importante e os militares devem continuar a ensiná-lo, 

porque quando e se a tecnologia falhar (ela irá), estes soldados da nova era terão que 

confiar nessas habilidades testadas pelo tempo.  No entanto, não pode parar por aí; os 

militares dos EUA terão que começar a treinar soldados em habilidades de computação, 

entendendo como detectar uma ameaça em uma rede e como diferenciar entre o que é 

real e falso.  Soldados e líderes não podem mais falar sobre habilidades de pensamento 

crítico e de solução de problemas, mas colocá-los em prática. Os soldados de infantaria 

precisam aprender como integrar o combate urbano e usar um drone para fins de 

reconhecimento.   

O fator humano no MDB torna-se cada vez mais importante à medida que novas 

tecnologias são criadas.  Sistemas de comunicação e como os soldados interagem com 

uma rede devem se tornar importantes. Em quase todos os cantos do mundo, uma 

pessoa pode se comunicar através de aplicativos gratuitos em uma rede de dados.  O 

mundo não é mais analógico e a sociedade global está deixando o mundo “plugado” por 

um mundo “sem fio”.  Os soldados devem ser disciplinados o suficiente para deixar o 

celular em casa, entender as ameaças da rede e saber capitalizar o sucesso por outros 

meios.  

Acredito que hoje seja mais verdadeiro do que em qualquer outro momento da 

história que a tecnologia signifique a diferença entre vitória e derrota. Na Segunda 

Guerra Mundial, quando o Office of Special Services (OSS) quis sabotar uma usina 

elétrica que era fundamental para as linhas de comunicação logística da Alemanha, 

eles tiveram que entrar secretamente no prédio, colocar um explosivo em alguma 

estrutura importante, sair sem serem vistos e explodir com segurança o dispositivo 

tornando a usina inútil para o inimigo. 

No mundo de hoje, a equipe de SF não seria necessária - apenas um 

computador e um hacker podem fazer o trabalho. Mais do que nunca os papéis estão 

mudando, as forças convencionais estão se adaptando e as SOF também precisam se 

adaptar.  Dado o pano de fundo apresentado neste artigo, uma teoria desenvolvida aqui 

ajudará a orientar as SOF em direção a um futuro em que possa permanecer fiel às 



 68 

suas verdades… especialmente onde declara que “humanos são mais importantes que 

equipamentos” em um mundo onde o equipamento está fazendo um retorno.  No 

gráfico abaixo, todas as dimensões são representadas convergindo para um espaço 

único.  

  

  

Figura 4 - Interseção de Dimensões 
Fonte: Brown (2017)  
  

5.2 O Modelo 

Esse ponto único é o que eu estou chamando de zona de convergência ou “zona 

de PAYOFF” como mostrado abaixo. Esta zona representa um momento no espaço em 

que um único sistema de armas não pode criar efeitos sobre um adversário. Este lugar 

no tempo é válido para uma coisa: pelo menos duas dimensões se cruzam permitindo 

efeitos a serem realizados através de esforços sincronizados de sistemas de armas, 

concebidos para funcionar em cada perspectiva de espaço. Abaixo está um gráfico 

chamado SOF Gap Exploitation; os valores foram aleatoriamente atribuídos com base 

na intensidade de batalha versus tempo. O gráfico é uma função do tempo em que, 

teoricamente, com o passar do tempo, o nível de intensidade do conflito aumenta. 

Abaixo, com base na análise, vemos lacunas entre a cibernética e o Espacial, 
Aeroterrestre e Aeronaval. Este espaço é onde as SOF devem concentrar seus 

esforços no futuro. A estrutura SOF atual tem unidades que funcionam nas dimensões 
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Aeroterrestre e Aeronaval, mas as funções incluem apenas a cooperação entre as 

forças. Acreditamos que haja mais na interação e talvez concentração em como colocar 

efeitos rapidamente durante uma janela de oportunidade nessas dimensões, em uma 

construção de SOF um estudo mais aprofundado faz-se necessário.   

As dimensões que têm pouco envolvimento de SOF são a cibernética e a 

espacial e há uma interseção baseada em tempo e intensidade bem no início do 

espectro do conflito.  Isso é lógico porque as duas dimensões podem ser afetadas a 

qualquer momento: antes e durante o conflito. 

 

  

Tabela 2 - Exploração do espaço SOF  
  

Isto o torna extremamente importante; tomadores de decisão e futuros líderes de 

SOF fariam bem em se concentrar na atuação do domínio cibernético e espacial.  

Propomos que as SOF sejam o ator “vá para” ao tentar explorar uma “zona de Payoff”.  

Exploração	do	espaço	SOF		

-1	

0	

1	

3	

4	

5	

6	

-0.8	 0.	 0.8	 1.5	 2.3	 3.	 3.8	

In
te
ns

id
ad

e	
do

	C
on

fli
to

	

Tempo	

Análise	do	Tempo	e	Espaço	

Y-Valor	1	

X-Values	 Y-Value	1	 Size	1	

Espacial	 0.3	 1	 10	

Ciberné-co	 0.1	 0.1	 15	

Aéreo	 2.6	 4	 8	

2.7	 5	 18	
Marí-mo	 2.4	 3	 15	
Humano	 1.6	 2	 25	

PAYOFF	 PAYOFF	
PAYOFF	



 70 

As unidades convencionais de grande porte terão um papel maior na construção da 

MDB, essas zonas de Payoff só são encontradas dentro dos efeitos convencionais e 

áreas de manobra. Essas zonas de Payoff não são encontradas unilateralmente no 

campo de batalha, elas são zonas criadas por efeitos de grandes forças convencionais 

e ativos em nível nacional.   

As SOF não podem criar uma zona de Payoff sozinha por meio de atividades 

orgânicas. Elas terão que continuar a existir dentro da grande construção mais 

convencional da batalha.  Forças SOF provavelmente terão que se tornar 

extremamente flexíveis e adaptáveis ao ambiente convencional em mudança.  Os 

líderes da SOF terão que saber como encontrar essas zonas e agregar valor a um 

futuro amplamente convencional, com sistemas de armas avançados e 

tecnologicamente avançados. 

 

5.3 Limitações do Modelo de Perspectiva 

 A teoria tem falhas e uma que é mais óbvia que outra é o domínio humano. A 

dimensão humana é representada sozinha; Na verdade, isso é uma falha do sistema de 

gráficos, mas a dimensão humana abrange realmente todas as dimensões. É preciso 

um ser humano para operar o sistema de armas, é preciso um ser humano para 

controlar aquele satélite no espaço, é preciso um ser humano para voar naquele jato de 

combate, e é preciso um ser humano para pegar o fuzil e atacar o inimigo. 

A maior falha é que o modelo não mostra onde afetar o domínio humano porque, 

em teoria, todo domínio interessa ao domínio humano.  Só se pode supor onde e como 

afetar o domínio humano.  Os eventos recentes na história mostram que afetar as redes 

sociais e manipular a construção social produz efeitos no domínio humano, mas o que 

não foi mostrado é o que acontece como um subproduto. E quais consequências são 

esperadas após afetar uma rede social? Uma ação pode ser gerada contra o domínio 

humano, mas o que acontece quando a população fica fora de controle?   O efeito de 

Payoff pode ser ofuscado pelo esforço de controle de danos agora necessário que 

provavelmente será necessário para capitalizar o sucesso da zona de payoff.   Eu 

proponho um estudo mais de perto sobre as massas populacionais afetadas, isto deve 
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ser dado às PSYOP não como uma missão secundária, mas como um esforço primário 

não tão bem conhecido ou praticado no mundo moderno de hoje.  

              Outra falha é que eu atribuí os pontos de dados ao modelo acima com base na 

linha do tempo clássica que a guerra ou o conflito assumem. Em outras palavras, a 

análise é baseada na minha visão de conflito e nas fases pelas quais a guerra passa.  

Um argumento mais forte seria usar modelos históricos de combate moderno para 

basear a análise de fora, mas estamos assumindo esse risco com base no 

conhecimento e experiência pessoal no assunto. 

 

6 CONCLUSÃO 
 

              Em Conclusão, durante a análise e estudo do assunto, muitos detalhes foram 

revelados, o que ajuda a ilustrar a importância das Operações Especiais nas guerras 

atuais dos EUA.  Dado este estudo, está claro que a dependência dos Estados 
Unidos nas Forças de Operações Especiais não é a ÚNICA resposta ao atual 
conjunto de problemas - ou ao futuro.   Francamente, não deveria ser a única 

resposta - os EUA estão enfrentando ameaças inovadoras modernas em todo o mundo 

e em outras dimensões. A dependência nas SOF como uma solução de “reparo geral” 

apenas por causa de suas marcas registradas baixas, e opções de baixo custo que elas 

fornecem simplesmente não é suficiente. A administração atual ditou claramente que a 

estrutura de defesa dos EUA precisa se modernizar, e o retorno à competição em 

termos de capacidade, equipamentos e tecnologia é igualmente importante.  As Forças 

Especiais realmente trazem algo para um conflito que não existe na placa-mãe de um 

sistema de computador ou no código de um hacker... esse aspecto do combate 

moderno é o fator humano.  

As SOF defendem que o homem é seu bem mais importante - muito mais 

importante que o equipamento.  Nas organizações SOF, o homem ou operador é 

treinado extensamente em desempenho, e em tudo o que o operador faz é enfatizado 

em todos os exercícios de treinamento. Aptidão física, capacidade de solucionar 

problemas, capacidade intelectual, direção na dimensão humana, e muito mais fazem 

parte do treinamento que todo operador passa. Esses soldados e oficiais das Forças 
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Especiais são sem dúvida os indivíduos mais altamente treinados no arsenal do 

Exército dos EUA. Como deveria ser, o equipamento e a tecnologia alcançarão uma 

solução de 80%, mas o aspecto final para combater e, provavelmente, os 20% mais 

importantes ainda permanecem humanos. 

              Raramente uma máquina é a razão por trás de dois países que chegam a um 

acordo; certamente equipamentos e tecnologia / informação compartilhada percorrem 

um longo caminho, mas ao fim são as relações construídas entre duas pessoas que 

fazem as coisas acontecerem no cenário internacional.   O cenário acima é importante 

para dar frutos porque é discutido como uma prioridade dentro da Estratégia de 

Segurança Nacional para os Estados Unidos da América.  É aqui que as Forças 

Especiais do Exército dos EUA fazem seu caso durante esse novo ambiente.  Claro, 

existem outras operações que são marcantes, mas interação humana e capacitação é 

onde as SOF encontrarão sua parte na nova era de ganhos tecnológicos, onde as 

máquinas e os armamentos voltarão. 

Os Estados Unidos não se concentram apenas em maquinário e novas armas, 

mas em novas missões e dominando novas dimensões. Uma Dimensão em particular 

que está em seu estágio inicial para ser dominado é o Espaço. O Presidente Trump 

anunciou o desenvolvimento de uma nova força dentro do Departamento de Defesa 

(DOD) - Space Force. Esse novo departamento ainda precisa ser aprovado e ainda está 

nos estágios iniciais, mas ainda assim representa o desejo da América de expandir sua 

influência em um mundo onde outros concorrentes também o fazem. Esta nova guerra 

de competição provocou investimentos tecnológicos e a criação de novas iniciativas.   

Na guerra contra o terrorismo, os militares dos EUA viram um aumento de 

pessoal e gastos como nunca antes visto. Quando o presidente Obama assumiu, o 

exército dos EUA estava no auge de sua guerra no Afeganistão e no Iraque.  A 

administração de Obama começou a reduzir o contingente de militares e a acabar com 

a guerra no Iraque.  Essa redução foi chamada de "sequestro".  Durante este sequestro, 

todos os serviços militares tiveram um corte nos gastos e um corte no pessoal. Os 

militares identificaram rigorosamente oficiais e soldados que não estavam preenchendo 

os requisitos e efetivamente os retiraram do serviço. Ironicamente, sob a nova 

administração, uma nova necessidade foi identificada. O mundo não é mais o mesmo e 
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outros Estados-nações ganharam terreno enquanto os EUA se engajavam no GWOT. 

Agora é identificado que os EUA devem modernizar suas forças regulares; devem 

desenvolver novos blindados, armas e treinar para operações multidimensionais. Esse 

impulso e avanço para a guerra convencional é importante agora e as Operações 

Especiais também precisam se modernizar.   

As SOF são dissuasoras?  Sim. Elas impedem o Conflito Global? Não por 
conta própria. As SOF precisarão se encaixar na operação mais abrangente e ser 
potencializadas para obter sucesso nas guerras dos EUA.   Isso não significa que 

não seja uma grande parte do quadro geral - e certamente não significa que elas não 

serão empregadas contra alvos altamente compensadores.   As SOF serão sempre a 

força de ação cirúrgica, precisa e direta que é empregada contra alvos que podem 

mudar facilmente o curso do conflito em curta duração. É uma organização de 

resultados de alto Payoff - isso significa que, embora os riscos sejam altos, o resultado 

pode ser muito lucrativo no esforço de guerra geral.  A atual ameaça da América dita 

que a SOF, por si só, não é suficiente - as ameaças americanas precisam ver blindados 

altamente eficazes, infantaria mortal, tecnologia assustadora e o desejo mais arraigado 

de vencer. A verdadeira dissuasão é apenas isso.  É a capacidade coletiva que pode 

ser trazida para o campo de batalha a qualquer momento e lugar. Esse medo que induz 

a realidade traz adversários à mesa de negociações - uma solução mais desejada é 

aquela negociada.  No entanto, se for necessário, os Estados Unidos precisam ter a 

força de combate mais inovadora e comum que pode vencer uma guerra.   

A presença contínua das Forças de Operações Especiais em PN é outro 
aspecto que continua sendo uma função de dissuasão.   Segundo a pesquisa, 

esses tipos de missões são muito mais importantes por diversas razões. A implantação 

das SOF para treinar PN e aumentar o relacionamento com amigos, que podem ajudar 

quando necessário, é parte integrante da MDB. Operadores de SOF serão aqueles 

especialistas locais que podem ligar as PN às forças convencionais se a necessidade 

assim exigir.  Os operadores de SOF serão aqueles que têm esses relacionamentos no 

nível tático e operacional que podem ajudar potencialmente no esforço geral.  O 

domínio humano é onde a SOF irá acelerar os ganhos - mais do que as forças 

convencionais. A principal questão para esta tese foi avaliar as SOF como uma 
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dissuasão global; certamente ela serviu como tal para os líderes terroristas e alvos 

altamente compensadores.  A mensagem que os EUA estavam enviando era clara: "se 

você cometer um ato de terrorismo contra os Estados Unidos e seus aliados, você será 

encontrado - você não pode se esconder".  Esta mensagem foi clara e também foi 

apoiada por meio de ação.  O SEAL Team 6 voou através de uma fronteira 

internacional para encontrar e matar Osama Bin Laden; muitas pessoas não concordam 

com a operação e as relações internacionais entre o Paquistão e os Estados Unidos da 

América foram provavelmente sacrificadas - mas, na opinião desse autor, isso foi 

justificado.  O simples fato de que as SOF mataram o homem mais procurado serve 

como uma dissuasão.   

O problema de ser uma dissuasão global é que os Estados-Nação são muito 

mais complexos que um único Alvo Altamente Compensador (HVT).  Atualmente, a 

dissuasão é uma abordagem de todo o governo.  Os EUA podem ter o melhor 

armamento, armas diretas e indiretas precisas, uma Marinha capaz de navegar pelo 

mundo duas vezes mais, uma Força Aérea que pode alcançar qualquer parte do mundo 

em menos de 8 horas, mas se o governo inteiro não estiver integrado e trabalhando em 

direção a um objetivo - a imagem da América também pode afetar sua capacidade de 

dissuadir conflitos.   

Demonstrar fraqueza em um cenário global é agora prejudicial para a segurança 

de um país.  A Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América foi 

referenciada várias vezes durante este artigo por uma razão.  Sob a nova 

administração, fortalecer a economia, o governo e as forças armadas é claramente uma 

prioridade.  Em operações multidimensionais, tudo é um alvo - até contas bancárias 

pessoais.  Isso significa simplesmente que a prontidão militar não é a única coisa que 

proporciona segurança a um país - todos fazem parte do esforço.   Isso é interessante 

porque vai contra o pensamento tradicional.  Os Governos do futuro terão que preparar 

as pessoas - a educação se torna importante.  Uma sociedade consciente das ameaças 

externas é aquela que não se surpreende com os ataques em dimensões, que se 

cruzam no cotidiano dos cidadãos de qualquer país. As pessoas precisam estar 

preparadas e não reagir a um possível ataque.  Os novos conflitos são muito mais 

políticos do que antes ... a diplomacia está trabalhando para combater ataques 
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convencionais em grande escala.  Embora isso seja verdade, o mundo continua sendo 

um lugar onde o investimento em defesa é uma prioridade.  A diplomacia não é apenas 

política, é também uma relação militar internacional e, enquanto os diplomatas tomam 

decisões, os líderes militares executam ordens. Nesta área, as SOF se tornam 

importantes e podem fazer a diferença entre conflito e paz.   
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