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RESUMO

A  atividade  de  Inteligência  destaca-se  por  constituir-se  em  ferramenta  indispensável  para  a
produção de conhecimento e para a tomada de decisão por parte dos Comandantes e Chefes em
todos os níveis e para a proteção dos sistemas que compõe o poder público nacional, encontrando
ainda  aplicação  na  iniciativa  privada.  Os  militares  especialistas  em  Inteligência  possuem
competências  obtidas  por  meio  da  realização  de  cursos  e  estágios  e  pelas  experiências
vivenciadas  ao longo de mais  de 30 (anos) de serviço ativo que podem ser aproveitadas  no
mercado de trabalho após seu ingresso na reserva remunerada. O Exército Brasileiro tem buscado
apoiar seus integrantes neste momento de transição após o período laboral em que serviram à
Força Terrestre e, desta forma, verificar possíveis campos de atuação para estes profissionais se
reveste  de  grande  importância.  Desta  forma,  o objetivo  deste  trabalho  foi  verificar  as
possibilidades de atuação do profissional de Inteligência no mercado de trabalho brasileiro após
sua passagem para a reserva remunerada. Sendo assim, a partir dos conhecimentos obtidos por
meio de ferramentas investigativas do tipo Questionário que foram oferecidos a especialistas na
área de Inteligência e do estudo da legislação e da bibliografia existente sobre o tema em tela, foi
verificado a existência de cargos nas áreas de análise/assessoria de Inteligência e/ou de gestão de
riscos que podem ser ocupados em empresas privadas ou em Instituições públicas bem como
outros descritos no corpo do presente artigo.

Palavras-chave: Exército Brasileiro. Mercado de trabalho. Ocupação. Inteligência. Reserva.

1 INTRODUÇÃO

A Inteligência pode ser considerada como uma ferramenta que Instituições utilizam para

identificar ameaças, minimizar incertezas e possibilitar o aproveitamento de oportunidades que

desta forma, permitirão contribuir decisivamente para o sucesso de suas atividades em quaisquer

campos de atuação.

No campo de  atividades  da  área  civil,  e  em especial,  em corporações  e  empresas,  a

Inteligência é percebida como a capacidade de obter, difundir e analisar dados a fim de se extrair

significados que possam influenciar suas organizações de forma decisiva. Já para o meio militar,
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a Inteligência é  a atividade especializada na busca,  coleta  e  análise  de dados sobre assuntos

relevantes para as Forças Armadas e para a Nação e que contribuem para a sua estabilidade e para

a obtenção de seus objetivos nacionais permanentes.

Neste  diapasão,  o  Exército  Brasileiro  vem  demonstrando  preocupação  com  seus

integrantes  no  momento  de  sua  passagem  para  a  reserva  remunerada.  Este  momento  de

transformação pessoal é delicado e ações que orientem seus integrantes são decisivas para uma

maior eficiência destes indivíduos, enquanto na ativa, e uma adequada qualidade de vida durante

a reserva remunerada.

Desta  forma,  o objetivo  deste  trabalho  foi  verificar  as  possibilidades  de  atuação  do

profissional de Inteligência no mercado de trabalho brasileiro após sua passagem para a reserva

remunerada por meio da análise de dados obtidos a partir de ferramentas investigativas do tipo

Questionário oferecidos a especialistas na área de Inteligência e do estudo da legislação e da

bibliografia existente sobre o tema em tela.

2 A ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA

De acordo com a Política Nacional de Inteligência aprovada pelo Governo Federal em

2016, a atividade de Inteligência é o:

Exercício permanente de ações especializadas, voltadas para a produção e difusão de
conhecimentos,  com  vistas  ao  assessoramento  das  autoridades  governamentais  nos
respectivos  níveis  e  áreas  de  atribuição,  para  o  planejamento,  a  execução,  o
acompanhamento, e a avaliação das políticas de estado. (BRASIL, 2016a, s/p.).

De acordo com Tarapanoff (2006), a Inteligência é o processo que permite o aumento da

competitividade  da  organização  no  mercado,  por  meio  de  um entendimento  maior  dos  seus

competidores e do seu ambiente competitivo e que a inteligência estratégica pode ser considerada

a síntese do processo de trabalho da informação e do conhecimento,  gerando conhecimentos

novos capazes de indicar novos caminhos para a empresa.

Segundo  Roratto  e  Carnielli  (2006),  a  atividade  de  Inteligência  no  Brasil  começou

efetivamente em 1946, após a Segunda Guerra Mundial, por meio do Decreto n° 9.775-A, de

caráter reservado e que criou o Serviço Federal de Informações e Contrainformações (SFICI),

vinculando-o ao Conselho de Segurança Nacional (CSN).

Para  Tarapanoff (2006),  na  tradição  americana,  a  Inteligência  refere-se  a  como  o

conhecimento é adquirido – baseado em uma análise lógica e integrada de informação disponível
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sobre  competidores  ou  sobre  o  ambiente  competitivo.  A definição  utilizada  pela  Sociedade

(americana)  dos  Profissionais  de  Inteligência  Competitiva  (SCIP  –  Society  of  Competitive

Intelligence Professionals)  é que a  Inteligência é um programa sistemático e  ético de reunir,

analisar e gerenciar informação externa, que pode afetar os planos, decisões e operações de uma

organização.

A atividade de Inteligência vem sendo valorizada como ferramenta indispensável para os

decisores em todos os níveis e para a proteção dos sistemas que compõem  o Poder Nacional

tendo em vista a posição de destaque do Brasil no mundo, particularmente no âmbito da América

do Sul (BRASIL, 2017). 

Segundo  Miller  (2002)  o  processo  de  Inteligência  produz  análises  embasadas  sobre

acontecimentos  futuros  para  os  decisores,  apresentando  oportunidades  que  podem  propiciar

vantagens sobre os concorrentes.

A atividade de Inteligência engloba a obtenção dos dados necessários e a análise visando a

produção do conhecimento. Dentro da área da obtenção, a Inteligência pode ser dividida pela

natureza  da  fonte  que  coleta  os  dados  em disciplinas  como  Inteligência  de  fontes  humanas

(operações  de  Inteligência), Inteligência  de  imagens, Inteligência  geográfica,  Inteligência  por

assinatura de alvos, Inteligência de fontes abertas, Inteligência de sinais, Inteligência cibernética,

Inteligência técnica e Inteligência sanitária (BRASIL, 2015a).

2.1 A ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA NO EXÉRCITO BRASILEIRO

Para Cepik (2003, p. 85), os Serviços de Inteligência são organizações governamentais

especializadas  na  coleta,  análise  e  disseminação  de  informações  sobre  problemas  e  alvos

relevantes para a política externa, para a política de defesa nacional e a para a segurança pública

de um país.

A  Inteligência  Militar  tem  o  objetivo  básico  de  identificar  ameaças,  minimizando

incertezas e possibilitando o aproveitamento de oportunidades, o que contribui decisivamente

para  o  sucesso  da  operação  militar  e  sua  missão  é  apoiar  o  planejamento,  a  preparação,  a

execução e a avaliação das operações, apoiando o processo decisório, numa atividade contínua e

dinâmica (BRASIL, 2015b).

A  Atividade  de  Inteligência  Militar  desdobra-se  em  dois  ramos:  Inteligência  e

Contrainteligência. O ramo Inteligência tem por objetivo acompanhar e estudar as Expressões do
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Poder e aspectos relacionados à geografia do território nacional e de países estrangeiros, bem

como as dos diversos organismos supranacionais; e ser um eficaz instrumento de apoio à decisão

em  qualquer  nível,  pela  produção  de  conhecimentos  oportunos  e  relevantes.  Já  o  ramo

Contrainteligência é voltado para a prevenção, detecção, obstrução e neutralização da atuação da

Inteligência adversa e das ações de qualquer natureza que possam se constituir em ameaças à

salvaguarda de dados, informações, conhecimentos e seus suportes, tais como documentos, áreas,

instalações, pessoal, materiais e meios de tecnologia da informação (BRASIL, 2015a). 

É importante destacar que as Operações de Inteligência são ações especializadas voltadas

para a busca de dados protegidos dentro de um contexto da obtenção de dados e destinam-se a

obter  conhecimentos  específicos  sobre  uma  determinada  área  geográfica  ou  de  atividades

humanas, mediante um planejamento detalhado. Podem ainda contribuir para a neutralização das

tentativas perpetradas pelas forças oponentes de busca (BRASIL, 2015a). 

Segundo  o  Manual  de  Fundamentos  EB20-MF-10.107  sobre  a  Inteligência  Militar

Terrestre (BRASIL, 2015a), o Sistema de Inteligência do Exército (SIEx) compreende os órgãos

e as pessoas do Exército Brasileiro (EB) que, sob a responsabilidade dos comandantes, chefes ou

diretores,  estão envolvidos na execução das atividades e tarefas de Inteligência ou que estão

ligados  à  sua  regulamentação  e  normatização.  Este  Sistema  produz,  continuamente,  os

conhecimentos  necessários  para  que  o  EB  permaneça  preparado  e  em  condições  de  ser

empregado contra quaisquer ameaças à soberania ou à integridade do país. 

O Centro de Inteligência do Exército (CIE) é o órgão central do SIEx, proporcionando

uma estrutura de suporte para o fluxo de conhecimento e para o gerenciamento do Sistema e na

atual estrutura organizacional do CIE, a Escola de Inteligência Militar do Exército (EsIMEx) é a

responsável  por  especializar  recursos  humanos  para  o  SIEx  e  ainda  contribuir  com  o

desenvolvimento da doutrina de Inteligência.

A fim  de  proporcionar  a  necessária  preparação  dos  recursos  humanos  necessários  às

atividades do Sistema de Inteligência do Exército,  a EsIMEx oferece Cursos voltados para a

Análise de Inteligência como o Curso Avançado de Inteligência para Oficiais e o Curso Avançado

de Inteligência para Subtenentes e Sargentos. O Curso Intermediário de Inteligência para Oficiais

é considerado misto porque forma especialistas tanto na área da análise de Inteligência como na

área da obtenção de dados (Operações de Inteligência) (BRASIL, 2015c).
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Para a área da Inteligência voltada para as Operações de Inteligência que buscam os dados

que  não  podem  ser  encontrados  nas  fontes  abertas,  a  EsIMEx  ministra  o  Curso  Básico  de

Inteligência para Oficiais e Curso Básico de Inteligência para Sargentos. Em  relação  à  área

tecnológica, são oferecidos os Cursos de Geointeligência, Inteligência Cibernética e Inteligência

de Sinais aos Oficias e Sargentos do Exército Brasileiro (BRASIL, 2015c).

3 O MILITAR E A PASSAGEM PARA A RESERVA REMUNERADA

O Exército Brasileiro vem demostrando atenção para com seus quadros por ocasião da

passagem de seus militares da ativa para a reserva remunerada. Dentro do seu Plano Estratégico

para  o  período  de  2016  a  2019  (BRASIL,  2015d),  as  ações  estratégicas  necessárias  para  a

consecução destes objetivos, são abaixo descritas visando preparar o militar para a inatividade:

QUADRO 1: AÇÕES ESTRATÉGICAS DO EB RELACIONADAS À PASSAGEM DE MILITARES PARA
A RESERVA

Estratégia Ação Estratégica Ano Atividades impostas Projeto
13.3 Adoção de 
políticas para 
atender as demandas
da inatividade

13.3.1. Preparar o 
militar e o servidor
civil para a 
inatividade.

2016 a 
2019

13.3.1.1 Prosseguir na 
implementação do Projeto de 
Preparação para a Reserva e 
Aposentadoria (PPREB).

Força 
da 
Nossa 
Força

Fonte: Plano Estratégico do Exército 2016-2019 (BRASIL, 2015d), adaptado pelo autor.

A pesquisa de  Júnior  e  Brêtas  (2011)  comenta que  é  fundamental  o  planejamento do

militar da ativa para a vida após a passagem para a reserva para evitar surpresas indesejáveis na

vida futura. Cita ainda que esta preocupação não deve ser apenas do militar, mas também das

Forças Armadas.

As Instruções Gerais do programa de preparação e apoio à reserva e à aposentadoria do

Exército Brasileiro tem entre seus objetivos:

[...]  V  –  motivar  os  militares  e  servidores  civis  a  manter  um  bom  desempenho
profissional  durante  o  processo  de  transição,  tendo  em  vista  projetos  pessoais  e
profissionais, como forma de realizá-los;
[...] VIII – possibilitar aos militares e servidores civis, ativos e inativos, uma maneira de
aproveitar seus potenciais e conhecimentos para desenvolver outras atividades;
IX – ampliar as oportunidades para o aproveitamento do potencial e dos conhecimentos
do pessoal  da reserva em atividades remuneradas no meio civil  ou no próprio meio
militar,  como Grupo-Direção  e  Assessoramento  Superiores  (DAS)  e/ou  Prestador  de
Tarefa por Tempo Certo (PTTC); [...]. (BRASIL, 2015e, s/p.).
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Na mesma linha de pensamento, dentre os objetivos gerais das Instruções Reguladoras do

programa de preparação e apoio à reserva e à aposentadoria do Exército Brasileiro, destacam-se

os seguintes:

[...] VII – motivar o militar/civil a manter um bom desempenho profissional ao longo da
carreira e, particularmente nos anos finais de serviço ativo;
[...]  XI  –  possibilitar  ao  militar/civil  uma  maneira  de  aproveitar  seus  potenciais  e
conhecimentos para desenvolver outra atividade;
XII – oferecer uma alternativa para uma melhor inserção do militar/civil na comunidade
e no mercado de trabalho civil; [...]. (BRASIL, 2016b, s/p.).

A preocupação em adaptar o profissional da ativa a uma nova vivência profissional na

reserva é evidente e na Seção I do programa de preparação e apoio à reserva e à aposentadoria do

Exército Brasileiro, relativa à Educação e Empreendedorismo tem por objetivos:

I - qualificar o pessoal com vistas ao exercício de uma profissão após a passagem para a
inatividade;
[...] III - valorizar, nos cursos militares, disciplinas e competências que tenham aplicação
dual, tanto na caserna, como no meio civil;
[...] V - estimular a produção científica e o intercâmbio com o meio acadêmico, militar e
civil, de modo a facilitar a inserção do militar como discente e/ou docente, e favorecer o
estabelecimento de parcerias permanentes;
[...] VIII - reorientar seu modo de vida indicando novas atividades de caráter profissional
ou não, que melhor se coadunem com suas características. (BRASIL, 2015e, s/p.).

No seu Artigo 14. destaca-se ainda a atribuição destinada às Regiões Militares de:

[...] X - criar e manter um registro próprio de tendências e habilidades, abrangendo os
militares e servidores civis que, ao passarem para a inatividade, radicar-se-ão em suas
áreas de responsabilidades e que tenham manifestado o interesse em serem inseridos no
mercado de trabalho. (BRASIL, 2015e, s/p.).

Segundo o Artigo 8° das Instruções Reguladoras do  programa de preparação e apoio à

reserva  e  à  aposentadoria  do  Exército  Brasileiro,  a  área  de  interesse  I  (educação  e

Empreendedorismo) deverá ser desenvolvida com palestras, seminários e cursos de preparação

para a reserva e aposentadoria que apresentem informações:

[...] III - sobre as potencialidades de cada participante do programa (banco de talentos);
IV - sobre acesso a rede de colaboradores;
V -  sobre  os  convênios  firmados  que  possam facilitar  a  público-alvo  nessa  fase  de
transição;
VI - sobre como organizar um currículo e se portar em entrevistas para ocupação/seleção
profissional em empresas; (BRASIL, 2016b, s/p.).

Neste esforço para inserir seus profissionais no mercado de trabalho após a passagem para

a reserva e aposentadoria, o Exército Brasileiro instituiu os Centros de Convivência (CC) por

meio  da  Portaria  nº  236-DGP,  9  de  novembro  de  2016.  A área  de  interesse  I  (educação  e

Empreendedorismo) deverá ser desenvolvida:
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[...]  IV – pela identificação das  potencialidades dos integrantes  do CC com vistas a
encaminhá-los para atividades produtivas (banco de talentos) ...
V – pela promoção do acesso dos interessados a rede de colaboradores no sentido de
atender a demandas referentes ao acesso ao mercado de trabalho ...
[...] VII – pela realização de oficinas que auxiliem os interessados a organizarem seus
currículos traduzindo suas experiências profissionais militares para uma linguagem que
possibilite a empregabilidade no mercado de trabalho civil. (BRASIL, 2016c, s/p.).

Já a  área de interesse II  (integração social  e  familiar)  a  ser  realizada  nos  Centros  de

Convivência deverá realizar palestras e seminários sobre a importância da qualificação adquirida

ao longo da vida profissional para a sociedade. (BRASIL, 2016c).

Júnior e Brêtas (2011) destacam  o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Exército

Brasileiro  com seus  integrantes  na  Reserva,  expresso  por  meio  de  políticas  direcionadas  na

manutenção desse contingente e a necessidade de instituir ações para preparar os militares da

ativa para a passagem à inatividade.

Desta forma, após a análise destas publicações percebeu-se a preocupação do Comando

do Exército com a qualidade de vida de seus integrantes após a sua passagem para a reserva

remunerada com a determinação para a adoção de medidas que visam a uma rápida adaptação à

nova situação e para a identificação de áreas nas quais o militar possa desempenhar atividades

profissionais produtivas dentro do mercado de trabalho civil.

4 O MERCADO DE TRABALHO E O PROFISSIONAL DE INTELIGÊNCIA

Segundo  Baptista  e  Mueller  (2005),  as  mudanças  que  estão  sendo  verificadas  nos

mercados  de  trabalho  em  todo  o  mundo  são  decorrências  típicas  dos  fatores  tecnológicos,

econômicos e sociais que atuam na chamada sociedade da informação, fenômeno que ocorreu em

todas as profissões.

Para Loures Júnior (2012), o conhecimento na Era da Informação está se transformando

no recurso organizacional  mais  importante  das  empresas  e  que  os  funcionários  que detêm o

conhecimento são os principais contribuintes para o sucesso da organização. Neste sentido, cada

vez mais as empresas estão necessitando de informações estratégicas para garantir o sucesso dos

seus negócios diante da turbulência pela qual está passando a economia nacional. 

Nas corporações, a inteligência é vista como a habilidade em lidar com a complexidade –

a habilidade de capturar, compartilhar e extrair significado de sinais da ambiência externa que as

possam afetar de forma positiva ou negativa (HAECKEL; NOLAN, 1993).
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Os executivos destas empresas precisam estar informados sobre mudanças no ambiente

que afetam os negócios de suas empresas, bem como ameaças e oportunidades geradas por estas

mudanças para poder basear os seus planos e decisões (DEGENT, 1986).

Degent (1986) comenta que a inteligência empresarial pode ser dividida em defensiva,

passiva e ofensiva e que  o serviço de inteligência empresarial deve focalizar a sua atenção no

ambiente  externo  à  empresa,  particularmente  competidores,  clientes,  tecnologia,  políticas

governamentais, situação geopolítica e fatores socioeconômicos.

Degent (1986) comenta ainda que a organização de um serviço de inteligência empresarial

viável é extremamente complexa, devido à natureza não-estruturada das decisões estratégicas, a

dificuldade de separar as informações relevantes e importantes da grande quantidade de dados

disponíveis,  e  a  tendência dos  executivos  de confiarem mais  nas  fontes  pessoais  do que em

informações estruturadas. Como consequência destas dificuldades, as empresas até hoje tiveram

mais sucesso na implementação de serviço para informações táticas ou operacionais, do que para

informações estratégicas, que é o objetivo principal.

A informação é um fator determinante para a melhoria de processos, produtos e serviços,

tendo  valor  estratégico  em  organizações  e  esta  visão  se  espalhou  por  grandes  corporações

privadas,  que  passaram  a  instituir  uma  estrutura  formal,  em  geral  ligada  ao  alto  escalão

hierárquico, para cuidar da gestão dos recursos informacionais. Nesta nova perspectiva, o termo

utilizado passa de gestão da informação para gerência dos recursos informacionais, cuja principal

finalidade é o acompanhamento eficiente de processos, o apoio à tomada de decisões estratégicas

e a obtenção de vantagem competitiva em relação aos concorrentes (TARAPANOFF, 2006).

Baptista e Mueller (2005) comentam que os profissionais de informação têm nicho de

mercado na área de negócios. A competição entre as empresas exige informações atualizadas e

com valor agregado, provocando a emergência de oportunidades de trabalho em organizações que

praticam a inteligência competitiva.

Ao estudar as equipes especializadas em informação, Davenport (2001), comenta que os

Analistas gerenciais são os profissionais que dedicam a maior parte do tempo a explicar, detalhar

e compilar informações para os demais setores da empresa. O conhecimento com que trabalham

normalmente se relaciona ao desempenho financeiro,  mas pode igualmente estar  vinculado a

outros tipos de avaliação de desempenho. Os Analistas gerenciais também auxiliam em projetos

empresariais e informam a empresa acerca da problemática envolvida em alguma tarefa.
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Continuando, Davenport (2001) explica que uma organização empresarial deve possuir os

Analistas  de  negócios,  de  mercado  ou  financeiros  que  são  os  verdadeiros  especialistas  da

informação. Suas atividades incluem a análise do próprio negócio, do mercado, do fluxo de caixa

ou de centenas de outros aspectos. O traço comum é o fato de que esses profissionais de Análise

agrupam, analisam e geram informações para dar apoio a decisões específicas do negócio.

Segundo  a  Society  of  Competitive  Intelligence  Professionals  –  SCIP,  a  Inteligência

competitiva  é  um processo  de  monitoramento  e  análise  do  ambiente  competitivo  em que  a

organização está inserida, para efeitos de suporte à decisão. A Inteligência competitiva permite

aos dirigentes de organizações de todos os tamanhos tomar decisões sobre marketing, pesquisa e

desenvolvimento, investimentos e ações estratégicas, entre outras, permitindo que estejam mais

bem informados sobre os elementos do ambiente que podem afetá-las (SCIP, 2017).

A Inteligência competitiva pode auxiliar a organização a determinar qual caminho tomar

no ambiente competitivo utilizando-se de meios éticos para coleta e análise de informações de

acesso público. A Inteligência competitiva produz ainda elementos para a identificação de amea-

ças e oportunidades, permitindo ao decisor beneficiar-se das melhores possibilidades para a so-

brevivência e o desenvolvimento da organização (AMARAL et al, 2012).

Segundo  Amaral  et  al  (2012),  o  profissional  de  Inteligência  competitiva  pode  ser

enquadrado em três funções: Coordenador, Analista e Coletor. Nesta pesquisa foram identificadas

ainda,  sete  perfis  de  atuação  profissional  que  são  caracterizados  por  diferentes  níveis  de

combinação e de intensidade de atuação em cada uma das funções de Inteligência competitiva.

Em relação ao trabalho do Analista, Richard Saul Wurman (1989, apud  DAVENPORT,

2001),  conhecido  projetista  de  sistemas  de  informação,  observa  que  dados  devem  estar

formatados e devem ser aplicados de modo a se tornar significativos como informação. Esse

processo de dotar a informação de significado é um primeiro passo para a agregação de valor. 

Tarapanoff  (2006)  destaca  ainda  que  o  gerenciamento  do  ciclo  da  informação  é  da

competência  de  altos  executivos  e  inclui  a  atividade  de  monitoramento  ambiental  (interno e

externo) das empresas.

Segundo Medeiros (2013), a Inteligência competitiva abrange as áreas de Inteligência e

Containteligência na busca de conhecimentos para as empresas e na proteção daqueles que estas

possuem. Estas áreas são o campo natural de trabalho dos profissionais militares de Inteligência.
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Sobre os profissionais que atuam na Inteligência competitiva presente nas empresas, Mil-

ler (2002) destaca que existem cinco tipos de profissionais: os construtores de dados que são

aqueles responsáveis pelos processos de coleta, organização e disponibilização de informações

textuais ou gráficas de fontes internas e externas. O segundo tipo são os construtores de sistema

responsáveis pelo fornecimento de tecnologias e serviços necessários para acessar, distribuir pro-

dutos e/ou serviços de inteligência em toda a empresa em segurança. O terceiro tipo tem a função

de proteger as estruturas e sistemas de dados contra o acesso e a utilização inadequados por pes-

soas não autorizadas, dentro e fora da empresa. O quarto profissional é aquele que ajuda a desen-

volver e a expandir os processos de inteligência competitiva e que assegura a utilização dos méto-

dos adequados para o exercício da inteligência. Por fim, o quinto tipo são os construtores do co-

nhecimento, tanto da academia quanto da comunidade empresarial, que pesquisam novos limites

e modelos para a gestão cada vez mais eficaz da função de inteligência na organização.

Segundo Brasiliano (2010), o gestor (analista ou consultor) de riscos integra uma equipe

multidisciplinar que realiza uma parte do processo de gerenciamento empresarial que possui múl-

tiplas facetas e que visa a manutenção da competitividade da empresa em um mundo extrema-

mente turbulento.

Neste contexto, o profissional de gestão de riscos atua tanto na gestão de riscos como na

segurança empresarial. Nesta última, são verificados os pontos que mais causam problemas para

as empresas como os Meios Organizacionais, Recursos Humanos da Segurança, Meios Técnicos

Passivos, Meios Técnicos Ativos, Ambiente Interno e Ambiente Externo. Já na área de gestão de

riscos corporativos são analisados outros seis macros fatores: Fatores Estratégicos, Processos, Re-

cursos Humanos, Infra Estrutural Patrimonial, Tecnologia da Informação – TI e Ambiente Exter-

no (BRASILIANO, 2010).

Carvalhal (2016) comenta que são as pessoas que estão no centro da utilização de metodo-

logia e técnicas para a produção sistemática de informações que tem o objetivo de gerar Inteli-

gência, pertinentes ao ambiente organizacional de qualquer segmento e são as responsáveis por

implementarem ações e análises dentro destas organizações.

Segundo Loures Júnior (2012), o recrutamento de pessoas seria o conjunto de técnicas e

procedimentos que teriam por objetivo atrair candidatos qualificados e capazes de ocupar cargos

dentro de uma organização e a seleção de pessoal seria o processo de comparação entre os requi-
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sitos do cargo a ser preenchido (descrição e analise do cargo) e o perfil das características dos

candidatos recrutados.

Em relação às Ocupações, a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), comenta que a

mesma é a agregação de empregos ou situações de trabalho similares quanto às atividades reali-

zadas e Emprego é definido como um conjunto de atividades desempenhadas por uma pessoa,

com ou sem vínculo empregatício (BRASIL, 2002). Destaca-se ainda que cargos não são o mes-

mo que ocupações já que uma empresa ou instituição pode criar diferentes denominações para

uma mesma ocupação. Esta última é padronizada na CBO e por meio de uma descrição sumária

de atividades pode ser classificada na mesma.

Em relação a  atividade  de  Inteligência,  verificou-se que  a  Classificação Brasileira  de

Ocupações (CBO) apresenta as seguintes ocupações (BRASIL, 2002):

QUADRO 2 - OCUPAÇÕES RELACIONADAS À ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA PREVISTAS NA CBO

CÓDIGO TÍTULO
2429-05 Oficial de inteligência
2429-10 Oficial técnico de inteligência
2429-10 Analista de suporte à inteligência (grupo apoio)
2429-10 Analista técnico em inteligência (grupo informações)
3519-05 Agente de inteligência
3519-10 Agente técnico de inteligência
3519-10 Técnico de suporte à inteligência (grupo apoio)
3519-10 Técnico em inteligência (grupo informações)
1423-35 Analista de inteligência de mercado
2526-05 Gestor em Segurança

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de CBO (2002).

A  mesma  publicação  também  cita  que  existem  02  (duas)  famílias  de  ocupações

relacionadas à Inteligência que são denominadas PROFISSIONAIS DA INTELIGÊNCIA (código

2429) e TÉCNICOS DA INTELIGÊNCIA (código 3519) (BRASIL, 2002).

Entre as ocupações descritas na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), à exceção

de Analista de inteligência de mercado e de Gestor de Segurança, referem-se a cargos existentes

na Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) e que foram inseridas naquela publicação por soli-

citação da mesma nos anos de 2012 e 2013. Verifica-se ainda que as ocupações descritas na CBO

não suprem todos os campos de atuação do profissional de Inteligência.
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5 MATERIAL E MÉTODO
A  fim  de  atingir  os  objetivos  propostos  para  a  presente  investigação,  quanto  aos

procedimentos foi utilizada uma pesquisa Bibliográfica porque foi elaborada a partir de material

já  disponível,  tais  como livros,  artigos e consulta  na web, entre  outros; Documental pois foi

elaborada também com fontes que não receberam tratamento analítico e que podem ser obtidas

através de arquivos de órgãos públicos e instituições privadas e são baseadas principalmente em

cartas pessoais, diários, fotografias, gravações, memorandos, regulamentos, ofícios, boletins, etc.

(RODRIGUES, 2005). Foi considerada ainda como Pesquisa com Survey pois procurou obter

dados sobre as opiniões de um determinado grupo de pessoas por meio de um questionário com

indivíduos especialistas na atividade de Inteligência com mais de 20 (vinte) anos de serviço ativo

no Exército Brasileiro.

Sobre a forma de abordagem do problema, esta pesquisa foi classificada como Pesquisa

Qualitativa que considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito e que não

pode ser traduzida em números. Esta pesquisa não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas

e o ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados. O pesquisador é o instrumento-chave e

tende a analisar seus dados indutivamente (RODRIGUES, 2005). Ao final da pesquisa espera-se

que o pesquisador se coloque diante do que foi estudado.

A classificação  da  pesquisa  em  relação  à  Natureza  foi  considerada  como  Pesquisa

Aplicada  já  que  visa  a  produção  de  conhecimentos  que  tenham aplicação prática  e  que  são

dirigidos à solução de problemas reais específicos (RODRIGUES, 2005), particularmente na área

referente a inserção do profissional de Inteligência no mercado de trabalho.

Quanto aos objetivos, o tipo de pesquisa é Descritiva e que  segundo Thomas & Nelson

(2002,  p.  280)  é  “um estudo de status  e  é amplamente utilizada na educação e  nas ciências

comportamentais”, citando ainda que “o seu valor está baseado na premissa de que os problemas

podem ser  resolvidos  e  as  práticas  melhoradas  por  meio  de  observação,  análise  e  descrição

objetivas e completas”.

6 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Para a coleta dos resultados foi utilizado o questionário denominado “pesquisa de campo

para trabalho de conclusão de curso” e que foi composto por 08 (oito) itens que são descritos no

Apêndice Nr 1.
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A amostra foi limitada a 42 (quarenta e dois) profissionais de Inteligência do Exército

Brasileiro, sendo 57% de oficias (Coronel, Tenente-coronel, Major, Capitão e Tenente) e 43 % de

praças  (Subtenente  e  1º  Sargento),  todos  integrantes  do  Sistema de  Inteligência  do  Exército

(SIEx).

56,82%43,18%

Posto/graduação

Oficiais Praças

Gráfico 1: Distribuição da amostra entre Oficias e Praças
Fonte: o próprio autor.

Estes militares possuem mais de 20 (vinte)  anos de serviço ativo e contam com uma

média de 7 (sete) anos de serviço na área de Inteligência, sendo 43% com mais de 11 (onze) anos,

41% entre 6 (seis) e 10 (dez) anos e 16% entre 1 (um) e 5 (cinco) anos e de acordo com o quadro

abaixo:

0

5

10

15

20

7

19 18

Anos de Experiência

1 a 5 6 a 10 11 ou mais

Gráfico 2: Anos de experiência na Atividade de Inteligência
Fonte: o próprio autor.

Foi  possível  ainda  colher  a  área  da  Inteligência  em  que  estes  militares  tiveram  a

oportunidade de realizar seu trabalho durante o serviço ativo e angariar experiência. Destacou-se,

dentro da amostra considerada, que uma grande parcela dos indivíduos possuía experiência nas

áreas  de  Operações  de  Inteligência  (56%),  Análise  de  Inteligência  (48%)  e  Gestão  de

riscos/Contrainteligência (48%).
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Gráfico 3: Área da Inteligência em que possui experiência
Fonte: o próprio autor.

A amostra  considerada  apresentou  uma  grande  variedade  na  área  de  formação  em

Inteligência conforme descrito no quadro abaixo.  As áreas que mais se destacaram foram os

cursos de Análise de Inteligência (Avançado de Inteligência para Oficias e para Sargentos) e

aqueles que conjugam as Operações de Inteligência com a Análise de Inteligência (Intermediário

de Inteligência para Oficiais) com 34% e 32%, respectivamente. Os cursos da área de Operações

de  Inteligência  são  chamados  de  Básico  de  Inteligência  (para  oficiais  e  sargentos)  e  foram

responsáveis por 16% da amostra. É importante ressaltar que apesar de alguns cursos na EsIMEx

serem  chamados  de  Básico,  Intermediário  e  Avançado,  não  existe  nenhuma  relação  de

complexidade entre os mesmos.

Os  cursos  das  áreas  tecnológicas  (Inteligência  de  Imagens,  Inteligência  de  Sinais  e

Inteligência  Cibernética)  oferecem  menos  vagas  para  os  militares  e  são  de  aplicação  mais

específica e podem explicar os resultados verificados de apenas 9%. 

15,91%
34,09%

9,09%
31,82%

9,09%

Área de Formação 

Op Intlg
Anl Intlg
Intlg fontes Tecnl
Op Intlg e Anl Intlg
Op Intlg e Intlg fontes Tecnl

Gráfico 4: Área de formação dentro atividade de Inteligência
Fonte: o próprio autor.
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Cabe ressaltar ainda que alguns indivíduos possuem mais de uma especialização na área

de Inteligência o que pode facilitar a inserção dos mesmos no mercado de trabalho por ocasião de

sua passagem para a reserva remunerada.

Destaca-se  ainda  que  uma  parcela  considerável  também  realizou  cursos  na  área  de

Inteligência em outras nações (Argentina, Uruguai, Colômbia, Bolívia, África do Sul e México),

outras Forças Armadas (Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira) e Forças Auxiliares (Polícias

Militares), o que aumenta o seu cabedal de conhecimentos e facilita a sua colocação profissional

no mercado de trabalho após o período no serviço ativo.

Nos últimos anos também tem sido verificado o aumento da oferta de cursos de Pós-

graduação em Universidades privadas brasileiras, dentre eles o de Inteligência de Segurança, o de

Inteligência Estratégica e o de Planejamento institucional.  Foi possível  também verificar  que

escolas  privadas  também  passaram  a  ministrar  cursos  nesta  área  como  os  cursos  de

gerenciamento de incidentes e de planejamento de contingências. Cabe ressaltar que grande parte

dos professores destes cursos são oriundos do meio militar.

A quantidade de cursos e estágios realizados na área de Inteligência também demostra o

nível de especialização pelo qual os indivíduos têm de ser submetidos durante sua permanência

no serviço ativo. A necessidade de atualização constante dentro de suas áreas de competência

produz profissionais com alto grau de proficiência na atividade de Inteligência que podem ser

aproveitados no mercado de trabalho civil após seu ingresso na reserva remunerada. A proporção

verificada foi de 80% tendo realizado de 1 (um) a 3 (três) cursos, 16% de 4 (quatro) a 6 (seis)

cursos e 4% 7 (sete) ou mais cursos.

79,55%

15,91%

4,55%

Quantidade de cursos na área de Inteligência

1 a 3 4 a 6 7 ou mais

Gráfico 5: Quantidade de cursos e/ou estágios realizados na área de Inteligência
Fonte: o próprio autor.
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Em seguida, foi verificado no item 5 do questionário, o conhecimento que os profissionais

de  Inteligência  possuíam sobre  alguma  área  da  atividade  de  Inteligência  que  julgavam  que

poderiam desempenhar no Mercado de Trabalho durante a reserva remunerada. Neste quesito,

86% dos  respondentes  informaram que  acreditavam que  poderiam realizar  alguma atividade

tendo em vista o conhecimento e a experiência obtidos na área de Inteligência.

86,36%

13,64%

Conhecimento sobre o Mercado de trabalho

Sim Não

Gráfico 6: Conhecimento sobre o Mercado de Trabalho para o profissional de Inteligência
Fonte: o próprio autor.

No item 6 do questionário foram pesquisados os cargos no Mercado de Trabalho que os

profissionais de Inteligência visualizam que teriam condições de ocupar por ocasião da passagem

para a reserva remunerada. Neste item foi apresentada uma lista de cargos e ofertada a possibili-

dade dos indivíduos de informarem outras que teriam conhecimento. Os cargos mais citados fo-

ram os de Analista/assessor de Inteligência e Analista/assessor de gestão de riscos e/ou Contrain-

teligência em empresas privadas com 80% e 61%, respectivamente; e de Proprietário/funcionário

de consultoria de Inteligência com 61% de conhecimento e o de Professor/instrutor de Inteligên-

cia com 64% de aceitação.

Os cargos de Analista/assessor de Inteligência e Analista/assessor de gestão de riscos e/ou

Contrainteligência em instituições públicas parecem possuir um bom conhecimento entre os pro-

fissionais de Inteligência. Já os cargos ligados às Operações de Inteligência como Diretor/gerente

de segurança em empresa, detetive particular e Proprietário/funcionário de empresa de vigilância

e/ou de equipamentos de segurança, parecem não possuir a mesma aceitação ou conhecimento,

com índices variando de 32 a 23%.
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Gráfico 7: Cargos no sobre o Mercado de Trabalho para o profissional de Inteligência (%)
Fonte: o próprio autor.

Destaca-se ainda a citação de outros cargos possíveis além dos já descritos no gráfico

acima pelos profissionais de Inteligência, os quais são descritos abaixo:

- Funcionário em empresa de Compliance;

- Assessor de Intlg e C Intlg em empresas de logística e em instituições bancárias;

- Gestor de produção do conhecimento;

- Especialista em mineração de dados;

- Analista/assessor de Geointeligência em empresas de sensoriamento remoto;

- Professor em faculdades e cursos na área de geociências;

- Pentester;

- Entrevistador para empresas; e

- Chefe/integrante de seção de Operações de Inteligência em Órgãos de Segurança Pública

(OSP).

Outro ponto importante verificado neste trabalho por meio do item 7 do questionário foi o

recebimento de oferta de trabalho por parte dos profissionais de Inteligência para si ou que tenha
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tido conhecimento que alguém conhecido a recebeu. A amostra pesquisada se dividiu em dois

terços (66%) tendo recebido ofertas ou tendo conhecimento do recebimento por algum conhecido

e um terço (34%) que não a recebeu. Este dado pode ter sofrido alguma interferência no seu

resultado final tendo em vista a discrição natural em revelar certas informações sobre sua vida

pessoal ou de pessoas conhecidas que os membros da comunidade de Inteligência possuem.

65,91%

34,09%

Recebimento de oferta de trabalho

Sim Não

Gráfico 8: Recebimento de oferta de trabalho por profissional de Inteligência 
Fonte: o próprio autor.

Os últimos  resultados  verificados  na  presente  pesquisa  no  item 8  completam o  item

anterior  e  dizem  respeito  aos  cargos  para  os  quais  os  profissionais  de  Inteligência  foram

convidados para trabalhar no mercado de trabalho ou aqueles que tiveram conhecimento que

algum conhecido recebeu ofertas.

Podemos  verificar  que  os  cargos  já  verificados  no  item  6  tiveram  uma  grande

porcentagem  de  citação,  como  os  de  Professor/instrutor  de  Inteligência  (com  11  citações),

Consultor de Intlg em empresas (4), Analista/assessor de gestão de riscos e/ou Contrainteligência

em empresas (8) e Analista/assessor de Inteligência em empresas (7). Isto demonstra que na visão

dos profissionais de Inteligência, a iniciativa privada apresenta uma maior oferta de cargos que

podem ser ocupados após sua passagem para a reserva remunerada do que os existentes nas

instituições públicas.

Já  os  mesmos cargos  acima citados  encontrados em instituições  públicas  não são tão

ofertados, talvez pela necessidade de haver um vínculo empregatício definitivo ou pelo emprego

dos próprios funcionários de “carreira” destas instituições nestas atividades especializadas.

Foram citados ainda, os cargos abaixo descritos:

- Professor na área de gestão de riscos (3 citações);
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- Professor/instrutor de Inteligência Empresarial (Inteligência competitiva);

- Professor/instrutor de Inteligência Estratégica; e

- Analista de imagens para o setor agrícola.

- Analista ambiental;

A área  de  segurança  privada  também parece  oferecer  cargos  para  os  profissionais  de

Inteligência. A análise deste item mostrou-se os seguintes cargos:

- Diretor/gerente responsável pela segurança empresarial (3 citações)

- Funcionário de empresa de vigilância e/ou de equipamentos de segurança (3);

- Analista/assessor de gestão de riscos com foco em análise de imagens em empresas de

segurança;

- Operador de Inteligência em empresa privada;

- Detetive particular; e

- Analista/assessor de Inteligência em instituições bancárias.

Sendo assim, ao final deste item podemos verificar a existência de diversos cargos que os

profissionais  de Inteligência podem atuar  no mercado de trabalho após sua passagem para a

reserva remunerada e que possuem aderência significativa com os conhecimentos e experiências

que  obtiveram  ao  longo  de  sua  vida  profissional  ativa  no  Exército  Brasileiro  na  área  de

Inteligência.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desta forma, ao final deste trabalho, verificamos a pertinência da realização de estudos

com o objetivo de verificar quais seriam os possíveis cargos que os profissionais de Inteligência

poderiam ocupar por ocasião de sua passagem para a reserva remunerada.

Nesta  pesquisa,  concluímos  pela  existência  de  cargos  relacionados  à  Análise  de

Inteligência como os de Assessor de Inteligência em instituições públicas e em empresas (muitas

vezes chamados de Inteligência competitiva) e aqueles relacionados à Identificação/gestão de

Riscos e/ou à Contrainteligência, também em instituições públicas e em empresas, que possuem

uma grande possibilidade de serem ocupados por militares especialistas em Inteligência, após a

sua passagem para a reserva remunerada além daqueles também descritos no corpo deste artigo..

Este momento de transformação é de grande importância na vida dos militares e esforços

vem sendo feitos no Exército Brasileiro para que ocorra da forma mais apropriada possível e que
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permita que os mesmos prossigam em suas vidas com uma excelente qualidade de vida junto à

suas famílias. 

Os dados aqui obtidos permitem ampliar o espectro de conhecimento dos profissionais de

Inteligência  em  geral  acerca  dos  possíveis  campos  de  atuação  que  os  mesmos  podem

desempenhar atividades profissionais após a realização do seu tempo de serviço ativo no Exército

Brasileiro.

Sendo assim, espera-se que a presente pesquisa contribua para um maior conhecimento

dos profissionais  de  Inteligência  em geral  sobre  o  tema e  que também sirva  como fonte  de

informação e assessoramento para a adoção e/ou aperfeiçoamento de políticas de pessoal pelo

Comando do Exército para os integrantes da Força Terrestre da ativa e da reserva.

 Finalmente,  este  autor  acredita  que  este  trabalho  pode  constituir-se  em  mola

impulsionadora  para  a  realização  de  novas  pesquisas  sobre  o  tema  englobando  outras

especializações existentes no Exército Brasileiro e com foco na inserção destes especialistas no

mercado de trabalho após a sua passagem para a reserva remunerada.



21

THE INSERTION OF THE INTELLIGENCE PROFESSIONAL IN THE JOB MARKET:
Fields of activity

ABSTRACT

The  Intelligence  activity  stands  out  as  an  indispensable  tool  to  produce  knowledge  and  for
decision-making by the Commanders and Heads at all levels and for the protection of the systems
that make up the national public power. It still can be applied in the private sector. The military
intelligence  specialists  have  skills  obtained  through  the  accomplishment  of  courses  and
internships and the experiences lived through more than 30 (years) of active service which can
be employed in the job market after get in the retirement. The Brazilian Army has sought to
support its members in this moment of transition after the period in which they served the Land
Force  and,  in  this  way,  to  verify possible  fields  of  action for  these professionals  is  of  great
importance. Thus, this work aimed to analyze the possibilities of the professional of Intelligence
in the Brazilian job market after its passage to the retirement. Therefore, from the knowledge
obtained through investigative tools of the Questionnaire type that were offered to the experts in
Intelligence  and the  study of  the  legislation  and the  existing  bibliography on the  subject  on
screen, it was verified that the existence of positions in the areas of Intelligence analysis/advisory
and/or risk management that can be occupied in private companies or in public institutions as
well as others described in the body of the present article.

Keywords: Brazilian Army. Job market. Occupation. Intelligence. Retirement.
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APÊNDICE 1 – PESQUISA DE CAMPO PARA TRABALHO DE CONCLUSÃO DE

CURSO

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

DECEx    -    DESMil
ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

 
PESQUISA DE CAMPO PARA TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Sou o Ten Cel ANDRÉ AUGUSTO de Menezes Ferreira, instrutor da EsIMEx, e aluno da

1ª fase do Curso de Gestão e Assessoramento de Estado-Maior (CGAEM) da Escola de Comando

e Estado-Maior do Exército e do Centro Universitário do Sul de Minas (UNIS).

 Estou realizando o Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-graduação em Administração

Pública  com  foco  em  Gestão  de  Pessoal  e  que  tem  o  tema  “A  INSERÇÃO  DO

PROFISSIONAL DE  INTELIGÊNCIA NO  MERCADO  DE  TRABALHO:  Campos  de

atuação”.  Para minha pesquisa é necessário coletar alguns dados com militares que possuem

experiência e/ou cursos na área de Inteligência. 

Desta forma, solicito o preenchimento deste questionário para que as informações aqui

colhidas  possam contribuir  para  uma melhor  orientação  dos  militares  do  Exército  Brasileiro

quando de sua  passagem para  a  reserva  remunerada.  Os dados aqui  obtidos  serão utilizados

apenas para a pesquisa em tela e desde já agradeço a colaboração do Sr nesta coleta de dados.

Identificação do entrevistado:

Posto/Grad: ___________________                     Div/Seç: ___________________                     

1. O Sr realizou quantos cursos ou estágios na área da Inteligência?

(   ) 1 a 3 (   ) 4 a 6 (   ) 7 ou mais

2. O Sr realizou qual(is) curso(s) ou estágio(s)?

(   ) Básico de Inteligência

(   ) Intermediário de Inteligência
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(   ) Avançado de Inteligência

(   ) Inteligência Cibernética, de Sinais ou Geointeligência

(   ) Estágio de Inteligência Militar

(   )  Cursos e estágios de Inteligência em outras Forças Armadas (nacionais ou estrangeiras),

Forças  Auxiliares  ou  órgãos  do  SISBIN.  Quais?

______________________________________________

______________________________________________________________________________

(    )  Cursos  de  Inteligência  em  estabelecimentos  de  ensino  civis.  Quais?

______________________

______________________________________________________________________________

3. O Sr possui quantos anos de experiência na área de Inteligência?

(   ) 1 a 5 (   ) 6 a 10 (   ) 11 ou mais

4. Em relação à pergunta anterior, em qual área da Inteligência o Sr possui experiência?

(   ) Operações de Inteligência

(   ) Análise de Inteligência

(   ) Gestão de riscos e/ou Contrainteligência

(   ) Inteligência de fontes tecnológicas (Imagens, Cibernética ou de sinais)

(   ) Inteligência em operações militares

(   ) Outras. Quais? ______________________________________________________________

5. O Sr tem conhecimento sobre alguma área dentro da atividade de Inteligência em que poderá

atuar no mercado de trabalho civil após a sua passagem para a reserva remunerada?

(   ) Sim (   ) Não

6. Caso a resposta acima seja SIM, qual(is) cargo(s) o Sr visualiza como sendo possível a sua

atuação?

(   ) Analista/assessor de Inteligência em instituições públicas

(   ) Analista/assessor de Inteligência em empresas

(   ) Analista/assessor de gestão de riscos e/ou Contrainteligência em instituições públicas

(   ) Analista/assessor de gestão de riscos e/ou Contrainteligência em empresas
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(   ) Diretor/gerente responsável pela segurança empresarial

(   ) Professor/instrutor de Inteligência

(   ) Detetive particular

(   ) Proprietário/funcionário de empresa de vigilância e/ou de equipamentos de segurança

(   ) Proprietário/funcionário de consultoria de Inteligência

(   ) Outras. Quais? ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

7. O Sr ou algum militar conhecido já recebeu alguma oferta de emprego do mercado de trabalho

civil em que poderia utilizar seus conhecimentos e experiência na área de Inteligência?

(   ) Sim (   ) Não

8. Em relação à pergunta anterior, para qual cargo(s) o Sr ou seu conhecido foram convidados?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Obrigado pela colaboração na pesquisa!
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APÊNDICE 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

DECEx    -    DESMil
ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
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Eu,  _____________________________________________  declaro  para  os  devidos  fins  que
responderei,  por  livre  e  espontânea  vontade,  o  questionário  enviado  pelo  Tenente-Coronel
ANDRÉ AUGUSTO de Menezes Ferreira, como parte da pesquisa do Trabalho de Conclusão
de  Curso  da  Curso  de  Gestão  e  Assessoramento  de  Estado-Maior  (CGAEM)  da  Escola  de
Comando e Estado-Maior do Exército e do Centro Universitário do Sul de Minas (UNIS). Esse
trabalho tem como tema “A INSERÇÃO DO PROFISSIONAL DE INTELIGÊNCIA NO
MERCADO DE TRABALHO: Campos  de  atuação”  e  busca  contribuir  para  uma melhor
orientação  dos  militares  do  Exército  Brasileiro  quando  de  sua  passagem  para  a  reserva
remunerada.

Declaro ainda:

Que a minha participação não acarretará risco para minha saúde;

Que as informações prestadas por mim serão classificadas como confidenciais e serão utilizadas
exclusivamente para a pesquisa a que se destina;

Que ao estudo interessam as respostas obtidas no questionário, sem a identificação individual,
preservando minha privacidade; e finalmente,

Que minha participação será voluntária e que estarei à vontade para pedir esclarecimento e para
não responder às questões solicitadas,  em qualquer fase,  sem que isso implique em qualquer
dano, custo ou penalização à minha pessoa.

Brasília-DF, ...... / 10 / 2017.

____________________________________________
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Entrevistado

__________________________________________

ANDRÉ AUGUSTO de Menezes Ferreira – Ten Cel

Pesquisador
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