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RESUMO 
Este trabalho apresenta a situação atual dos efetivos de cabos e soldados Comandos, das 
Operações Especiais do Exército Brasileiro, avaliando a necessidade de recompletamento destes 
efetivos nas Organizações Militares do Comando de Operações Especiais. A finalidade é verificar se 
o cenário atual dos efetivos possibilita o cumprimento das diversas missões que este tipo de tropa 
realiza no âmbito da força terrestre. Para verificar tal situação, este artigo se desenvolverá de 
novembro de 2017 a setembro de 2018, por intermédio de pesquisa bibliográfica, questionários e 
entrevistas. O material coletado foi analisado de acordo com a experiência deste autor, por ter 
trabalhado com cabos e soldados Comandos por 6 (seis) anos no 1º Batalhão de Ações de 
Comandos.  
 
Palavras-chave: Comandos, Operações Especiais, efetivos. 
 
ABSTRACT 
This work presents the current situation of the effective corporal and soldiers commands, of the 
Special Operations of the Brazilian Army, evaluating the need to recomplete these effectives in the 
Military Organizations of the Command of Special Operations. The purpose is to verify that the current 
scenario of the actuals makes possible the fulfillment of the various missions that this type of troop 
performs in the field of Army. To verify this situation, this article will develop from November 2017 to 
September 2018, through bibliographical research, questionnaires and interviews. The material 
collected was analyzed according to the experience of this author, for having worked with corporals 
and soldiers commands for 6 (six) years in the 1st Battalion of Command Actions. 
 
Keywords: Command, Special Operations, effective. 
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1 INTRODUÇÃO 

A história recente das Operações Especiais no Brasil remonta ao ano de 1957 

quando foi realizado o primeiro Curso de Operações Especiais no Exército Brasileiro, 

no que era o Núcleo da Divisão Aeroterrestre, atual Brigada de Infantaria 

Paraquedista. Este curso, concluído em meados de 1958, com a formação de 16 

militares, viria a se tornar o embrião dos futuros Cursos de Ações de Comandos, 

Forças Especiais e Operações na Selva (PINHEIRO, 2008).  

Em 1983, com a evolução das Operações Especiais brasileiras, é criado o 1º 

Batalhão de Forças Especiais, constituído de uma Companhia de Comando, uma 

Companhia de Forças Especiais e uma Companhia de Ações de Comandos (CAC). 

Em 1984, é realizado o 1º Curso de Formação de Ações de Comandos para cabos e 

soldados. 

 Fruto da conjuntura política internacional, após os atentados terroristas de 

2001, nos USA, verificamos a expansão das operações especiais no Exército 

Brasileiro. Fruto desta conjuntura e como parte do Projeto de Reestruturação da 

Força Terrestre, a Brigada de Operações Especiais (Bda Op Esp) foi criada por meio 

do Decreto Presidencial nº 4.289, de 27 de junho de 2002.  Em 2013, a Portaria do 

Comandante do Exército nº 142, de 13 de março de 2013, alterou a sua designação 

para Comando de Operações Especiais (C Op Esp). 

O 1º Batalhão de Ações de Comandos é uma das organizações militares 

operacionais do C Op Esp. Possui 03 Companhias de Ações de Comandos (CAC) e 

01 Destacamento de Reconhecimento e Caçadores (DRC) como frações 

operacionais de emprego. Essas companhias são constituídas por Destacamentos 

de Ações de Comandos (DAC), cujos recursos humanos são oficiais e sargentos 

possuidores do Curso de Ações de Comandos além de cabos e soldados 

possuidores do Curso de Formação de Cabos Comandos. 

A seleção dos recursos humanos para compor os efetivos de cabos e 

soldados do 1º BAC, a partir do ano de 2009, são os cidadãos conscritos, 

voluntários, alistados no município de Goiânia-GO.  

1.1 PROBLEMA 

Atualmente a seleção de efetivos para compor as frações operacionais do 1º 

BAC, nos claros de cabos e soldados, se restringe aos cidadãos conscritos alistados 

na cidade de Goiânia – GO. Esses cidadãos, no ato do alistamento, devem 

expressar sua vontade de serem voluntários a frequentar o Curso de Formação de 
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Cabos Comandos (CFCC) a prestarem o serviço militar obrigatório no 1º Batalhão de 

Ações de Comandos. 

O Curso de Formação de Cabos Comandos é conduzido pelo 1º BAC e tem 

como média histórica, nos anos de 2014 a 2017, um aproveitamento de 

aproximadamente 40% de concludentes entre os soldados do efetivo variável que 

são incorporados e os que concluem o CFCC. 

TABELA 1 – Relação de efetivos incorporados na CAC A e concludentes do CFCC dos anos de 2014 
a 2017, números absolutos e porcentagem. 

Ano  Incorporados Concludentes 
Percentual de 

aproveitamento 

2014  71 23 32,39% 

2015  93 43 46,23% 

2016  83 39 46,98% 

2017  105 38 36,19% 

Totais  352 143 40,62% 

Fonte: Relatório de Conclusão dos trabalhos do CFCC 2017 – CAC Alfa. 

 De acordo com o QCP do 1º BAC, o efetivo previsto, de cabos e soldados 

comandos nos DAC é de 36 (trinta e seis) militares. Cada Companhia de Ações de 

Comandos tem 03 (três) DAC. O batalhão possui 03 (três) CAC e o Destacamento 

de Reconhecimento e Caçadores (DRC). Para o estudo, considerando o efetivo de 

cabos e soldados em QCP para as CAC, verificamos que é de 324 (trezentos e vinte 

e quatro) militares. 

Para o ano de 2018, de acordo com o Organograma de Emprego do 1º BAC, 

existem 04 (quatro) DAC mobiliados, com 25 cabos e soldados em cada um, sendo 

02 (dois) DAC na CAC C e 02 (dois) DAC na CAC B, perfazendo um efetivo de 100 

(cem) militares. 

Verifica-se então que a demanda atual do batalhão é de 224 (duzentos e vinte 

e quatro) cabos e soldados comandos para completar os efetivos do QCP das CAC 

na OM.  

De acordo com o Plano de Emprego do 1º BAC para as operações do 2º 

semestre de 2018, no período de 20 de julho de 2018 até 05 de janeiro de 2019, 

estão previstas 13 (treze) operações, com duração média de 15 (quinze) a 30 (trinta) 

dias, envolvendo o emprego dos DAC do batalhão. Além destas operações, existem 

ainda as atividades de adestramento e aperfeiçoamento, como cursos e estágios, 

que são realizados pelas frações operacionais, bem como a execução do próprio 
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CFCC, que acontecem de forma paralela. Esta quantidade de atividades, em alguns 

períodos, demanda de forma simultânea, o emprego de todos os DAC do batalhão 

fora da sede. Esta situação prejudica a prontidão do 1º BAC, que, por exemplo, 

como OM da Força de Emprego Estratégico do EB, pode ser acionada para intervir 

em situações inopinadas de crise e não ter a capacidade de responder a esta 

demanda, por não possuir o efetivo disponível no momento. 

Através destes números, pode-se verificar que, o efetivo atual de cabos e 

soldados para compor os DAC, está aquém da demanda de operações realizadas 

pelo 1º BAC. 

Além da questão da formação dos recursos humanos, outra questão 

vivenciada atualmente é a evasão dos cabos e soldados comandos antes da 

conclusão do tempo de serviço militar de 8 anos. Existem diversos atrativos que, são 

porta de saída para esses militares. Pode-se citar, como exemplo, os casos recentes 

de aprovação em concursos públicos para as polícias militares do estado de Goiás e 

Minas Gerais. 

No sentido de orientar a pesquisa foi formulado o seguinte problema:  

A atual forma de seleção e recompletamento dos efetivos de cabos e 

soldados Comandos do 1º Batalhão de Ações de Comandos é suficiente para 

atender a demanda de missões atribuídas a esta OM? 

1.2 OBJETIVOS 

A fim de determinar as necessidades de pessoal especializado para compor 

os quadros do 1º BAC, o objetivo geral do presente estudo é identificar alternativas 

para a seleção e recompletamento dos recursos humanos no nível cabos e soldados 

das Operações Especiais do Exército Brasileiro. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os 

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico do 

raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a. Realizar uma pesquisa bibliográfica para obter dados referentes à 

situação atual dos efetivos do 1º BAC; 

b. Verificar como está sendo executado o processo de seleção dos Cabos 

e Soldados Comandos no ano de 2018; 

c. Realizar entrevista exploratória com militares que foram comandantes 

da CAC Alfa; 
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d. Verificar a possibilidade de realizar o processo de seleção em âmbito 

nacional, dos cabos e soldados do efetivo profissional do Exército Brasileiro para 

realizar o Curso de Formação de Cabos Comandos 

e. Verificar a possibilidade de realizar 02 Cursos de Formação de Cabos 

Comandos no ano de instrução do 1º Batalhão de Ações de Comandos; 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

De acordo com o Sistema de Planejamento do Exército (SIPLEx), na 

Concepção Estratégica de Emprego de 2017, o Comando de Operações Especiais é 

uma Grande Unidade pertencente ao Módulo Especializado das Forças de Emprego 

Estratégico da Força Terrestre. 

As Forças de Emprego Estratégico bem como seus módulos especializados, 

devem: 

possuir poder de combate que possibilitem, nas situações de crise/conflito 

armado, o desequilíbrio estratégico, por meio da dissuasão e da ofensiva. 

Estarão aptas a atuar em qualquer parte do território nacional e em outras 

áreas de interesse estratégico do Estado brasileiro.(BRASIL 2017, SIPLEX, 

p. 12) 

O 1º Batalhão de Ações de Comandos é a unidade do Exército Brasileiro que 

congrega as atividades de Comandos, proporcionando comando, controle e apoio 

logístico aos seus elementos subordinados. É ainda a OM vocacionada para 

execução de ações diretas do COpEsp.(BRASIL 2006, IP 31-20 BAC) 

De acordo com a doutrina militar terrestre vigente no Exército Brasileiro: 

A Força Terrestre, instrumento de ação do Exército Brasileiro, inclui todos os 

elementos do EB, organizados por módulos de combate, com base em 

capacidades, a partir dos fatores determinantes: Doutrina, Organização 

(e/ou processos), Adestramento, Material, Educação, Pessoal e 

Infraestrutura – (DOAMEPI), com vistas ao emprego nas Operações no 

Amplo Espectro. (BRASIL, MF 10.102, p 1-2) 

Com relação ao fator determinante de capacidade Pessoal, verificamos que: 

... abrange todas as atividades relacionadas aos integrantes da força, nas 

funcionalidades: plano de carreira, movimentação, dotação e preenchimento 

de cargos, serviço militar, higidez física, avaliação, valorização profissional e 

moral. É uma abordagem sistêmica voltada para a geração de capacidades, 

que considera todas as ações relacionadas com o planejamento, a 

organização, a direção, o controle e a coordenação das competências 
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necessárias à dimensão humana da Força. (BRASIL, MF 10.102, p 3-4) 

Nesse sentido, o presente estudo se justifica por promover uma pesquisa a 

respeito do pessoal, um dos fatores determinantes de capacidades das OM da Força 

Terrestre. Um tema atual e de suma importância para a manutenção de efetivos de 

cabos e soldados Comandos no 1º BAC, refletindo diretamente na capacidade de 

prontidão desta OM. 

 O trabalho pretende, ainda, fornecer subsídios para o Estado Maior do 

Comando de Operações Especiais para que sejam realizados novos estudos 

aprofundando os resultados obtidos. 

2 METODOLOGIA 

Para colher insumos que permitissem formular uma possível solução para o 

problema, o transcorrer desta pesquisa contemplou leitura das fontes, entrevistas, 

questionários, argumentação e discussão de resultados. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os 

conceitos de pesquisa quantitativa, pois as referências numéricas obtidas por meio 

dos questionários foram fundamentais para a sugestão de medidas a serem 

adotadas para solução do problema. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, tendo em 

vista o pouco conhecimento escrito disponível acerca do tema, e o ineditismo do 

mesmo, o que exigiu uma familiarização inicial, materializada pelas entrevistas 

exploratórias e questionários para uma amostra com vivência profissional relevante 

sobre o assunto. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Iniciamos o desenvolvimento da pesquisa com a definição de alguns termos e 

conceitos, a fim de viabilizar a solução do problema de pesquisa, baseado em uma 

revisão de literatura no período de Outubro de 2017 a Abril de 2018. Essa 

delimitação foi decorrente da necessidade de atualizar os conhecimentos acerca dos 

processos que regem o problema em estudo. 

Foram utilizadas as palavras-chave operações especiais, comandos, 1º BAC, 

SIPLEx, serviço militar obrigatório, etc. em sítios eletrônicos de procura na internet, 

manuais de campanha do Exército Brasileiro, legislação específica do serviço militar, 

relatórios diversos do acervo do 1º BAC e bibliotecas digitais do exército. 



6 

 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português, espanhol ou inglês, relacionados à 

emprego das tropas de Operações Especiais do Exército Brasileiro; 

- Manuais de campanha do Exército Brasileiro; 

e 

- Relatórios de atividades do 1º BAC dos anos de 2009 a 2017. 

b. Critério de exclusão:  

- Relatórios de atividades do 1º BAC anteriores a 2009; 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios: 

questionário, entrevista exploratória e leitura de relatórios.  

2.2.1 Entrevistas 

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar experiências 

relevantes, foram realizadas entrevistas exploratórias com os seguintes 

especialistas, em ordem cronológica de execução: 

Nome Justificativa 

VENTURINI – Cap EB Experiência como Cmt da Cia Comandos Alfa 

COSTA NETO – Cap EB Experiência como Cmt da Cia Comandos Alfa 

QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados 

Fonte: O autor 

2.2.2 Questionário 

A amplitude dos questionários foi estimada no efetivo de oficiais, sargentos, 

cabos e soldados, possuidores do Curso de Ações de Comandos do Exército 

Brasileiro. Foi limitado para cabos e soldados que serviram no 1º Batalhão de Ações 

de Comandos, entre os anos de 2009 e 2017, e para oficiais e sargentos que 

serviram na Companhia de Ações de Comandos Alfa no mesmo período. 

Dessa forma, utilizando-se dados obtidos nos relatórios em consultas ao 1º 

BAC e na experiência vivida pelo autor, a população a ser estudada foi estimada em 

150 cabos e soldados e 20 oficiais e sargentos. A fim de atingir uma maior 

confiabilidade das induções realizadas, buscou-se atingir uma amostra significativa, 

utilizando como parâmetros o nível de confiança igual a 90% e erro amostral de 10%. 
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Nesse sentido, a amostra dimensionada como ideal (nideal) foi de 47 cabos e soldados 

e 16 oficiais e sargentos. 

A amostra foi selecionada em diferentes Organizações Militares do COpEsp. A 

sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma indireta 

(correspondência ou e-mail), para 150 cabos e soldados, e para 20 oficiais e 

sargentos, que atendiam aos requisitos. 95 respostas foram obtidas no questionário 

destinado a cabos e soldados (202,13% de nideal e 63,33% dos questionários 

enviados), 15 respostas foram obtidas no questionário destinado a oficiais e 

sargentos (93,75% de nideal e 75% dos questionários enviados) não havendo 

necessidade de invalidar nenhuma por preenchimento incorreto ou incompleto. 

A partir do nideal (47) para cabos e soldados, verifica-se que o tamanho 

amostral obtido (n=95), foi superior ao desejado para o tamanho populacional dos 

potenciais integrantes da amostra. Já a partir do nideal (16) para oficiais e sargentos, 

verifica-se que o tamanho amostral obtido (n=15), foi inferior ao desejado, porém não 

inviabiliza a realização desta pesquisa devido ao nível de especialização da amostra. 

Foi realizado um pré–teste com 04 capitães-alunos da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), que atendiam aos pré-requisitos para integrar a 

amostra proposta no estudo, com a finalidade de identificar possíveis falhas no 

instrumento de coleta de dados. Ao final do pré-teste, não foram observados erros 

que justificassem alterações no questionário e, portanto, seguiram-se os demais de 

forma idêntica. 

2.2.3 Grupo Focal 

Devido à natureza exploratória da investigação e finalizando a coleta de 

dados, foi conduzido um grupo focal, visando a debater os resultados colhidos nos 

questionários, com os seguintes especialistas: 

Nome Justificativa 

BOBY DREIK RODRIGUES FERNANDES – 
Cap EB 

Experiência como instrutor na CAC A no 1º 
BAC 

GUSTAVO HENRIQUE SOUTO – Cap EB Experiência como instrutor na CAC A no 1º 
BAC 

GILBERTO FRIZON ALMEIDA – Cap EB Experiência como instrutor na CAC A no 1º 
BAC 

QUADRO 2 – Quadro de Especialistas participantes do Grupo Focal 

Fonte: O autor 
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Durante a orientação do referido grupo focal, foram levantadas, como pautas, 

aspectos encontrados na legislação vigente e a percepção da amostra, obtida por 

intermédio dos questionários, notadamente nos seguintes aspectos: 

a) Efetivo das frações de emprego do 1º BAC; 

b) Efetivo de militares que realizam o curso de formação de cabos comandos; 

c) Demanda de operações do 1º BAC; 

d) Grau de escolaridade dos efetivos até o momento de término do serviço 

ativo; 

e) Dificuldade de recompletamento do pessoal especializado; 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O 1º Batalhão de Ações de Comandos é uma OM da Força de Emprego 

Estratégico do Exército Brasileiro. Neste escopo, a fim de manter sua 

operacionalidade, o fator determinante “Pessoal” do DOAMEPI, está diretamente 

relacionado com a capacidade de manutenção do estado de prontidão da unidade. 

A seleção dos efetivos é realizada uma vez ao ano, através do curso de 

formação de cabos comandos (CFCC). Ela ocorre com a incorporação de conscritos 

no 1º BAC, onde os mesmos passam por diversos testes até a matrícula no CFCC. 

Para o ano de 2018, de acordo com o Relatório de efetivos para o CFCC da 

CAC A, foram incorporados 170 recrutas. Destes somente 85 iniciaram o curso em 

10 de agosto do corrente ano. Se este curso manter a média histórica desde 2014, 

de 40% de aproveitamento, 34 soldados obterão êxito e integrarão os DAC 

operacionais do batalhão em 2019. Considerando-se o levantamento de claros 

obtidos pelo atual QC do 1º BAC, desconsiderando os militares que terminarão o 

serviço ativo em março de 2019, a necessidade de efetivo para completar os claros 

de cabos e soldados comandos do batalhão ainda será de 190 militares. 

O primeiro item verificado junto à amostra de especialistas foi com relação à 

atual maneira de seleção dos efetivos para o CFCC. Foi questionado aos militares 

sobre a aprovação ou não do processo. Percebe-se que a percepção geral da 

amostra é de aprovação quanto à forma de seleção dos efetivos (80%), porém não 

de forma unanime (73,3%).  
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TABELA 3 - Opinião absoluta e percentual do total da amostra acerca da aprovação ou não sobre a 

forma de seleção dos efetivos para o curso de cabos comandos. 

  
 
Aprovação 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

Concordo Plenamente 01 6,7% 
Concordo Parcialmente 11 73,3% 
Discordo Parcialmente 02 13,3% 
Discordo Totalmente 01 6,7% 

TOTAL 15 100,0% 

Fonte: O autor 

Um dos principais pontos observados no complemento das respostas foi 

acerca da pouca idade dos jovens conscritos que realizam o curso, girando em torno 

de 18 a 20 anos de idade. O fator idade, segundo os especialistas, conjugado 

principalmente à maturidade de experiências de vida, faz com que a maturação do 

soldado comandos venha a ocorrer após 3 a 4 anos de serviço militar. Desta forma o 

tempo útil de emprego do mesmo nas melhores condições fica reduzido, restrito ao 

limite do tempo do serviço militar de 8 anos.  

Outro aspecto levantado, que carece de aprofundamento de estudo é sobre o 

índice de abandono do curso por parte dos militares EV devido à lesões. De forma 

empírica, sem estudo aprofundado neste assunto, crê-se que o militar EV não possui 

uma compleição física necessária para suportar as dificuldades e rigores fisiológicos 

que lhe são apresentados durante o processo de seleção no CFCC. O tempo entre a 

incorporação e a realização do CFCC é de 5 meses, esse período está sendo visto 

como insuficiente para que o militar EV desenvolva a resistência física ideal para 

suportar as atividades do curso. 

Outro item colocado em pauta: a possibilidade da seleção em âmbito nacional 

dos efetivos ao CFCC. Observa-se que há uma opinião consensual, pois 40% 

concordam plenamente com esta forma de seleção e 60% concordam parcialmente.  

TABELA 4 - Opinião absoluta e percentual do total da amostra acerca da seleção em âmbito nacional 
dos efetivos para o curso de cabos comandos. 

  
 
Aprovação 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

Concordo Plenamente 06 40% 
Concordo Parcialmente 09 60% 
Discordo Parcialmente 00 0,0% 
Discordo Totalmente 00 0,0% 

TOTAL 15 100,0% 

Fonte: O autor 
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Uma alternativa apontada é expandir a seleção para as OM do CMP, 

aumentando consideravelmente o universo de jovens aptos a serem selecionados 

para cursar o CFCC. 

Um problema nesta linha de ação, de acordo com os questionários, é com 

relação ao processo de seleção complementar para a indicação dos voluntários. A 

seleção complementar, na forma como atualmente é desenvolvida pelo 1º BAC, é 

apontada pelos especialistas como ponto chave do processo de seleção, 

principalmente no que diz respeito à checagem de idoneidade dos candidatos. Desta 

forma, tendo em vista a dificuldade de se igualar o padrão de seleção complementar 

em âmbito nacional, foi elencado pelos especialistas ouvidos, a possibilidade de 

infiltração de elementos envolvidos com ORCRIM para a realização do curso.  

Acerca da possibilidade de se realizarem dois cursos de formação de cabos 

comandos no ano de instrução do 1º BAC, sendo um exclusivo para os soldados do 

EV e o outro para militares do EP, verificou-se que 33,3% da amostra são favoráveis 

e 60% são contra. O principal motivo apresentado nas justificativas dos 

questionários, refutando esta possibilidade, é que, no atual sistema de serviço militar 

obrigatório, o limite de 8 anos de serviço, faz com que o militar do EP, que venha a 

concluir o curso, seja aproveitado na atividade fim, por menos tempo, em 

comparação com militar do EV, tornando assim o processo muito oneroso e pouco 

aproveitado. 

Porém vale ressaltar que no período de 2004 até o ano de 2009 o CFCC era 

conduzido com militares do EP, oriundos de OM do CMP. Após a conclusão do curso 

esses militares eram movimentados para o 1º BAC e concluíam seu tempo de 

serviço militar. Este estudo não obteve dados estatísticos deste período para realizar 

uma comparação entre o processo atual e o antigo.  

 TABELA 5 - Opinião absoluta e percentual do total da amostra acerca da realização de dois cursos 
de formação de cabos comandos, um voltado para efetivos do EV e outro para efetivos 
do EP. 

  
 
Aprovação 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

Concordo Plenamente 02 13,3% 
Concordo Parcialmente 03 20% 
Discordo Parcialmente 04 26,7% 
Discordo Totalmente 05 33,3% 
Não possui opinião consolidada 01 6,7 

TOTAL 15 100,0% 

Fonte: O autor 
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Foi apontado ainda que, um dos principais aspectos a ser modificado com 

relação aos efetivos de cabos e soldados é a questão do tempo útil de emprego dos 

mesmos após a efetiva maturação profissional e pessoal. Ao se levar em conta as 

características das missões atribuídas às tropas de operações especiais, os 

especialistas informaram que, quando os cabos e soldados atingem o auge do seu 

desenvolvimento cognitivo operacional, se vêm obrigados a serem licenciados por 

término do tempo de serviço ativo. De acordo com a amostra, a profissionalização de 

alguma parte do efetivo é necessária, sob a forma de concurso público, aos moldes 

do que ocorre com as tropas de operações especiais da Marinha do Brasil. Esta é a 

opinião de 81,3% da amostra, que acredita que deve haver a profissionalização de 

cabos e soldados comandos. Para este aspecto devem ser elaborados estudos com 

maior profundidade, pois envolve a mudança em legislação específica. 

TABELA 6 - Opinião absoluta e percentual do total da amostra acerca da profissionalização dos 
cabos e soldados da tropa comandos. 

  
 
Aprovação 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

Concordo  13 86,66% 
Discordo  02 13,34% 
Não possui opinião consolidada 00 0,0% 

TOTAL 15 100,0% 

Fonte: O autor 

Com a finalidade de verificar o perfil dos cabos e soldados comandos, foi 

aplicado um questionário a militares e ex-militares, cabos e soldados, para se obter 

alguns dados acerca dos mesmos. 

Com relação ao grau de educação e anos estudados, metodologia aplicada 

pela Política Nacional de Educação, verificou-se que na amostra, 57,8% dos 

entrevistados encontra-se cursando ensino superior ou já possui formação superior, 

com 11 anos ou mais de estudo. Comparativamente, 43,7% da população brasileira 

em 2015, estavam nesta faixa de educação escolar, de acordo com relatório da 

Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento do IBGE. 

Com relação à motivação de se tornar um militar comandos, verificou-se que 

92,6% da amostra respondeu que a escolha se deu por vocação, para desenvolver 

as atividades inerentes à tropa comandos. 96% ainda ressaltaram que pretenderiam 

permanecer nas fileiras do EB após o tempo de serviço militar obrigatório, servindo 

nas operações especiais, caso houvesse esta possibilidade. Caso fosse concedida 
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uma prova de título com o acréscimo de pontuação no concurso da Escola de 

Sargento das Armas, por exemplo, 90,5% da amostra respondeu que tentaria o 

concurso. 

Ainda com relação à vocação, foi verificado que 72,6% dos entrevistados 

pretendem seguir ou já seguem carreira na área de segurança pública, sendo 

aprovados em concurso das Polícias Militar, Civil, Rodoviária Federal e Federal. 

16,8% da amostra pretendem trabalhar na área de segurança privada.  

Com relação às especializações militares, foi verificado que, além dos cursos 

de comandos e básico de paraquedista, 56% possuíam o estágio de salto livre, 40% 

o estágio de socorrista APH, 28,4% o estágio de mergulhador autônomo, 10,5% o 

estágio de guia de cordada e 8,4% o estágio de auxiliar de precursor paraquedista. 

Como todos estes cursos e estágios que são realizados após a formação, 

observamos o tempo despendido para qualificar e maturar estes militares, às vezes 

em mais de uma especialização, para o pleno desempenho de suas funções. 

Por fim, o último tópico do perfil mostra que 62% da amostra participou de 

alguma operação no exterior, seja em operações de paz sob égide da ONU ou em 

intercâmbios militares com tropas de nações amigas. 

A análise do perfil dos militares da amostra corrobora com a afirmação acerca 

da dificuldade de substituição, por ocasião do recompletamento desses efetivos 

quando do término do serviço militar obrigatório.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho, 

conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, ampliando a 

compreensão sobre a opinião dos militares que conduziram o processo de seleção e 

formação dos cabos e soldados comandos, bem como aqueles que trabalharam com 

esses efetivos nas operações especiais. 

A revisão de literatura possibilitou concluir que o efetivo atual de cabos e 

soldados comandos, possibilita ao 1º BAC a constituição de menos frações 

operacionais do que as necessárias para atender a atual demanda de operações, 

adestramentos e qualificação de seu pessoal. 

Uma das características das tropas de operações especiais é o alto grau de 

adestramento, tornando as frações especializadas para atuar em ambiente de risco, 
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por vezes político, minimizando os danos e efeitos colaterais. 

O atual processo de seleção para a formação de cabos e soldados comandos 

é eficaz. Porém o mesmo processo não está sendo eficiente, uma vez que não 

consegue suprir as demandas de recompletamento dos efetivos do 1º BAC. 

Ao final dos estudos, alternativa à conscrição verificada no estudo para tentar 

aumentar a eficiência do processo de seleção, no curto prazo, é a mescla do efetivo 

selecionado para a realização do mesmo. A ideia é utilizar o processo que ocorria 

antes de 2009, através da seleção de militares do EP, indicados inicialmente no 

âmbito das OM do CMP. Após a indicação das OM, o 1º BAC realizaria uma seleção 

complementar com estes candidatos aplicando provas nas áreas psicomotora e 

cognitiva, aos moldes do que já ocorre no curso para oficiais e sargentos. Após a 

seleção complementar estes militares se deslocariam para o 1º BAC a fim de realizar 

o CFCC. Nesta alternativa, o limite máximo de tempo de serviço do militar EP deve 

ser de 3 anos de serviço completos no ano seguinte à conclusão do CFCC, tendo em 

vista a possibilidade de ter mais 05 anos de efetiva atividade nas operações 

especiais e 01 ano para ocorrer sua desmobilização e retorno à vida civil.  

Paralelo a este processo, os soldados do EV incorporados no 1º BAC, 

realizariam o período básico e iniciariam um trabalho de condicionamento físico, 

elaborado pelo IPCFEx, com vistas a garantir uma melhor compleição física para a 

realização do CFCC. 

A realização de dois cursos de forma separada ou de um curso para os dois 

universos, EP e EV, impacta diretamente na contemplação da OM com mais 

recursos específicos para a realização do CFCC. Carece ser realizado um estudo 

com os levantamentos de gastos do curso para que seja solicitada a alocação de 

recursos adicionais, se for o caso, para a condução das atividades. 

Por fim, como conclusão fica a sugestão de ser criado um grupo de estudos 

com a finalidade de verificar a possibilidade da profissionalização de parte dos 

efetivos de cabos e soldados das operações especiais. Uma linha de partida é 

verificar como ocorre com os militares comandos anfíbios da Marinha do Brasil. A 

partir daí, realizar os estudos de viabilidade econômica, plano de carreira e 

necessidade de vagas anuais no caso de concurso público. 
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