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RESUMO 
 
 
O contemporâneo conceito de gestão de pessoas ocupou o espaço da tradicional 
administração de pessoal. Ele é sensível à mentalidade e à cultura que predomina 
nas organizações, sendo ao mesmo tempo contingencial e situacional. O Exército 
Brasileiro adota o modelo de gestão de pessoas por competências. Esta abordagem 
pressupõe o recrutamento e a seleção por competências. Coerente com este 
princípio, esta instituição valoriza qualificações militares na prova de títulos do 
concurso de admissão à Escola de Sargento das Armas. Entretanto, o Comando de 
Operações Especiais, estrutura integrante da Força de Emprego Estratégico do 
Exército Brasileiro, enfrenta óbices na sua gestão de pessoas, pois padece de crônico 
déficit de Sargentos Comandos. Por outro lado, este mesmo Comando forma, 
anualmente, considerável número de militares no Curso de Formação de Cabos 
Comandos. A fim de debater se estes profissionais poderiam ser aproveitados para 
suprir parte da carência de Sargentos Comandos, ao longo do trabalho são explorados 
conceitos relativos à gestão de pessoas, pesquisados marcos legais sobre concurso 
público, analisada a prova de títulos da Escola de Sargento das Armas, avaliada a 
formação dos Sargentos Comandos em perspectiva com a do Cabo Comandos e 
aferido o potencial recrutável atualmente existente no Comando de Operações 
Especiais. Ao fim, conclui-se com uma visão de que o advento de mecanismo de 
valoração do Curso de Formação de Cabos Comandos no concurso de admissão à 
Escola de Sargento das Armas tem potencial para aprimorar a gestão de pessoas no 
âmbito do Comando de Operações Especiais, elevando a operacionalidade da Força 
Terrestre. 
 

 

Palavras-chave: Gestão de pessoas. Comando de Operações Especiais. Curso de 
Formação de Cabos Comandos. Escola de Sargento das Armas. Concurso de 
admissão. Concurso público. Prova de títulos. Sargento Comandos. Cabo Comandos. 
Recrutamento e seleção por competências. 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 
The contemporary concept of people management has occupied the space of 
traditional personnel management. That one is sensitive to the mindset and culture 
that predominates in organizations, while being contingent and situational. The 
Brazilian Army adopts the people-by-skills management model. This approach 
assumes recruitment and selection by competencies. Consistent with this principle, 
this institution values military qualifications in the proof of titles in the competition for 
admission to the Sergeant of Arms School. However, the Special Operations 
Command, an integral part of the Ground Force Strategic Employment Force, faces 
obstacles in its personnel management, as it suffers from a chronic shortage of 
Commandos Sergeants. On the other hand, this same command annually trains a 
considerable number of soldiers in the Commandos Corporal Training Course.  
In order to discuss whether these professionals could be better tapped to cover part of 
the shortage of Commandos Sergeants, this work explores concepts related to people 
management, researches legal frameworks on public tender, analyzes the proof of 
titles of the Sergeant of Arms School, evaluates the Commandos Sergeant Training 
Course in perspective with that of Commandos Corporal Training Course and gauges 
the potencial of recruitment currently existing in the Special Operations Command. At 
the end, it concludes with a view that the advent of the mechanism of valuation of the 
Commands Corporal Training Course in the admission contest to the Sergeant of Arms 
School has the potential to improve the people management under the Special 
Operations Command, increasing the operability of the ground force. 
 
 
Keywords: People management. Special Operations Command. Commandos 
Corporal Training Course. Sergeant of Arms School. Admission competition. Public 
tender. Proof of titles. Commandos Sergeant. Commandos Corporal. Recruitment and 
selection by competencies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A gestão de pessoas compreende “o conjunto integrado de atividades de 

especialistas e gestores ... no sentido de proporcionar competências e 

competitividade à organização”. (CHIAVENATO, 2014, p. 11). 

Atualmente, este conceito espelha a rapidez e a profundidade das 

transformações decorrentes da globalização, do intenso desenvolvimento 

tecnológico, bem como da conjunta e sistêmica aceleração das mudanças 

políticas, econômicas e sociais. Ademais, reflete a evolução do termo 

administração de recursos humanos, com enfoque nas pessoas como sujeitos 

ativos, agregadoras de valor e capital humano das organizações. (CHIAVENATO, 

2014). 

No Brasil, as transformações acima citadas são interpretadas pela Defesa 

Nacional como geradoras de assimetrias de poder, de tensões e de instabilidades. 

Por isso, a fim de proteger seu povo e patrimônio, bem como para perseguir seus 

legítimos interesses, o país deve considerar a possibilidade de se defrontar com 

antagonismos. (BRASIL, 2016a, p. 7-9).  

Assim sendo, observa-se que a Política Nacional de Defesa relaciona 

desafios contemporâneos a recursos humanos, apontando que pessoas 

qualificadas e bem preparadas influenciam a consecução do Objetivo Nacional de 

Defesa que segue: “Assegurar a capacidade de Defesa, para o cumprimento das 

missões constitucionais das Forças Armadas”. (BRASIL, 2016a, p.12).  

Prosseguindo-se na identificação de relações iniciais entre gestão de 

pessoas e defesa, é importante notar que a Estratégia Nacional de Defesa também 

confere relevância ao papel desempenhado pelos membros das Forças Armadas, 

na medida em que traz como iniciativa diretamente associada à conquista do 

Objetivo Nacional de Defesa acima exibido, a Estratégia de Defesa a seguir: 

“Capacitação e dotação de recursos humanos”. (BRASIL, 2016b, p. 34-35) 

Nesse mesmo diapasão, a Estratégia Nacional de Defesa também 

considera que a composição dos efetivos das Forças Armadas deve se dar 

consoante modernas práticas de Gestão de Recursos Humanos. Por isso, 

estabelece a seguinte Ação Estratégica de Defesa:  “Adequar a composição dos 

efetivos do Setor de Defesa, com base em política de racionalização de recursos 

humanos”. (BRASIL, 2016b, p. 35). 
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No âmbito do Exército Brasileiro (EB), consideradas a dimensão do seu 

planejamento estratégico e a conjuntura caracterizada por profundas e aceleradas 

transformações e incertezas, “os recursos humanos constituem o maior insumo e 

patrimônio da instituição”. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2011, p.5-6).  

Nesse sentido, o Departamento-Geral de Pessoal (DGP) aponta que 

gerenciar pessoas é tarefa ampla, complexa e sensível, sendo necessário atrair, 

motivar e reter os recursos humanos para que a instituição atinja suas metas. 

Ademais, considera que o objetivo final da gestão de pessoal é cooperar para 

garantir a operacionalidade da Força. (DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL, 

2013). 

Operacionalidade, por seu turno, pode ser compreendida como o “grau de 

aptidão ou treinamento atingido ..., compreendendo seu pessoal e material para 

cumprir as missões a que se destina”. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2016, p.196). 

 As missões do Exército Brasileiro são, resumidamente, contribuir para a 

garantia da soberania nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. 

Para isso, a Força Terrestre deve ser preparada e mantida em permanente estado 

de prontidão. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2019a, p.1). 

A prontidão, por sua vez, é afetada pelo ambiente operacional 

contemporâneo,  caracterizado pelo caráter difuso e pela presença de ameaças 

híbridas - atores não estatais providos de armas sofisticadas (incluindo meios 

convencionais) que possuem capacidades e utilizam técnicas próprias das guerras 

irregulares. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2014, p. 2-4 e 3-9).  

No contexto da volatilidade e incerteza do ambiente operacional 

contemporâneo, as Operações Especiais têm adquirido crescente importância, 

ocupando progressivo protagonismo para o êxito das operações, na medida em 

que oferecem capacidades militares versáteis e seletivas para se contraporem às 

ameaças identificadas. (COTER, 2017, p. 2-1, 2-2). 

No Exército Brasileiro, a estrutura permanentemente ativada voltada para 

as Operações Especiais e base da Força-Conjunta de Operações Especiais e/ou 

da Força-Tarefa Conjunta de Operações Especiais é o Comando de Operações 

Especiais (C Op Esp). (MARIO, 2018). 

O C Op Esp constitui Módulo Especializado da Força de Emprego 

Estratégico do Exército Brasileiro, possuindo capacidades que agregam poder de 
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combate à Força Terrestre e estando apta a atuar em qualquer parte do território 

nacional e do exterior. (MARIO, 2018). 

Entretanto, a gestão de pessoas do C Op Esp enfrenta óbice decorrente da 

falta de efetivo especializado em Ações de Comandos. Existe dificuldade em se 

completar claros existentes em suas unidades, particularmente os de Sargentos 

(Sgt) Comandos (Cmdos). (RODRIGUES, 2015).   

Estes, juntamente com oficiais, são formados no Centro de Instrução de 

Operações Especiais (CI Op Esp), mediante a realização do Curso de Ações de 

Comandos (CAC). Vale realçar que a média de formação de Sargentos Comandos 

é de 7 ao ano.  (RODRIGUES, 2015).   

O Curso de Formação de Cabo Comandos (CFCC), por seu turno, 

conduzido no C Op Esp pelo 1º Batalhão de Ações de Comandos (1º BAC), 

emerge, na área de gestão de pessoas, como solução para atendimento das 

necessidades de Cabos (Cb) e Soldados (Sd) Comandos. A cada ano, de 25 a 30 

militares concluem o curso em pauta. (RODRIGUES, 2015). 

Significativo registrar que, de 2014 a 2019, 8 deles haviam concluído o CAC 

para sargentos, após terem sido aprovados no Concurso de Admissão (CA) à 

Escola de Sargentos das Armas (ESA) e concluído o Curso de Formação de 

Sargentos. (CI Op Esp, 2019a). 

O CA ESA é o certame público por meio do qual são selecionados os 

candidatos aptos a frequentarem o Curso de Formação de Sargentos. Uma vez 

aprovados no exame intelectual e pré-classificados, os pretendentes são 

submetidos a etapa denominada valoração de títulos. Nela, algumas formações 

na área militar podem ser revertidas em pontos que se somarão à média 

intelectual. (BRASIL, 2019). 

Entretanto, atualmente, o CFCC não é especificamente pontuado na etapa 

de valoração de títulos do CA ESA. Por outro lado, paradoxalmente, o próprio 

Exército Brasileiro reconhece a importância da habilitação, porquanto estabelece, 

em suma, que basta que sargentos de carreira possuidores do CFCC sejam 

“requalificados” no CAC, vide Diretriz Reguladora para a Inscrição, Seleção, 

Matrícula e Execução dos Cursos do Centro de Instrução de Operações Especiais 

(EB 20-D-01.048): 

Art. 7º O oficial ou sargento, que tenha concluído com aproveitamento 
o Curso de Formação de Cabo Comandos (CFCC), poderá realizar o 
CAC em até 08 (oito) semanas, devendo ser incorporado ao grupamento 
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de alunos imediatamente após o término dos Módulos de Nivelamento 

e Seleção .... (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2016, p. 6, grifo nosso). 
 

Por fim, acredita-se que a existência desta aparente contradição incita o 

pensamento reflexivo, estimula o espírito investigativo e serve de convite ao ao 

debate em torno da questão, com o fito de bem compreendê-la e de melhor 

examinar os fatores e aspectos envolvidos, bem como avaliar se o aprimoramento 

da gestão de pessoas no âmbito do C Op Esp pode se dar por meio da eventual 

valorização do CFCC no CA ESA. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

O quadro apresentado remete a certos axiomas (verdades inquestionáveis 

sobre as quais são construídas ou consolidadas teorias ou estruturas) das Forças 

de Operações Especiais (F Op Esp), quais sejam: 1) Seres humanos são mais 

importantes do que o material; 2) Qualidade é melhor que quantidade, e 3) F Op 

Esp não podem ser produzidas em massa. (COTER, 2017, p. 3-4). 

Nesse escopo, a confrontação desses princípios com o pensamento 

anteriormente delineado, suscita questionamento sobre a existência de espaço 

para, se longe de romper com estas máximas inderrogáveis, ao menos edificar 

instrumento de mitigação do déficit de Sargentos Comandos no âmbito do C Op 

Esp. 

Assim, chega-se ao problema: a gestão de pessoas no âmbito do C Op Esp 

pode ser aprimorada por meio do advento de mecanismo de valoração do CFCC 

no concurso de admissão à ESA?  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 A declaração do objetivo é “a parte mais importante de todo estudo e precisa 

ser apresentada de maneira clara e específica”. Além disso, ela indica “por que 

você quer fazer o estudo e o que pretende atingir” (CRESWELL, 2010, p. 143 apud 

LOCKE e colaboradores, 2007, p.9). 
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1.2.1 Objetivo geral 

 

A intenção deste estudo é compreender se a gestão de pessoas no âmbito 

do C Op Esp pode ser aprimorada por meio do advento de mecanismo de 

valoração do CFCC no concurso de admissão à ESA. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

A fim de viabilizar a consecução do objetivo geral deste trabalho, foram 

formulados alguns objetivos específicos a serem atingidos, os quais permitirão o 

encadeamento lógico do raciocínio descritivo neste estudo.  

a) Apresentar aspectos relevantes sobre a organização e emprego do C Op 

Esp, particularmente no que tange aos cursos de formação de Sargentos e de 

Cabos Comandos, em perspectiva com as necessidades de completamento 

correntes. Com isso, pretende-se elaborar apreciação parcial sobre a aderência 

entre ambas qualificações e inferir sobre a existência de competências críticas no 

universo dos possuidores do CFCC, com vistas ao aprimoramento da gestão de 

pessoas no C Op Esp  

b) Apresentar a ESA e seu concurso de admissão, com ênfase na etapa de 

valoração de títulos, identificando conexões entre ela e a gestão de pessoas, 

levantando dados que subsidiem a compreensão da efetividade, de critérios 

adotados, de propósitos e do grau de sujeição a mudanças da referida etapa. Com 

isso, pretende-se realizar inferências parciais sobre sua validade como eventual 

instrumento de recrutamento de possuidores do CFCC, com vistas ao 

aprimoramento da gestão de pessoas no C Op Esp. 

c) Estudar o perfil dos possuidores do CFCC, com enfoque no levantamento 

de interesses e aspirações do universo quanto ao prosseguimento da carreira 

militar, bem como o impacto que o reconhecimento desta qualificação no CA ESA 

teria. Com isso, pretende-se identificar a existência de potencial recrutável no 

universo de possuidores do CFCC, com vistas à otimização da gestão de pessoas 

no C Op Esp.  
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1.3 HIPÓTESE 

 

A gestão de pessoas no âmbito do C Op Esp pode ser aprimorada por meio 

do advento de mecanismo de valoração do CFCC no concurso de admissão à 

ESA. 

 

1.4 VARIÁVEIS 

 

As variáveis do presente estudo têm por finalidade determinar como 

ocorreria a interação entre eventual mudança no concurso público para ingresso 

na ESA e o aperfeiçoamento da gestão de pessoas de uma organização do EB.  

Assim, de um lado, a variável independente será a modificação no concurso 

público. Sua definição constitutiva será a valoração de títulos no certame de 

admissão à ESA. A definição operacional será determinada pela efetividade deste 

mecanismo e pela possibilidade de ser modelado, ou seja, flexibilizado, em 

atendimento ao interesse da força e segundo normas vigentes.  

De outro lado, a variável dependente, será o aprimoramento da gestão de 

pessoas. A definição constitutiva será a existência atual de competências críticas 

aderentes entre os universos de Sargentos e de Cabos/Soldados Comandos. A 

definição operacional será o grau de interesse dos Cabos e Soldados Comandos 

em prestar o concurso para a ESA, considerando-se o cenário atual e outro 

hipotético, no qual o CFCC seria valorado na prova de títulos do certame em pauta. 

Dessa forma, será possível inferir se o advento de mecanismo de valoração 

do CFCC no CA ESA pode contribuir para o aprimoramento dos processos de 

gestão de pessoas do C Op Esp, mitigando o déficit de Sargentos Comandos. 

 

1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

A fronteira temporal deste estudo está situada do ano em ocorreu a ativação 

do C Op Esp, a partir da transformação da Brigada de Operações Especiais, até 

os dias atuais. Portanto, será utilizado recorte cronológico de 2014 até 2019. 

No tocante à gestão de pessoas, serão dadas prioridades aos processos de 

seleção e recrutamento no âmbito da administração pública (especialmente do EB 
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e C Op Esp) e privada, particularmente aqueles destinados ao preenchimento de 

cargos que requeiram competências com especificidades críticas.  

No concernente ao concurso público, será estabelecido corte a partir das 

peculiaridades do certame para ingresso na ESA, com ênfase no processo de 

valoração de títulos. 

 

1.6 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Para Marques (2015, p. 20 apud GRANJEIRO, 1997), “a administração 

pública, em especial no que diz respeito a gestão de pessoas, necessita de 

urgente modernização de procedimentos e atitudes ...”. Além disso, “... o maior 

desafio atualmente, segundo líderes de empresas públicas é o de atrair e manter 

mão-de-obra de alta qualidade”. 

Essa mesma necessidade de modernização, bem como a racionalização da 

estrutura de carreiras, é considerada um dos objetivos centrais da política de 

gestão de pessoal para a Administração Pública Federal. (BRASIL, 2019). 

Acerca da racionalização, o Comandante do Exército, em sua diretriz para 

o biênio 2017-2018, considerou que a “contenção orçamentária impõe judiciosa e 

imediata racionalização no emprego de recursos humanos .... (EXÉRCITO 

BRASILEIRO, 2017). 

Sobre recursos humanos, julga-se relevante fazer constar que:   

“as atividades de recrutamento e seleção formam uma dimensão crucial 
do modelo de Gestão por Competências. Se bem conduzidas, fazem 
com que as organizações tenham maior probabilidade de trazer os 
talentos alinhados com as estratégias e a missão da organização”. 
(MARQUES, 2015, p. 45 apud CHIAVENATO, 2002, grifo nosso). 

 

No C Op Esp, organização estratégica para o EB, as atividades de 

recrutamento e seleção revelam-se insuficientes para o atendimento de suas 

necessidades, de modo que projeções indicam que, em 2020, apenas cerca de 

42% dos claros de Sargentos Comandos estarão preenchidos (RODRIGUES, 

2015). 

Verifica-se que foram realizados estudos anteriores versando sobre 

dificuldades na formação de Sargentos Comandos e sobre o aproveitamento do 

cabo e soldado de carreira vocacionado para a carreira militar (RODRIGUES, 

2015; CARVALHO, 2014).  
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Todavia, não foram identificados trabalhos sobre a possibilidade de 

aproveitamento dos Cabos Comandos para o quadro de sargentos de carreira, via 

implementação de instrumento específico de valorização de título.  

A expressividade do trabalho avulta de importância ao considerar-se que, 

ao menos em tese, a potencialização de certas dinâmicas já em curso, com o 

propósito de estimular definitivamente o ingresso de Cabos Comandos na ESA, 

poderia ser consubstanciada em perfeita harmonia com modernos preceitos de 

gestão de pessoas, com diretrizes emanadas pelos mais altos documentos que 

regulam a Defesa Nacional e com premissas da política de pessoal e da geração 

de operacionalidade do EB.  

Em suma, a lacuna de conhecimento identificada, somada à expressividade 

do tema gestão de pessoas tanto para o Governo Federal quanto para a Academia, 

ao papel estratégico do C Op Esp para a Defesa Nacional e à possibilidade de 

apresentação de solução para problema concreto e tangível, constituem 

elementos de acentuada importância, justificando que o presente estudo seja 

levado à cabo.   

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Esta seção debaterá os dois principais conceitos que balizam o 

desenvolvimento da presente pesquisa. Assume-se a relevância conceitual da 

gestão de pessoas, bem como do concurso público. Em vista disso, esses termos 

serão discutidos sob distintos prismas, com o propósito de suscitar abordagens 

múltiplas e permitir a execução do trabalho científico propriamente dito. Para isso, 

esta seção será estruturada da seguinte forma: 1) Gestão de pessoas, e 2) 

Concurso público. 

 

2.1 GESTÃO DE PESSOAS 

 

 Chiavenato (2014, p.8) aponta que a “gestão de pessoas é área muito sensível 

à mentalidade e à cultura que predomina nas organizações. Ela é extremamente 

contingencial e situacional ....” 

 Chiavenato também esclarece que: 
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Em muitas organizações, a denominação administração de recursos 
humanos (ARH) está sendo substituída por expressões como gestão de 
pessoas (GP), gestão com pessoas, gestão do talento humano, gestão de 
parceiros ou de colaboradores, gestão de competências, gestão do capital 
humano ou administração do capital intelectual. (CHIAVENATO, 2014, p.1, 
grifo nosso). 

 Pedro (2006) aborda aspectos relevantes acerca da emergência e da evolução da área 

de recursos humanos: 

O desenvolvimento da área de Recursos Humanos revela uma função que se 
origina e evolui como resposta às condições históricas, passando por 
transformações correlatas ao mundo do trabalho. Os fatores contextuais de 
fins do século XIX e meados do século XX são determinantes para sua 
dinâmica. (PEDRO, 2006, p.82). 

Avançando no raciocínio, ele acrescenta que:  

Neste macro contexto a área de Recursos Humanos emergiu e se firmou. A 
Administração de Pessoal, com uma preocupação sobre as rotinas 
orientadas pelo enfoque legalista e disciplinar das relações interpessoais de 
trabalho, cede lugar às Relações Industriais, resultantes das novas relações 
de forças com os movimentos sindicais e trabalhistas, conduzindo a área a 
se preocupar com as condições de trabalhos e fornecer serviços e benefícios 
sociais aos trabalhadores. A partir da década de sessenta, a área de 
Administração de Recursos Humanos começa então a substituir as 
denominações de Administração de Pessoal e Relações Industriais (sabendo 
que ainda hoje coexistem em muitas organizações) expandindo suas ações 
e intervenções em sub-sistemas.  
Contemporaneamente, outras denominações surgem: Gestão de Talentos, 
Gestão de Capital Humano, Gestão de Pessoas preocupando-se agora com 
a orientação dos “modos de lidar com as pessoas nas organizações”. 
(PEDRO, 2006, p. 82, grifo nosso). 

 Nesse mesmo eixo histórico-taxonômico Gutierrez (1995) organiza tipologia de 

modelos de recursos humanos. Desse modo, apresenta primeiramente, a 

administração de pessoal, caracterizada, dentre outros fatores, pelo predomínio do 

controle de aspectos jurídicos-administrativos legais e por regras e procedimentos 

sem articulação com a política global da empresa. Em segundo lugar, cita a 

administração de recursos humanos, servindo de apoio a gerentes e com políticas 

empresariais implícitas ou, algumas vezes formalizadas. Finalmente, como terceiro 

tipo, elenca a administração estratégica de recursos humanos, cuja ênfase se dá em 

atividades orientadas para a obtenção dos objetivos estratégicos da empresa, sendo 

as políticas sobre o tema explícitas e orientadas para os objetivos estratégicos das 

empresas. 

 Sob essa mesma perspectiva evolutiva e classificatória, Marques (2015) tem 

opinião semelhante, ao considerar que a gestão de pessoas se desenvolveu em três 

estágios: 

a) administração de pessoal – rotinas de geração de folha de pagamento, 
manutenção de registros, assentamentos funcionais e controle de servidores; 
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b) administração de recursos humanos – sensível avanço quanto ao 
elemento humano e nos processos de trabalho, análise sistêmica da 
organização e destaque no ambiente laboral; 
c) gestão de pessoas – organizações voltadas às pessoas como seu mais 
valioso componente de capital, recurso capaz de gerar riquezas. (MARQUES, 
2015, p. 13, grifo nosso). 

 Passando para uma abordagem mais abrangente, é importante notar que o 

pensamento clássico referente à teoria organizacional, em particular a da 

administração de pessoal, foi construída por intelectuais como Taylor, Fayol, Gulick, 

Mayo e outros, sob influência do taylorismo, fayolismo e fordismo, fazendo emergir o 

“Estado administrativo” (CAMÕES, 2014, p. 16 apud BORICK, FRY, 2008; HUGHES, 

2003; RAADSCHELDERS, 2008; RAINEY, 2003; RUSSEL, 2008; SHAFRITZ, 2008; 

SILVA, 1974). 

 Nesse sentido, entre os legados do pensamento clássico estão:  

... a divisão do trabalho, a especialização – esteios da organização funcional 
-, a formalização, a padronização, a impessoalidade, a valorização do mérito, 
entre outros atributos. Impõe-se perceber que esses elementos influenciaram 
a organização funcional das organizações públicas atualmente ainda 
perceptíveis, moldando, em particular a estrutura e o funcionamento 
contemporâneo das áreas de recursos humanos na administração pública, 
que pouco se afastaram, em sua essência, do departamento de pessoal 
precursor. (MARQUES, 2014, p.19). 

Sobre isso, Gutierrez (1995, p.74) pensa de forma não muito diferente, na 

medida em que “revendo a literatura sobre a função Recursos Humanos (RH), 

constata-se que ela é essencialmente managerial. Isto quer dizer que a sua 

preocupação principal é a funcionalidade do sistema ou da organização”. 

 Gutierrez (1995) também debateu sobre a evolução da função recursos 

humanos, apresentando autores como Weiss (1988), Walker (1982) e Tichy (1991) 

como interessados na administração estratégica de recursos humanos, na decadência 

organizacional e em mudanças sociopolítico-econômicas sic e seus impactos sobre 

a empresa, respectivamente.  

 Nesse debate, Santos (2004) assume a seguinte posição: 

Estamos assim perante a existência de diferentes práticas de gestão dos 
recursos humanos. Se por um lado, tende a haver uma gestão que 
potencializa o conhecimento e as competências individuais ao nível dos 
núcleos chave, correspondendo aos trabalhadores considerados de elevado 
valor acrescentado, por outro lado, os outros grupos de trabalhadores tendem 
a ser geridos de modo convencional ou externalizados, ficando excluídos 
deste processo, o qual pressupõe um desenvolvimento pessoal e profissional. 
(SANTOS, 2004, p. 154). 

Nesta direção, a moderna gestão de pessoas se baseia em cinco aspectos 

fundamentais: 1) pessoas como seres humanos; 2) pessoas como ativadoras de 
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recursos organizacionais; 3) pessoas como parceiras da organização; 4) pessoas 

como talentos fornecedores de competências, e 5) pessoas como capital humano. 

(CHIAVENATO, 2014). 

Acerca desses aspectos fundamentais, a visão do Exército Brasileiro parece tê-

los incorporados, em grande medida, ao conceber que: 

a Instituição compreende que seu patrimônio mais valioso é a sua Dimensão 

Humana. ... Entende-se como Dimensão Humana o conjunto de todos os 
fatores geridos pela Instituição que influencia o Profissional Militar e o 
Servidor Civil - do ambiente de trabalho a seus familiares. Eles são o que 
chamamos de "A Força da Nossa Força", que se constitui em elemento 
primordial de desequilíbrio do Poder de Combate quando do emprego da 
Força Terrestre em operações de guerra ou não-guerra. (DEPARTAMENTO-
GERAL DO PESSOAL, 2017, p. 3). 

 Pedro (2006, p. 83), acredita que “a gestão de pessoas deve ocupar-se também 

da determinação de objetivos, de políticas, de diretrizes e da estruturação das 

organizações. Sua missão é conduzir pessoas ... à realização dos objetivos da 

organização ....” 

  Chiavenato (2014, p. 13) menciona que “a gestão de pessoas consiste em 

várias atividades integradas entre si, no sentido de obter efeitos sinérgicos e 

multiplicadores tanto para as organizações quanto para as pessoas ...”. 

 “A gestão de pessoas refere-se a políticas e práticas necessárias para 

administrar o trabalho das pessoas, tais como agregar talentos ....” (CHIAVENATO, 

2014, p. 13). 

 Marques (2015, p. 14) menciona que os processos de gestão de pessoas, 

segundo a concepção moderna, constituem “série de atividades integradas que 

consistem em: agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar 

pessoas”.  

 Chiavenato (2015, p. 13) define que os processos de agregar pessoas são 

“utilizados para incluir novas pessoas na empresa. Podem ser denominados de 

processos de provisão ou de suprimento de pessoas. Incluem recrutamento e seleção 

de pessoas.” 

 Sobre isso, o Exército Brasileiro tece a seguinte consideração: 

O Processo de Transformação em curso tem como um dos seus principais 
objetivos o fortalecimento da Dimensão Humana da Força, por meio de ações 
inovadoras, que possam ATRAIR, RETER e MOTIVAR recursos humanos 
capazes de possibilitar à Instituição atingir suas metas e cumprir suas 

missões. ... O integrante da Força deverá possuir competências adequadas 
às exigências operacionais da Força Terrestre, apto a empregar armamentos 
e equipamentos com alta tecnologia agregada e sustentada por uma doutrina 
autóctone e efetiva. (DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL, 2017, p. 3). 
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 Nesse mesmo campo, emerge o conceito de gestão estratégica de pessoas. 

Para Marques (2015, p. 23), ele “se refere a um tipo de gestão que se preocupa com 

os objetivos e metas da organização e com o desempenho e as formas mais 

adequadas para concretizá-los, considerando o curto, o médio e o longo prazos.” 

 Camões (2014, p. 20) também empresta sua visão sobre o tema ao mencionar 

“... uma singela e nuclear definição de gestão estratégica – pensar a organização 

como um todo, em todas as instâncias, relacionada ao seu contexto e orientada para 

o longo prazo.” 

 O modelo de gestão estratégica de pessoas abrange o estabelecimento de 

política que deve contemplar os aspectos relativos a recrutamento. Para isso, ela deve 

prever que sejam reestudadas as formas de admissão, baseando-se nas 

competências essenciais à organização. (MARQUES, 2015, p. 24).  

 Assim, como um dos principais mecanismos e instrumentos para a gestão 

estratégica de pessoas, está a gestão por competências, a qual “define as 

competências e os perfis profissionais necessários à organização e, com base nessas 

definições, o planejamento de recursos humanos realiza o dimensionamento e a 

alocação dos perfis.” (MARQUES, 2015, p. 25).  

 A gestão por competências é utilizada desde o surgimento das primeiras teorias 

organizacionais e confundia-se com desempenhar de modo eficiente uma função.  A 

partir de 1970, com a contribuição de David McClelland e seu artigo “Testing 

competence rather than intlelligence”, o foco deslocou-se para a eficácia e nas 

realizações do indivíduo. Nos anos 1990, Prahalad e Hamel, no artigo “The core 

competence of the Corporation”, publicado pela “Harvard Business Review”, a visão 

passa a ser a de aprendizado coletivo e integração e coordenação de tecnologias e 

habilidades. Posteriormente, Zarifian concebeu a gestão por competência como sendo 

aquela voltada para a inteligência prática, aplicada na solução de problemas. Na 

atualidade, é amplamente aceito que competência é o conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes que qualificam um sujeito ao desempenho de determinada 

atividade. (LANA; FERREIRA, 2007, p. 4-5). 

 A gestão por competências deve ser um processo contínuo e estar alinhada 

com as estratégias organizacionais. Sua adoção implica no redirecionamento das 

ações tradicionais da área de gestão de pessoas, como o recrutamento e a seleção.  

(LANA; FERREIRA, 2007, p. 3). 
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 Nesse sentido, Lana e Ferreira (2007) entendem que: 

A captação de talentos, também conhecida como recrutamento e seleção, é 
uma das mais importantes atividades da área de gestão de pessoas. Quando 
desenvolvida de forma adequada permite a obtenção de importantes 
vantagens como: 
- Adequação dos trabalhadores a seus cargos, facilitando a motivação e a 
produtividade; 
[...] 
- Redução das necessidades de treinamento. 
Por outro lado, as deficiências verificadas nessa atividade podem provocar 
as seguintes consequências: 
[...] 
- Demissões, com suas consequências: gastos com rescisão, investimento 
em novo processo seletivo, dispêndio com o treinamento de novos 
contratados e custo psicológico elevado para os outros empregados [...].  
(LANA; FERREIRA, 2007, p. 10). 

 Desta feita, a adoção da seleção com base em competências tem como 

principais vantagens o aumento da objetividade do processo de escolha e o foco mais 

preciso, o que proporciona captação de talentos. Ademais, promove maior facilidade 

para o conhecimento dos candidatos, com base em características de real interesse 

para a organização. (LANA; FERREIRA, 2007, p. 10 apud RABADIO, 2001). 

 Na visão de Camões et. al (2014, p. 13), a “gestão de pessoas na administração 

pública assumiu contornos de política pública com a edição da Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoal (PNDP) .... Assume-se, portanto, que a PNDP constitui 

marco institucional ....” 

 A PNDP (BRASIL, 2006a), instituída pelo Decreto no 5.707, de 23 de fevereiro 

de 2006, tem como finalidades, dentre outras, a “adequação das competências 

requeridas dos servidores aos objetivos das instituições” e a “racionalização e 

efetividade dos gastos com capacitação”. Ela também estabelece que gestão por 

competências é aquela “orientada para o desenvolvimento do conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções dos 

servidores, visando ao alcance dos objetivos das instituições”.  (BRASIL, 2006a). 

 Neste contexto, o Exército Brasileiro, por intermédio do Departamento de 

Educação e Cultura do Exército (DECEx), vem desenvolvendo, desde 2012, projeto 

de ensino por competências no Sistema de Ensino Militar. A instituição entende que 

competência é a ação de mobilizar recursos diversos (conhecimento, habilidades, 

atitudes, valores e experiências), integrando-os sinérgica e sincronicamente, para 

decidir e atuar em uma família de situações. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2012, p. 12; 

DECEx, 2017, p. 42). 
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 Mesmo Ramos (2013), que apresenta visão crítica sobre as atuais práticas de 

gestão de pessoas, por considerá-la reducionista e paradoxal, apresenta conceito 

sobre competência que coaduna com o apresentado acima: 

... o conceito de competência vem ganhando destaque na literatura da 
administração. Alguns autores falam também em capital intelectual, um ativo 
intangível, que tem como base conhecimentos, habilidades, valores e atitudes 
das pessoas que participam do núcleo decisório de uma organização. 
(RAMOS, 2013, p. 318). 

 Do ponto de vista do Exército Brasileiro:  

A Gestão de Pessoas por Competências será entendida como um conjunto 
integrado de processos e de atividades dos gestores da Área de Pessoal, que 
visa aumentar a efetividade da organização por meio do desenvolvimento de 
talentos e alinhamento das competências individuais e profissionais de seus 
integrantes com as capacidades necessárias à organização. 
(DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL, 2017, p. 3). 

 Lana e Ferreira (2007, p. 9-10) entendem que “além de gerar impactos nas 

estratégias de gestão de pessoas, a gestão por competências também contribui para 

o aprimoramento de diversas atividades relativas a essa área”.  

 Por fim, a respeito da gestão, em seu sentido lato, merece ser assinalado 

que, contanto que ela seja continuamente avaliada, inovada e aprimorada, é 

gerado impacto positivo na excelência gerencial, considerada um dos fatores 

críticos para o êxito da missão do Exército, já que proporciona otimização de 

resultados, como os relativos ao emprego de recursos humanos. (EXÉRCITO 

BRASILEIRO, 2019a). 

 Em suma, existem múltiplas abordagens sobre o tema gestão de pessoas, 

enquanto sistemática que busca conciliar visão humanista com os mais altos atributos 

empresariais. Foi constatado que elas convergem quanto à contemporaneidade e à 

expressividade do tema. Ademais, foi identificada relação direta de interdependência 

e de complementaridade entre os modelos de gestão de pessoas e de gestão por 

competências. Ainda, merece ser sublinhado que ambos modelos dedicam especial 

atenção à condução do processo de recrutamento e seleção orientados segundo as 

especificidades de suas visões. Por fim, pôde-se constar relativo alinhamento do 

Exército Brasileiro às modernas visões sobre gestão de pessoas ora apresentadas.  

 

2.2 CONCURSO PÚBLICO 

 

 O advento do concurso público está historicamente relacionado ao processo de 

construção do Estado de Direito moderno, tendo surgido no século XIX. Antes dele, a 
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seleção e distribuição de cargos públicos era fundamentada segundo lógica de 

compra e venda, herança, arrendamento ou nomeação. Foi utilizado como 

instrumento para afastar particularismos e privilégios até então reinantes. 

(FERNANDES, 2017). 

“O Concurso Público é o procedimento pelo qual a Administração Pública 

seleciona pessoas para ingressarem em seus quadros efetivos e ocuparem o 

denominado cargo público”. (FERNANDES, 2017, p. 3). 

Vejamos como Carvalho Filho (2018) conceitua concurso público: 

Concurso público é o procedimento administrativo que tem por fim aferir as 
aptidões pessoais e selecionar os melhores candidatos ao provimento de 
cargos e funções públicas. Na aferição pessoal, o Estado verifica a 
capacidade intelectual, física e psíquica de interessados em ocupar funções 
públicas e no aspecto seletivo são escolhidos aqueles que ultrapassam as 
barreiras opostas no procedimento, obedecida sempre a ordem de 
classificação. (CARVALHO FILHO, 2018, p. 734-735). 

No Brasil, a Constituição Federal (CF) estabelece, em seu artigo 37, que: 

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 
em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração. (BRASIL, 1988, p. 37). 

Carvalho Filho (2018) presta auxílio na elucidação da norma: 

O concurso pode ser de provas ou de provas e títulos. Atualmente não mais 
é juridicamente possível o concurso apenas de títulos, porque esta forma de 
seleção não permite uma disputa em igualdade de condições. A regra do 
concurso está no art. 37, II, da CF. A EC Nr 19/1998, que implantou a reforma 
do Estado, alterou o dispositivo, introduzindo alteração no sentido de que o 
concurso público de provas ou de provas e títulos se faça “de acordo com a 
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. 
(CARVALHO FILHO, 2018, p. 735). 

Considera-se pertinente fazer a apropriada distinção entre cargo e função. 

Assim, para Pietro (2018): 

“perante a Constituição atual, quando se fala em função, tem-se que ter em 
vista dois tipos de situações: a função exercida por servidores contratados 

temporariamente ...; as funções de natureza permanente, correspondentes 
a chefia, direção, assessoramento ou outro tipo de atividade para a qual o 

legislador não crie o cargo respectivo .... (PIETRO, 2018, p. 753). 

Nesse sentido, verifica-se que o concurso público só é exigido para investidura 

em cargo ou emprego. Nos casos de função, a exigência não existe porque os 

temporários são contratados em função da necessidade de se atender demandas 

emergentes da Administração, ou são ocupantes de funções de confiança, para as 

quais não se exige concurso público. (PIETRO, 2018). 

“O concurso público é o instrumento que melhor representa o sistema do 

mérito, porque traduz um certame de que todos podem participar nas mesmas 
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condições, permitindo que sejam escolhidos realmente os melhores candidatos.” 

(CARVALHO FILHO, 2018, p. 735). 

Nesse sentido, foram estabelecidos 3 postulados: o princípio da igualdade, da 

moralidade administrativa e da competição. (CARVALHO FILHO, 2018). 

As ideias de mérito e igualdade também estão, em certa medida, implícitas na 

CF, em seu artigo 37, o qual dispõe que: “a administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência”. (BRASIL, 1988, p. 37). 

O princípio da legalidade remete à chamada “lei do concurso público” ou 

princípio da vinculação às disposições do edital. Este documento estabelece regras a 

serem obedecidas em todas as etapas do certame, criando um vínculo entre a 

administração pública e o candidato. (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2016; 

CADÓ, 2017). 

Sobre princípios constitucionais em concursos públicos, assim escreveu 

Fernandes (2017):  

A realização de certame competitivo prévio ao acesso aos cargos e empregos 
públicos objetiva realizar princípios consagrados em nosso sistema 
constitucional, notadamente os princípios da democracia e isonomia, e 
efetiva-se por meio de processo administrativo. Utilizando-se deste 
mecanismo, atendem-se também as exigências do princípio da eficiência, 
neste momento entendido como a necessidade de selecionar os mais aptos 
para ocupar as posições em disputa e proporcionar uma atuação estatal 
otimizada. (FERNANDES, 2017, p. 9). 

 Fortini e Vieira (ca. 2011), pensam de forma semelhante: 

A doutrina e a jurisprudência pátria não dão azo ao abrandamento da regra 
constitucional, ao contrário, reforçam a sua imperatividade ao exigirem o 
rigoroso cumprimento, como forma de materializar os princípios 
constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, 
economicidade, razoabilidade e finalidade. (FORTINI e VIEIRA, ca. 2011). 

Importante ressaltar que, pelo princípio da igualdade ou isonomia: 

... revela-se ilegítima a pontuação desproporcional atribuída a títulos; 
aqui a Administração deve respeitar o princípio da proporcionalidade, pois 
que, não agindo dessa maneira, pesarão fundadas suspeitas sobre o 
propósito de favorecimento de determinados candidatos. (CARVALHO 
FILHO, 2018, p. 735, grifo nosso). 

O concurso de provas e títulos “indica que os candidatos devem ter seu 

conhecimento medido pelas provas a que se submeterem, porque esse é o objetivo 

delas. Por esse motivo é que são comumente denominadas de provas de 

conhecimento.” (CARVALHO FILHO, 2018, p. 735). 
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No concurso de títulos, parte do concurso de provas e títulos, a titulação dos 

candidatos não pode servir como parâmetro para aprovação ou reprovação. Os 

pontos atribuídos só podem influenciar na classificação dos candidatos. (CARVALHO 

FILHO, 2018, p. 735). 

Fortini e Vieira (2011), externam visão similar: 

A prova de títulos premia os candidatos com melhor formação e experiência, 
mas não pode servir de instrumento de favoritismo ou perseguições, razão 
pela qual os critérios de avaliação têm que ser objetivos, claros, prévios e, 
sobretudo, proporcionais. (FORTINI e VIEIRA, ca. 2011, p. 66). 

Deslocando o debate para a realidade das Forças Armadas, constata-se que o 

artifício do concurso público é condicionado, implicitamente, pelo parágrafo 3º do 

artigo 142 da CF, o qual estabelece que:  

X – a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, 
a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a 
inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras 
situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas 
atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos 
internacionais e de guerra. (BRASIL, 1988, p. 89, grifo nosso). 

Particularizando-se, nota-se que, no Exército, o ingresso nos cursos de 

formação de sargentos de carreira é regulamentado pela Lei no 12.705, de 8 de agosto 

de 2012. Ela estabelece que:  

Art. 2o A matrícula para o ingresso nos cursos de formação de oficiais e 
sargentos de carreira do Exército depende de aprovação prévia em 
concurso público, atendidos os seguintes requisitos, dentre outros 
estabelecidos na legislação vigente: 

... 
II - ser aprovado em exame de conhecimentos gerais e, quando for o caso, 
de conhecimentos específicos, constituído por provas ou por provas e 
títulos, compatíveis com o nível de escolaridade exigido; 

... 
Art. 6o Os editais dos concursos deverão detalhar os requisitos gerais e 
específicos constantes desta lei. (BRASIL, 2012, p. 1-3, grifo nosso). 

Há que se observar também a Lei nº 9.786, de 8 de fevereiro de 1999, que 

dispõe sobre o Ensino no Exército Brasileiro e define a relação entre matrícula e 

concurso público, consoante termos abaixo: 

Art. 3º O Sistema de Ensino do Exército fundamenta-se, basicamente, nos 
seguintes princípios: 
I – integração à educação nacional; 
II – seleção pelo mérito;  

... 
Art. 14. A matrícula em curso específico da carreira militar, quando 
consequente de concurso público, atenderá às peculiaridades dessa 
carreira e aos princípios dispostos nos incisos II e III do art. 3º desta Lei. 
(BRASIL, 1999a, p. 1). 
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Não poderia ficar de fora a Lei nº 3.182, de 23 de setembro de 1999, que 

regulamenta a anteriormente citada (Lei nº 9.786, de 8 de fevereiro de 1999), 

referindo-se aos sargentos de carreira e à matrícula da seguinte forma: 

Art. 6º O ensino no Exército compreende os seguintes graus: (Redação dada 
pelo Decreto nº 9.171, de 2017) 

... 
II - médio - destinado à qualificação profissional dos militares que ingressaram 
na carreira nesse nível, para a ocupação de cargos militares e o desempenho 
de funções próprias das graduações de sargentos e subtenentes e dos 
postos dos integrantes do Quadro Auxiliar de Oficiais;  

... 
Art. 21. A matrícula nos estabelecimentos de ensino é regida pelos seus 
regulamentos, com observância do Regulamento de Preceitos Comuns aos 
Estabelecimentos de Ensino do Exército, R-126. (BRASIL, 1999b, p. 3, grifo 
nosso). 

O Regulamento de Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino do 

Exército, R-126, por sua vez, ao versar sobre a matrícula, determina que: 

Art. 27. A seleção e a matrícula dos candidatos a cursos ou estágios em EE 
se fazem de acordo com instruções anuais, baixadas pelo órgão de direção 
setorial responsável pela linha de ensino, de acordo com as diretrizes do 
EME, e com as prescrições constantes do Regulamento do EE considerado. 
(BRASIL, 2000, p. 7). 

Por fim, o edital do concurso de admissão da Escola de Sargentos das Armas, 

adiciona à presente revisão da literatura normativa o seguinte: 

Efetivação da matrícula 
1) As OMCT, de posse dos resultados de todas as etapas do CA, informados 
pela ESA, incluindo a revisão médica, o exame de aptidão física definitivo e 
a comprovação biográfica, efetivarão a matrícula no Período Básico do 
CFGS, respeitando o número de vagas fixadas pelo EME, sua distribuição 
anual pelo DECEx e a classificação geral. 
2) A matrícula será atribuição do Comandante da OMCT, e somente será 
efetivada para o(a)s candidato(a)s habilitado(a)s à matrícula – aprovado(a)s 
em todas as etapas do CA, classificado(a)s dentro do número de vagas 
estabelecidas e cujos documentos comprovem seu atendimento aos 
dispositivos do CA. (BRASIL, 2019, p. 59-60, grifo nosso). 

Em suma, o amplo debate acerca dos conceitos e do arcabouço legal 

concernente ao concurso público no Brasil permitiu compreender a fonte da legalidade 

da admissão pela modalidade “prova e títulos”, bem como identificar princípios que 

condicionam a sua realização. Ademais, ao percorrer-se a trajetória dos principais 

instrumentos jurídico-normativos peculiares aos certames no âmbito do Exército 

Brasileiro, foi constatada notória harmonização entre os imperativos legais 

apresentados, especialmente no tocante à seleção por prova e título, conferindo 

segurança jurídica a este instrumento seletivo. Não menos relevante, logrou-se 

identificar boa parte do processo e dos atores envolvidos na concepção e na 

operacionalização da agregação de sargentos de carreira pelo Exército Brasileiro. 
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3 METODOLOGIA 

 

Nessa seção será apresentada a metodologia a ser utilizada para solucionar o 

problema da pesquisa, detalhando-se aspectos essenciais para se atingir os objetivos 

geral e específicos anteriormente selecionados. Desta feita, pautando-se numa 

sequência lógica, ela será estruturada em: tipo de pesquisa, universo e amostra, 

coleta de dados, tratamento de dados e limitações do método. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Essa pesquisa será, predominantemente, qualitativa, uma vez que o 

entendimento das relações entre as variáveis será alicerçado na análise de 

documentos, contemplando a subjetividade e a descoberta. Alguns recursos 

quantitativos serão também utilizados, porém em menor grau, com o objetivo de 

codificar e tabular dados e respostas. Seguindo a taxionomia de Vergara (2009), essa 

pesquisa será aplicada, de campo, documental e bibliográfica. Em primeiro lugar, 

aplicada, porque é fundamentalmente motivada para a resolução de problema 

concreto: a melhoria da gestão de pessoas do C Op Esp a partir – ou não - de 

modificação de critérios no concurso de admissão para a ESA, tendo, portanto, 

finalidade prática. Em segundo lugar, de campo, pois a investigação será empírica e 

realizada, em parte, em locais onde existem elementos das variáveis dependente e 

independente capazes de explicar suas dinâmicas. Em terceiro lugar, documental, 

porque será realizada pesquisa em documentos que se encontram dentro de 

organizações, não estando disponíveis ao público em geral. Finalmente, bibliográfica, 

posto que o estudo sistematizado também será desenvolvido com base em material 

publicado em livros, periódicos, redes eletrônicas, ou seja, acessível às pessoas.  

 

3.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

“Universo se refere ao conjunto de elementos (empresas, produtos, pessoas) 

possuidores de características que serão objeto de estudo. Já amostra, diz respeito a 

uma parte do universo, escolhida segundo algum critério de representatividade”. 

(ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, 2012, p. 19 apud 

VERGARA, 2009). 
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O universo do presente estudo será constituído pelos possuidores do CFCC. 

Seguindo-se a organização apresentada pela Escola de Comando e Estado-Maior do 

Exército (ECEME) (2012 apud VERGARA, 2009), será utilizada amostra do tipo “não 

probabilística” e classificada como “por acessibilidade”, sendo ela baseada nos 

possuidores do CFCC do 1º Batalhão de Ações de Comandos. A amostra que será 

utilizada tem condições de permitir o entendimento da relação entre gestão de 

pessoas e aproveitamento de Cabos e Soldados Comandos pela ESA. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

Essa linha de pesquisa terá início com coleta na literatura. Para isso, serão 

buscadas fontes abertas ao público em geral, existentes na rede mundial de 

computadores, priorizando-se buscas nas plataformas “Google Acadêmico” e “Scielo”. 

Também serão exploradas redes acadêmicas privadas e especializadas, 

nomeadamente a Rede de Bibliotecas Integradas do Exército (Rede BIE), valendo-se 

da plataforma “pergamum”, e o Portal de Periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Para isso, serão utilizadas 

como palavras-chave: “gestão de pessoas”, “administração de recursos humanos”, 

“concurso público”, “concurso para a Escola de Sargento das Armas”, “formação de 

recursos humanos”, “recursos humanos no Comando de Operações Especiais”, 

“Comando de Operações Especiais” e “aproveitamento de cabos e soldados para 

ingresso na Escola de Sargento das Armas”. Nessa ocasião, além dos referenciais 

teóricos, será levantada a base de dados inicial tanto sobre a organização e emprego 

do C Op Esp, com ênfase na sua gestão de pessoas, quanto sobre a sistemática do 

certame de admissão ao Curso de Formação de Sargentos da ESA, com ênfase na 

etapa de valoração de títulos. 

Em prosseguimento, recorrer-se-á ao meio da coleta em documentos 

disponíveis em arquivos do Exército Brasileiro, mais especificamente do C Op Esp e 

da ESA. O objetivo principal será levantar dados não disponíveis ao público em geral 

ou não publicados, referentes a processos específicos de recrutamento, seleção e 

formação de Sargentos e Cabos Comandos, em perspectiva com as necessidades de 

completamento correntes. Ademais, será buscada a identificação de critérios para a 

valorização de títulos atualmente vigente no concurso de admissão da ESA, bem 

como dados históricos relevantes sobre este certame. Caso as respostam não sejam 
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julgadas como satisfatórias, outros órgãos do Exército Brasileiro poderão ser 

consultados, como por exemplo o Estado-Maior do Exército. 

Também será empregado questionário do tipo semi-estruturado, com aplicação 

de série de questões de interesse para a amostra selecionada. O objetivo será avaliar 

o interesse e o potencial dos possuidores CFCC em realizar o concurso de admissão 

para a Escola de Sargento das Armas e, por conseguinte, o potencial representado 

por este universo para a redução de claros de Sargentos Comandos do C Op Esp, 

considerando-se o cenário atual e outro hipotético, no qual o CFCC seria valorizado.  

As conclusões decorrentes da coleta na literatura, da coleta em documentos, 

do questionário e das observações permitirão validar ou refutar a hipótese inicialmente 

concebida, permitindo a obtenção de resposta para o problema: a gestão de pessoas 

no âmbito do C Op Esp pode ser aprimorada por meio do advento de mecanismo de 

valoração do CFCC no concurso de admissão à ESA? 

 

3.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Em decorrência da natureza do problema da pesquisa e por tratar-se de 

pesquisa predominantemente qualitativa, mas com alguns recursos quantitativos, 

para o tratamento de dados neste trabalho serão utilizados técnicas e métodos não 

estatísticos e estatísticos. 

Assim, valer-se-á de três métodos ou técnicas. Primeiramente, será empregada 

a análise de conteúdo, a qual, segundo ECEME (2012, p. 23 apud VERGARA, 2008, 

p. 15), é “uma técnica para o tratamento de dados que visa identificar o que está sendo 

dito a respeito de determinado tema”. Dessa forma, serão identificados aspectos de 

interesse sobre a gestão de pessoas no C Op Esp, sobre o concurso de admissão à 

ESA e sobre o CFCC. 

Adicionalmente, será utilizada a técnica ou método comparativo, a qual, 

segundo ECEME (2012, p. 23 apud VERGARA, 2008) “... busca destacar 

similaridades e diferenças entre ... padrões de comportamentos e fenômenos. Dessa 

forma, também permite evidenciar as peculiaridades de cada parte”. Nesse sentido, 

será estudado o CFCC em perspectiva com a formação do Sargento Comandos e 

possíveis reflexos para a gestão de pessoas do C Op Esp. 
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Por fim, será empregada a técnica da triangulação, que ECEME (2012, p.23 

apud VERGARA 2008) define como a “... utilização de vários métodos para 

investigar um mesmo fenômeno”. Com isso, pretende-se interpretar as respostas 

obtidas por meio do questionário e integrar todos os dados obtidos na pesquisa, com 

o propósito de atingir o objetivo geral deste trabalho. 

 

3.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

A metodologia em questão possui limitações, particularmente, quanto à 

profundidade do estudo a ser realizado, pois não contempla, dentre outros aspectos, 

análises de natureza jurídica mais acurada. Tampouco apresenta proposta de 

eventual parametrização do peso do CFCC na prova de títulos da Escola de Sargento 

das Armas. Além disso, pode ser afetada por eventuais desvios, decorrentes de 

equívocos, imprecisão ou indisponibilidade nos dados pesquisados, seja durante a 

coleta na literatura, seja por ocasião da requisição à determinados órgãos. Também 

pode sofrer viés indesejável e inesperado em decorrência de fatores intervenientes 

imprevisíveis e excepcionais, de circunstâncias adversas ou de variáveis não-

controláveis, eventualmente presentes por ocasião da aplicação do questionário. 

Contudo, por se tratar de trabalho de término de curso, a ser realizado em 

aproximadamente seis meses, despretensioso, portanto, quanto ao esgotamento do 

assunto, julga-se que o método escolhido seja satisfatório e que conduzirá ao 

atingimento dos objetivos propostos no presente Projeto de Pesquisa. 

 

4 O COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 

 

O objetivo desta seção é apresentar dados relevantes sobre a organização e o 

emprego do C Op Esp, particularmente no que tange aos cursos de formação de 

Sargentos e de Cabos Comandos, em perspectiva com as necessidades de 

completamento correntes. Espera-se, com isto, contribuir para a elaboração de 

apreciação parcial sobre a aderência entre ambos os cursos. Ademais, é esperado 

avaliar, parcialmente, o potencial de competências representado pelo universo dos 

possuidores do CFCC enquanto alternativa para o aprimoramento da gestão de 

pessoas no C Op Esp. 
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Assim, a título de ambientação, tem-se que o C Op Esp foi ativado em de 13 

de março de 2013,  a partir da transformação da Brigada de Operações Especiais, 

criada em 27 de junho de 2002, no contexto do Projeto de Reestruturação da Força 

Terrestre e em meio a significativas evoluções na conjuntura internacional.  Os 

antecedentes desta organização, entretanto, remontam a 1957, ano da realização do 

primeiro Curso de Operações Especiais no Brasil, embrião das operações especiais 

no Exército Brasileiro. (RODRIGUES, 2015, p. 17). 

Sediado em Goiânia-GO, o C Op Esp é subordinado ao Comando Militar do 

Planalto. É vinculado para fins de preparo e emprego diretamente ao Comando de 

Operações Terrestres. (C Op Esp, 2019). 

O C Op Esp é parte da Força de Emprego Estratégico do Exército Brasileiro, 

compondo seu Módulo Especializado. Assim, é capaz tanto de promover o 

desequilíbrio estratégico, por meio da dissuasão e da ofensiva, quanto de agregar 

poder de combate à Força Terrestre, segundo as demandas presentes em uma crise 

e/ou um conflito armado. (BRASIL, 2017, p. 12-13).  

Para isso, o C Op Esp é apto a atuar em qualquer parte do território nacional, 

apoiando operações de todos os Comandos Militares de Área, e em outras áreas de 

interesse estratégico do Estado, inclusive no exterior. (MARIO, 2018).  

O C Op Esp tem como missão precípua a condução das Operações Especiais 

(RODRIGUES, 2015, p. 18 apud BRASIL, 2014). 

O Glossário das Forças Armadas assim define Operações Especiais: 

Operações conduzidas por forças militares, especialmente organizadas, 
adestradas e equipadas, visando à consecução de objetivos políticos,  
econômicos, psicossociais ou militares relevantes, preponderantemente, 
por meio de alternativas militares não convencionais. Podem ser conduzidas 
tanto em tempo de paz quanto em períodos de crise ou conflito armado; em 
situações de normalidade ou não normalidade institucional; de forma 
ostensiva, sigilosa ou coberta; em áreas negadas, hostis ou politicamente 
sensíveis; independentemente ou em coordenação com operações 
realizadas por forças convencionais; em proveito de comandos de nível 
estratégico, operacional ou tático. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2016, p. 196, 
grifo nosso) 

Normalmente, as Operações Especiais diferem de outras pela sensibilidade 

física e política, pelas técnicas, táticas e procedimentos utilizados e pelas formas de 

emprego. Com frequência, apresentam como características inerentes o alto risco, a 

baixa visibilidade, o elevado grau de precisão e dificuldade de  coordenação e apoio. 

(EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017, p. 3-2). 
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O C Op Esp é estruturado pelas seguintes unidades subordinadas: 1º Batalhão 

de Forças Especiais (1º B F Esp) , 1º Batalhão de Ações de Comandos, 1º Batalhão 

de Operações Psicológicas, Batalhão de Apoio às Operações Especiais, Base 

Administrativa do Comando de Operações Especiais, Companhia de Defesa Química, 

Biológica, Radiológica e Nuclear e 6º Pelotão de Polícia do Exército, todas localizadas 

em Goiânia-GO. Também compõem o C Op Esp, o Centro de Instrução de Operações 

Especiais, localizado no Forte Imbuy, Niterói-RJ e a 3ª Companhia de Forças 

Especiais, localizada em Manaus-AM. (C Op Esp, 2019).  

 

Organograma 1 – Estrutura do C Op Esp 
Fonte: BRASIL (2014, p. 4-3) 

As Operações Especiais possuem as seguintes capacidades, que serão 

requeridas, com maior ou menor intensidade, de acordo com as peculiaridades do 

ambiente operacional e a natureza da missão: 

a) assessorar os Comandos Operacionais, as Forças Componentes e os 
Grandes Comandos Operativos da F Ter; b) oferecer respostas ágeis e 
flexíveis em ambientes em constante mutação; c) infiltrar-se em ambientes 
hostis, negados ou politicamente sensíveis por meios terrestres, aéreos ou 
aquáticos; d) constituir-se em multiplicador de forças, por meio da ação de 
organizar, desenvolver, equipar, instruir e dirigir forças regulares e irregulares 
locais dentro do TO/A Op; e) agregar operações psicológicas às ações de 
combate; f) atuar de forma ostensiva, coberta ou sigilosa; e g) aplicar de forma 
precisa e eficaz o poder de combate, com o maior controle de danos possível 
e redução de efeitos colaterais. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017, p. 3-4 e 3-
5). 

As F Op Esp possuem as máximas de que recursos humanos são mais 

importantes que material; que não podem ser improvisadas diante de emergências; 
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que qualidade é melhor que quantidade; que não poder ser produzidas em massa, e 

que podem contar com o apoio de forças convencionais. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 

2017, p. 3-4). 

As Operações Especiais são classificadas em três tipos: ação direta, ação 

indireta e reconhecimento especial. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017, p. 3-5). 

 Ação direta é ação ofensiva de pequena envergadura e curta duração contra 

alvos de valor significativo localizados em território hostil, negados ou politicamente 

sensíveis. É conduzida por tropas de Comandos, particularmente os Destacamentos 

de Ações de Comandos (DAC), orgânicos do 1º BAC. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 

2017, p. 3-5; BRASIL, 2005). 

 Ação indireta consiste na organização, instrução ou assessoramento de forças 

irregulares, regulares, auxiliares ou atores estatais ou não estatais para a consecução 

de objetivos políticos, econômicos, psicossociais ou militares. São realizadas por 

Forças Especiais (FE), particularmente os Destacamentos Operacionais de Forças 

Especiais (DOFEsp), orgânicos do 1º B F Esp. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017, p. 3-

6; BRASIL, 2006b). 

 Reconhecimento especial é a operação realizada em áreas hostis, negadas ou 

politicamente sensíveis, com o propósito de obter ou confirmar dados de importância 

fundamental para a condução do planejamento nos níveis estratégico, operacional ou, 

eventualmente, tático. As Forças Especiais, notadamente os DOFEp, são os mais 

aptos para a realização deste tipo de operação. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017, p. 

3-8). 

 As F Op Esp, desde que sejam demandadas capacidades específicas, podem 

participar de outras operações, tais como: operações contra forças irregulares, 

prevenção e combate ao terrorismo, operações psicológicas, operações de 

inteligência e outras. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017, p. 4-7 e 4-8). 

No EB, as F Op Esp estão representadas no C Op Esp, sobretudo, pelo 1º B F 

Esp e 1º BAC. Neste contexto, importante notar que o 1º B F Esp tem como elemento 

básico de emprego o DOFEsp, vocacionado para ações indiretas e reconhecimento 

especial. Esta fração é composta por 12 militares FE: quatro oficiais (Comandante, 

Sub Comandante, Oficial de Operações e Oficial de Inteligência) e oito sargentos 

especialistas (Armamento, Comunicações, Demolições e Saúde), todos peritos na 

guerra irregular. Esta composição permite  o emprego fracionado do DOFEsp em  
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duas equipes sem perda de suas características e possibilidades. (BRASIL, 2006b, p. 

1-5). 

Já o 1º BAC tem como elemento básico de emprego o DAC, fração vocacionada 

para as ações diretas. Com um efetivo de 42 (quarenta e dois) militares comandos (5 

dos quais sargentos), pode atuar isoladamente em um diversificado número e tipo de 

missões. O efetivo do destacamento, bem como o de seus escalões, é variável, sendo 

dimensionado de acordo com os condicionantes da missão a ser cumprida. A base é 

o destacamento orgânico, que poderá ser reforçado em pessoal e material, ou ter o 

seu efetivo reduzido. (BRASIL, 2005). 

Entendidos aspectos relevantes sobre a organização e o emprego do C Op 

Esp, é importante redirecionar o enfoque do diálogo para a sua gestão de pessoas, 

notadamente para o tema da formação dos Sargentos e dos Cabos Comandos. 

Assim, em se tratando da formação dos Sargentos Comandos, verifica-se que 

ela é condicionada pela Diretriz Reguladora para a Inscrição, Seleção, Matrícula e 

Execução dos Cursos do Centro de Instrução de Operações Especiais. (EXÉRCITO 

BRASILEIRO, 2016). 

Deste modo, o CI Op Esp é organização militar (OM) encarregada da formação 

dos oficiais e sargentos especializados necessários para mobiliar o Quadro de 

Completamento de Pessoal (QCP) do C Op Esp, notadamente por meio do CAC e do 

Curso de Forças Especiais (C F Esp). Está normatizado que: 

Art. 4º O CAC é um curso destinado a especializar oficiais e sargentos 
voluntários no planejamento e na execução de ações bélicas diretas 
(chamadas de ações de comandos), próprias dos cargos previstos em QCP 
e das funções a serem exercidas por militares comandos das OM 
subordinadas ou vinculadas ao C Op Esp, em particular: 
I - ao desempenho das funções de comandante e subcomandante de 
Destacamentos de Ações de Comandos (DAC) a serem exercidas pelos 
oficiais comandos; e 
II - ao desempenho de funções de comandante de escalão e grupo de DAC 
por sargentos comandos.  
[...] 
Art. 36. O C F Esp tem o objetivo de qualificar oficiais e sargentos 
voluntários, já possuidores do CAC e do Curso Básico Paraquedista (C 
Bas Pqdt), para o exercício de funções e para a ocupação de cargos previstos 
nos QCP das OM subordinadas ou vinculadas ao C Op Esp. 
§ 1º O C F Esp destina-se a especializar militares para o planejamento e a 
condução de Operações de Guerra Não-Convencional, Reconhecimento 
Especial, Ações Indiretas, Operações Contra Forças Irregulares e 
Contraterrorismo. 
§ 2º O C F Esp destina-se, ainda, a qualificar os oficiais para o desempenho 
das funções de comandante, subcomandante, oficial de operações e oficial 
de inteligência do Destacamento Operativo [sic] de Forças Especiais 
(DOFEsp) e, os sargentos, para o desempenho das funções de 
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especialista em armamento, demolições, saúde e comunicações do 
DOFEsp. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2016, p. 5-12). 

O CAC para sargentos está organizado em módulos didáticos sequenciados, 

possuindo duração de 14 (quatorze) semanas, assim distribuídas: 01 (uma) Semana 

Administrativa, 02 (duas) semanas de Módulo de Nivelamento/Seleção 

Complementar, 10 (dez) semanas de Módulos de Seleção, Técnico e Operações e 01 

(uma) Semana de Desmobilização. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2016, p. 6). 

Está estabelecido no Plano de Disciplinas (PLADIS) do CAC para sargentos 

que sua competência principal é operar em missões de Ações de Comandos. Para 

que esta competência seja alcançada, são desenvolvidas inúmeras disciplinas, cada 

qual com unidades didáticas e carga horária próprias, as quais são apresentadas, 

resumidamente, no quadro abaixo: (CI Op Esp, 2019b): 

Número Disciplina Unidade didática 
Carga 

horária 

1 
Treinamento 
Físico Militar 

I Natação 

96 
II Marcha 

III Transposição de obstáculos 

IV Corrida 

2 
Combate 

corpo-a-corpo 

I Golpes traumáticos 

18 
II Técnicas de solo 

III 
Técnicas de combate em situações 

diversas 

3 
Técnicas 

individuais 

I Aprestamento individual 

51 

II Transposição de pontos críticos 

III Primeiros socorros 

IV Comunicações 

V Armamento 

VI Explosivos e destruições 

4 
Topografia e 
orientação 

I Fundamentos da topografia 
46 

II Orientação e navegação 

5 

Ações 
terrestres em 
contato com o 

inimigo 

I Técnicas de ação imediata 

37 

II Conduta em ambiente hostil 

III Golpes traumáticos 

IV Técnicas de solo 

V 
Técnicas de combate em situações 

diversas 

6 
Técnicas 
especiais 

I Operações aquáticas 

216 

II Armamento, munição e tiro 

III Operações aéreas 

IV 
Emprego de explosivo nas Ações de 

Comandos 

V Técnicas operacionais de inteligência 

VI Conduta como prisioneiro de guerra 

7 

Organização 
e emprego 

dos 
Comandos 

I Fundamentos das Ações de Comandos 

27 
II Homem-saúde do DAC 

III Rádio-operador do DAC 

IV Encarregado de material do DAC 
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V Equipe de navegação do DAC 

VI Subcomandante do DAC 

8 

Adaptação 
aos 

ambientes 
operacionais 

I Montanha 

402 
II Ambiente urbano 

III Selva 

IV Caatinga 

9 
Ações de 
comandos 

I Ações de Comandos básicas 

641 II Ações de Comandos intermediárias 

III Ações de Comandos avançadas 

Carga horária total 1534 

Quadro 1 – Plano de Disciplinas CAC Sgt  
Fonte: CI Op Esp, 2019b 

O perfil profissiográfico experimental do CAC para sargentos, por seu turno, 

estabelece como competências profissionais gerais: realizar deslocamentos em 

situações e terrenos variados; executar técnicas de lutas, técnicas individuais de 

combate, navegação terrestre e ações táticas em contato com o inimigo; assegurar a 

iniciativa das ações, mesmo em situação de grave ameaça, e realizar o emprego de 

técnicas especiais. (CI Op Esp, 2019c). 

As competências profissionais específicas do CAC para sargentos são: 

executar técnicas de organização e emprego dos Comandos, planejar e executar 

Ações de Comandos em Ambientes Operacionais variados e planejar e executar 

Ações de Comandos. (CI Op Esp, 2019c). 

As atitudes privilegiadas pelos componentes do eixo transversal para o CAC 

para sargentos são zelo, equilíbrio emocional, iniciativa, liderança militar, 

adaptabilidade, coragem, rusticidade, cumprimento de missão e camaradagem. (CI 

Op Esp, 2019c). 

Levando-se em conta a necessidade de sargentos possuidores do CAC para 

mobiliar os DAC e DOFEsp, somada ao requisitado para o funcionamento dos cursos 

do CI Op Esp, a estrutura organizacional do C Op Esp possui demanda de 158 

graduados. (RODRIGUES, 2015, p. 32). 

Entretanto, apenas cerca de 60% da necessidade acima é atendida. O déficit 

de sargentos comandos no âmbito do C Op Esp é da ordem de 40% (cerca de 60 

graduados, em números absolutos). O quadro geral é, ainda, agravado por frequentes 

afastamentos temporários motivados por cursos, estágios e missões no exterior. 

(RODRIGUES, 2015, p. 32). 

Segundo Rodrigues (2015, p. 33-34), o déficit acima está relacionado à baixa 

média histórica de formação de Sargentos Comandos (23,8% em relação ao número 

de matriculados), o que resulta em cerca de sete graduados a cada ano.  
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Dentre os motivos para o baixo número de sargentos que se formam a cada 

ano, Rodrigues (2015, p. 39) aponta o pequeno número de voluntários para realizar o 

CAC, a falta de motivação para se manter abnegado até o fim do curso, a falta de 

adequada preparação física e a falta de apoio familiar.  

Como solução, Rodrigues (2015, p. 39) propõe, dentre outras medidas, 

aproveitar o potencial representado pelos Cabos Comandos existente no 1º BAC. 

Rodrigues destaca que a formação destes militares é muito semelhante à do Sargento 

Comandos, sobretudo na área afetiva. Nesse sentido, uma das alternativas 

vislumbradas é a criação de condições para que os Cabos Comandos estudem para 

o concurso de admissão à Escola de Sargento das Armas. 

Passando-se agora da formação do Sargento para a do Cabo Comandos, sob 

o enfoque da gestão de pessoas, nota-se que o processo de agregação deste último 

tem início ainda na fase de seleção especial para o serviço militar. Ele prossegue após 

a incorporação, durante a fase de instrução individual básica conduzida pelo 1º BAC, 

culminando com o ingresso no CFCC. (RODRIGUES, 2015, p. 39).  

O marco regulatório do CFCC é o Programa Padrão de Instrução da 

Qualificação do 1º BAC. Segundo ele, os objetivos do curso são: formar o Cabo e o 

Soldado Comandos, deixando-os aptos a ocuparem os grupos de um DAC; prosseguir 

no desenvolvimento do valor moral dos instruendos, e forjar o caráter, a abnegação, 

o espírito de cumprimento de missão e o comprometimento do futuro Cabo ou Soldado 

Comandos. Além disso, o curso tem como objetivos promover a fixação de 

conhecimentos e desenvolver habilitações técnicas e capacidade física nos futuros 

integrantes de um DAC. (1º BAC, 2013). 

O CFCC possui duração prevista de 14 (quatorze) semanas. A 1ª fase é o 

CFCC propriamente dito, a qual é conduzida durante 10 semanas em regime de 

internato. As instruções são ministradas de segunda a sexta (com 18 tempos, em 

média, por dia), podendo haver liberações de sábado de tarde até domingo de noite, 

o que perfaz um total de 94 tempos de instrução, em média, por semana. A 2ª fase é 

o Estágio Básico Paraquedista, realizado em 3 semanas em regime de externato, com 

instruções sendo aplicadas de segunda a sexta (com 8 tempos por dia), totalizando 

12 tempos por semana. (1º BAC, 2013). 

Os métodos e os processos de instrução do CFCC são condicionados pelas 

suas matérias, tarefas, objetivos, assuntos e carga horária prevista. Neste sentido, o 
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quadro abaixo apresenta, resumidamente, a organização do curso por matéria e carga 

horária (1º BAC, 2013): 

Número Matéria 
Carga 
horária 

1 Ações diretas 500 

2 Ações terrestres em contato com o inimigo 56 

3 Amparo legal 4 

4 Apronto operacional 3 

5 Armamento, munição e tiro 100 

6 Atendimento pré-hospitalar 40 

7 Atributos da área afetiva 4 

8 Chefia e liderança 4 

9 Combate urbano 8 

10 Comunicações 16 

11 Defesa contra aeronaves e blindados 4 

12 Defesa química, biológica, radiológica e nuclear 4 

13 Exercício de desenvolvimento de liderança 104 

14 Explosivos e destruições 18 

15 Fuga e evasão 120 

16 Inteligência e contra inteligência 6 

17 Lutas 88 

18 Maneabilidade dos grupos e do DAC 10 

19 Minas e armadilhas 5 

20 Técnicas aeromóveis 5 

21 Técnicas aquáticas 10 

22 Técnicas motorizadas 10 

23 Técnicas de emprego do armamento do DAC 6 

24 Tecnologia da informação 4 

25 Topografia e orientação 26 

26 Treinamento físico militar 108 

27 Treinamento específico para estágio de paraquedismo 86 

Carga horária total 1349 

Quadro 2 – Programa padrão de qualificação CFCC 
Fonte: 1º BAC, 2013 

Ao longo dos inúmeros assuntos abordados nas matérias do quadro acima, são 

propostos objetivos como executar ações de comandos em ambientes operacionais 

variados, empregar técnicas de lutas, técnicas individuais de combate, técnicas 

especiais, navegação terrestre e ações táticas em contato com o inimigo. (1º BAC, 

2013).  

Os atributos da área afetiva desenvolvidos, prioritariamente, pelo CFCC são 

motivação, coragem, abnegação e comprometimento. Também se somam a estes o 

espírito de cumprimento de missão, responsabilidade, equilíbrio emocional, decisão, 

iniciativa, autoconfiança, resistência, cooperação e criatividade. (1º BAC, 2013). 

Valores como patriotismo, lealdade, dever, respeito, ideal, honra, integridade, 

honestidade, civismo, fé, dignidade, autoestima, dedicação e lealdade são igualmente 

promovidos. (1º BAC, 2013).  
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Em termos de formandos, o 1º BAC entrega ao C Op Esp cerca de 25 novos 

Cabos Comandos a cada ano, aptos a ocuparem os cargos previstos nos DAC. 

(RODRIGUES, 2015, p. 39).  

Para melhor visualizar a formação de Sargentos em perspectiva com a de 

Cabos Comandos, sob enfoque da gestão de pessoas no C Op Esp, foi elaborado o 

seguinte quadro comparativo: 

Aspecto CAC Sgt CFCC 

Objetivo 

Especializar Sargentos Comandos no 
desempenho de funções de 

comandante de escalão e grupo de 
DAC 

Formar o Cabo e o Soldado 
Comandos, deixando-os aptos a 
ocuparem os grupos de um DAC 

Duração 14 semanas 14 semanas 

 
Disciplinas, 
unidades 

didáticas  ou 
matérias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplinas, 
unidades 

didáticas  ou 
matérias 

Treinamento Físico Militar Treinamento físico militar 

Combate corpo-a-corpo Lutas 

 
Técnicas 

Individuais 

Aprestamento 
individual 

Apronto operacional 
 

Transposição de 
pontos críticos 

Ações terrestres em contato com o 
inimigo (inclui transposição de pontos 

críticos) 

Primeiros socorros Atendimento pré-hospitalar 

Comunicações Comunicações 

Armamento Armamento, munição e tiro 

Topografia e orientação Topografia e orientação 

Ações terrestres em contato com o 
inimigo 

Ações terrestres em contato com o 
inimigo 

Técnicas 
especiais 

Operações 
aquáticas 

Técnicas aquáticas 

Armamento, 
munição e tiro 

Técnicas de emprego do armamento 
do DAC 

Operações aéreas Técnicas aeromóveis 

Emprego de 
explosivo nas Ações 

de Comandos 
Explosivos e destruições 

Técnicas 
operacionais de 

inteligência 
Inteligência e contra-inteligência 

Conduta como 
prisioneiro de guerra 

Fuga e evasão (inclui conduta como 
prisioneiro de guerra) 

Organização e emprego dos 
Comandos 

Maneabilidade dos grupos e do DAC 

Adaptação aos 
ambientes 

operacionais 

Montanha Ações diretas (inclui montanha) 

Ambiente urbano Combate urbano 

Selva Ações diretas (inclui selva) 

Caatinga Ações diretas (inclui caatinga) 

Ações de comandos Ações diretas 

Carga horária 1534 horas 1349 horas 

Habilidades 
desenvolvidas 

Executar técnicas de lutas, técnicas 
individuais de combate, navegação 
terrestre e ações táticas em contato 
com o inimigo, assegurar a iniciativa 
das ações, mesmo em situação de 
grave ameaça e realizar o emprego 

de técnicas especiais. 

Empregar técnicas lutas, técnicas 
individuais de combate, navegação 
terrestre, ações táticas em contato 
com o inimigo e técnicas especiais 
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Planejar e executar ações de 
comandos em ambientes operacionais 

variados 

Executar ações de comandos em 
ambientes operacionais variados 

Atributos 
desenvolvidos 

Equilíbrio emocional,  iniciativa,  
coragem, cumprimento de missão, 
rusticidade,  camaradagem, zelo, 
liderança militar e adaptabilidade. 

Equilíbrio emocional, iniciativa,  
coragem,  espírito de cumprimento de 

missão, resistência, cooperação, 
responsabilidade, motivação, 

abnegação, comprometimento, 
decisão e autoconfiança 

Quadro 3 – Quadro comparativo CAC Sgt e CFCC 
Fonte: o autor 

Conclui-se parcialmente que os DAC e os DOFEsp são os vetores que 

conduzem as operações especiais que sintetizam a missão do C Op Esp, sendo a 

formação de Sargentos Comandos vital para viabilizar a constituição destas frações. 

Ademais, é razoável afirmar que existe significativo predomínio de similaridades entre 

as formações de Sargentos e de Cabos e Soldados Comandos, havendo nítida 

aderência entre os objetivos, duração, matérias, carga horária, habilidades e atributos 

trabalhados no CAC Sgt e no CFCC. Logo, o CFCC tem potencial de gerar 

competências críticas, o que reforça a possibilidade de valorização do CFCC no CA 

ESA como alternativa para se aprimorar a gestão de pessoas no C Op Esp.  

 

5 A ESCOLA DE SARGENTO DAS ARMAS E SEU CONCURSO DE ADMISSÃO 

 

A proposta desta seção é apresentar a ESA e seu concurso de admissão, com 

ênfase na etapa de valoração de títulos. Buscar-se-á estabelecer conexões entre a 

dita etapa e a gestão de pessoas, levantando-se dados que permitam apreciar a 

efetividade da prova de títulos da ESA e identificar seus critérios, propósitos e grau de 

sujeição a mudanças. Ao término, espera-se realizar inferências parciais sobre a 

validade da mencionada etapa enquanto eventual instrumento de recrutamento de 

possuidores do CFCC, com vistas ao aprimoramento da gestão de pessoas no C Op 

Esp. 

Como ponto de partida, tem-se que a Escola de Sargentos das Armas é o 

Estabelecimento de Ensino de Nível Superior (Tecnólogo) do Exército Brasileiro, 

responsável pela formação de Sargentos Combatentes de Carreira das Armas de 

Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia e Comunicações. (EXÉRCITO 

BRASILEIRO, 2019b). 

A ESA foi criada em agosto de 1945, logo após o fim da II Guerra Mundial, 

ocupando, inicialmente, a sede da extinta Escola Militar de Realengo, no Rio de 
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Janeiro. Em 1950, a instituição foi transferida para a cidade de Três Corações, no Sul 

de Minas. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2019). 

A missão da ESA é formar o sargento de carreira combatente do Exército 

Brasileiro, exercer o controle e a supervisão sobre o período básico nas Organizações 

Militares de Corpo de Tropa (OMCT) e conduzir o concurso de admissão. (EXÉRCITO 

BRASILEIRO, 2019b). 

Sua visão de futuro é ser referencial de excelência pela qualidade da formação 

do sargento combatente de carreira no âmbito das Forças Armadas brasileiras e 

estrangeiras. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2019b). 

O ensino na ESA é de cunho técnico-profissional, ministrado de forma prática, 

de modo a qualificar o futuro sargento a ser chefe e executante simultaneamente. Para 

isso, a Escola conduz o Curso de Formação e Graduação de Sargentos, realizado em 

regime de internato. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2019). 

Este curso é dividido em dois períodos: básico e de qualificação. O período 

básico é realizado em 12 (doze) OMCT, distribuídas em todo território nacional. Com 

a implantação do Curso de Tecnólogo, o período básico passa a ter a duração 

aproximada de 43 (quarenta e três) semanas, antecedendo e preparando o aluno para 

o período de qualificação. Após a conclusão do período básico, o aluno escolhe sua 

qualificação militar de sargento, conforme mérito intelectual. (EXÉRCITO 

BRASILEIRO, 2019b). 

O período de qualificação possui a duração de 43 semanas. A formação dos 

sargentos de infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia e comunicações é conduzida 

na própria ESA. Os sargentos de logística e de aviação do exército são qualificados 

na Escola de Sargentos de Logística, no Rio de Janeiro/RJ, e no Centro de Instrução 

de Aviação do Exército, em Taubaté/SP, respectivamente. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 

2019b). 

Ao final do curso, o concludente é declarado 3º Sargento de Carreira 

Combatente do Exército Brasileiro e ocupará os cargos previstos nos Quadro de 

Organização da Força Terrestre. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2019b). 

O ingresso na ESA ocorre mediante aprovação e classificação em concurso 

público de caráter nacional, realizado duas fases. A primeira, é desmembrada em 

quatro etapas, a saber: 1) exame intelectual, para todos os inscritos (sendo 

eliminatório e pré-classificatório, até a correção da redação, passando a ser 

classificatório, após esta correção); 2) valoração de títulos (classificatória), do qual 
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participam apenas os candidatos aprovados na etapa anterior; 3) exame de 

habilitação musical (para candidatos da área de música aprovados no exame  

intelectual); 4) inspeção de saúde  (eliminatória), e 5) exame de aptidão física  

preliminar (eliminatório). Na segunda fase (eliminatória), são realizados: revisão 

médica, exame de aptidão física  definitivo, comprovação dos requisitos biográficos e 

comprovação de heteroidentificação para os candidatos que se autodeclararem pretos 

ou pardos. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2019c). 

O exame intelectual abrange conteúdo do ensino médio, sendo constituído por 

provas de matemática, português, história do Brasil, geografia do Brasil, inglês e 

redação. A nota final é calculada pela média aritmética destas provas, em escala que 

vai de zero a dez. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2019c). 

Considerado o interesse do Exército, títulos militares e civis podem ser 

computados para o resultado do CA. A valoração dos títulos militares, questão que 

interessa ao corrente trabalho, obedece à métrica de pontuação crescente, conforme 

indicado no quadro a seguir (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2019c): 

 

Quadro 4 – Valorização de títulos militares no CA ESA 
Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO, 2019c 
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Ressalta-se que não há acúmulo de pontuação para os títulos militares das 

letras “a)”, “b)”, “d)”, “e)”, e “f)” do quadro anterior, ou seja, somente é considerado o 

título de pontuação de maior valor. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2019c). 

Além disso, vale registrar que somente terão a oportunidade de apresentar 

títulos aqueles que tiverem sua redação corrigida. Para isto, os candidatos devem ter 

obtido, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de acertos em cada uma das partes 

com questões objetivas (matemática, português, história e geografia do Brasil), exceto 

inglês, no qual devem ter obtido, no mínimo, 25 % (vinte e cinco por cento). Além 

disso, o candidato deve estar incluído no universo denominado de pré-classificados, 

cuja quantidade é determinada por até 3 (três) vezes o número de vagas disponíveis 

para o concurso em dado ano. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2019c). 

Assim, é notório que esta modalidade de provas e comprovação de títulos 

vai ao encontro de pressupostos da gestão de pessoas na área pública. Ela é a 

manifestação de estratégia de recrutamento eficaz, que define metodologia 

própria que passa pela seleção por meio de identificação de competências de cada 

candidato. (MARQUES, 2015, p.19 apud PIRES, 2005, p. 23). 

Nesse sentido, os títulos apresentados são submetidos à comissão específica, 

a qual procede ao somatório dos pontos de cada candidato, em até um ponto. Os 

pontos relativos aos títulos são acrescidos à nota final do exame intelectual, servindo 

como fator de classificação final. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2019c). 

Breve pesquisa nos editais dos concursos de 2013 a 2019 permitiu constatar 

que a valoração de títulos militares não se alterou, ou seja, foram atribuídos os 

mesmos pontos para os mesmos certificados ou diplomas desde então, sinalizando 

estabilidade nos critérios estabelecidos. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2019c). 

A fim de se coletar subsídios para avaliar a efetividade da valoração de títulos 

no recrutamento e seleção de militares ou ex-militares, foram solicitados à ESA 

diversos dados, apresentados, resumidamente, no quadro a seguir: 
 

Ano  2014 2015 2016 2017 2018 

Inscritos 

Total 48.173 57.877 91.823 111.079 93.554 

Civis 
28.990 
(61%) 

35.062 
(61%) 

74.958 
(82%) 

93.089 
(84%) 

79.454 
(85%) 

Militares 
19.183 
(39%) 

22.815 
(39%) 

16.865 
(18%) 

17.990 
(16%) 

14.100 
(15%) 

Vagas Total 1.380 1.410 1.205 1.100 1.100 

Aprovados 
exame 

intelectual 

Total 2.190 3.459 4.668 5.446 7.648 

Civis 
1.814 
(83%) 

2.689 
(78%) 

4.287 
(92%) 

5.110 
(94%) 

7.384 
(97%) 
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Militares 
376 

(17%) 
770 

(22%) 
381 
(8%) 

336 
(6%) 

264 
(3%) 

Candidatos 
que 

apresentam 
títulos em 

relação aos 
aprovados no 

exame 
intelectual 

(proporção de 
títulos) 

Civis 
172/ 

1.814  
(9%) 

341/ 
2.689 
(13%) 

321/ 
4.287 
(7%) 

321/ 
5.110 
(6%) 

328/ 
7.384 
(4%) 

Militares 
256/376 
(68%) 

745/770 
(97%) 

355/381 
(93%) 

255/336 
(76%) 

189/264 
(71%) 

Média 
pontuação 

títulos 

Civis 0,34 0,33 0,35 0,34 0,33 

Militares 0,33 0,34 0,35 0,40 0,37 

Matriculados 

Total 1.380 1.410 1.205 1.100 1.100 

Civis 
1.114 
(81%) 

1.025 
(73%) 

1.022 
(85%) 

923 
(84%) 

969 
(88%) 

Militares 
266 

(19%) 
385 

(27%) 
183 

(15%) 
177 

(16%) 
131 

(12%) 

Quadro 5 – Dados gerais sobre CA ESA  
Fonte: ESA, 2019a 

Com o intuito de oferecer melhor visualização dos dados acima, permitindo 

identificar indícios acerca do impacto da prova de títulos da ESA na matrícula de 

candidatos militares, o conteúdo mais relevante da tabela anterior foi traduzido para o 

gráfico a seguir, com valores expressos em percentuais:  

 

Gráfico 1 – Dados gerais sobre CA ESA  
Fonte: ESA, 2019a 

Em apertada análise, levando-se em conta a tabela e o gráfico apresentados, 

verifica-se que, de um lado, tem-se a preponderância crescente, em termos absolutos 

e relativos, de civis inscritos e aprovados sobre aqueles de origem militar. Por outro 
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lado, nota-se que a parcela relativa de militares que apresenta títulos é 

expressivamente superior à de civis. É possível que fruto disso, o percentual de 

militares matriculados sofra acréscimo sobre o percentual de aprovados, ao mesmo 

tempo que, no universo de civis, ocorre o inverso, ou seja, a proporção de 

matriculados sofre decréscimo sobre a de aprovados. Desta forma, é perfeitamente 

plausível que a etapa de valorização de títulos seja fator que justifique este fenômeno, 

mesmo em cenário no qual a média de pontuação de títulos entre civis e militares seja 

bem próxima ao longo de toda série. 

A diminuição absoluta e relativa dos candidatos militares e ex-militares inscritos 

e aprovados em relação aos candidatos de origem civil, percebida a partir da tabela e 

do gráfico anteriores, levou a ESA a estudar e remodelagem das condições de 

execução do concurso. (ESA, 2019b). 

Um dos objetivos da ESA é otimizar o aproveitamento da experiência 

profissional pregressa dos candidatos militares e ex-militares, bem como aprimorar a 

agregação do conhecimento institucional, dos valores e atitudes militares ao Exército 

Brasileiro. (ESA, 2019c). 

Para isso, estuda-se a possibilidade de aumentar a pontuação de habilitações 

militares em 0,1 (zero vírgula um) na tabela da valoração de títulos. Outra alternativa 

vislumbrada é expandir a quantidade de pré-classificados para a correção da redação, 

passando-se dos atuais 3 (três) para 3,5 (três vírgula cinco) vezes o número de vagas 

previstas. Com isso é esperada melhoria média da classificação de 170 posições para 

candidatos militares e ex-militares. (ESA, 2019b). 

 Infere-se parcialmente que a etapa de valoração de títulos da ESA vai ao 

encontro da gestão de pessoas por competências, coerente com o preconizado pelo 

Exército Brasileiro. A valorização obedece a critério de métrica crescente, segundo a 

especialização militar adquirida pelo candidato, revelando seu propósito de aproveitar 

a experiência pregressa de militares e de ex-militares. Os dados obtidos permitem 

afirmar que o instrumento possui efetivo potencial agregador, sendo relevante e 

moldável a novas circunstâncias, concorrendo para atrair os possuidores do CFCC, 

com vistas ao aprimoramento da gestão de pessoas do C Op Esp.  

 

 

 



48 

6 O INTERESSE E O POTENCIAL DOS POSSUIDORES DO CFCC PARA FINS DE 

INGRESSO NA ESA 

  

Esta seção tem como foco o estudo do perfil dos possuidores do CFCC, com 

ênfase no levantamento de seus interesses e aspirações quanto ao prosseguimento 

da carreira militar, bem como o impacto que o reconhecimento da qualificação no CA 

ESA teria sobre tais aspectos. Com isso, pretende-se identificar, parcialmente, a 

existência de potencial recrutável no universo de possuidores do CFCC, com vistas à 

otimização da gestão de pessoas no C Op Esp.  

Assim, com o intuito de aferir o interesse dos Cabos e Soldados Comandos em 

seguir carreira como sargentos do Exército, bem como coletar outros dados relevantes 

sobre suas aspirações, para posterior análise com vistas ao atingimento dos objetivos 

propostos no corrente estudo, foi conduzida pesquisa de opinião. 

Metodologicamente, foi selecionado como universo os cabos e soldados 

possuidores do CFCC. Foi selecionado o método de amostragem não-probabilístico 

intencional, baseado nos seguintes critérios: 1) inviabilidade de acesso à totalidade 

da população; 2) relevante concentração de Cabos e Soldados Comandos no 1º BAC, 

e 3) alta disponibilidade de consulta à amostra selecionada nesta OM. (MANZATO; 

SANTOS, 2011). 

Foi concebido questionário semiestruturado com 21 perguntas, 

preponderantemente, objetivas, englobando tanto questões de múltipla escolha 

quanto do tipo “sim/não” ou de “escala”. O formulário foi submetido previamente a 

grupo-teste, após o que foram realizados aprimoramentos pontuais. 

A pesquisa propriamente dita ocorreu no dia 25 de junho de 2019 e contou com 

a participação de 134 Cabos e Soldados Comandos, de um total de cerca de 160 em 

todo C Op Esp. Os resultados foram posteriormente organizados, tabulados e 

traduzidos em gráficos para melhor visualização. 

Isto posto, serão apresentados os resultados da pesquisa, por tópicos: 
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1. Em relação ao grau de escolaridade: 

 

 

Gráfico 2 – Grau escolaridade Cb/Sd Cmdos 
Fonte: o autor 

 

2. No tocante ao enquadramento dentro ou fora dos limites de idade previstos 

para o concurso (nascido de 1º janeiro de 1996 até 31 de dezembro de 2003 inclusive): 

 

 

Gráfico 3 – Atendimento dos Cb/Sd Cmdos aos limites de idade CA ESA 
Fonte: o autor 
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3. Acerca do interesse em seguir carreira como Sargento Comandos e/ou 

Forças Especiais do Exército Brasileiro: 

 

 

Gráfico 4 – Interesse Cb/Sd Cmdos na carreira Sgt Cmdos/FE 
Fonte: o autor 

 

 4. Sobre o grau de interesse em seguir carreira como Sargento Comandos ou 

Forças Especiais do Exército Brasileiro, em escala de 1 (nenhum) a 5 (alto): 

 

 

Gráfico 5 – Escala de interesse Cb/Sd Cmdos na carreira Sgt Cmdos 
Fonte: o autor 
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5. Atinente ao conhecimento da possibilidade de sargentos de carreira 

possuidores do CFCC realizarem o CAC mediante modalidade de “requalificação” 

(frequentando este por menos tempo, sendo dispensado dos módulos de 

nivelamento/seleção e cumprindo apenas disciplinas específicas): 

 

 

Gráfico 6 – Conhecimento Cb/Sd Cmdos sobre “requalificação” 
Fonte: o autor 

 

6. A respeito do interesse em servir no C Op Esp como Sargento Comandos ou 

Forças Especiais, no caso de eventual aprovação no concurso da ESA: 

 

 

Gráfico 7 – Interesse Cb/Sd Cmdos em servir no C Op Esp como Sgt 
Cmdos/FE 
Fonte: o autor 
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7. Sobre o conhecimento da necessidade de ser aprovado no concurso de 

admissão da ESA para obter acesso à carreira de sargento combatente do Exército 

Brasileiro: 

 

 

Gráfico 8 – Conhecimento Cb/Sd Cmdos sobre necessidade de 
aprovação CA ESA para acesso carreira Sgt 
Fonte: o autor 

 

8. Acerca do nível de conhecimento em relação ao concurso de admissão à 

ESA, em escala de 1 (nenhum) a 5 (alto): 

 

 

Gráfico 9 – Nível de conhecimento Cb/Sd Cmdos sobre CA ESA 
Fonte: o autor 
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9. Concernente ao conhecimento da etapa denominada “valoração de títulos” 

no CA ESA, por meio da qual diplomas militares podem gerar pontos adicionais ao 

grau final: 

 

 

Gráfico 10 – Conhecimento Cb/Sd Cmdos sobre “valoração títulos” 
ESA 
Fonte: o autor 
 
 

10. Sobre a realização ou não CA ESA pelos Cabos e Soldados Comandos: 

 

 

Gráfico 11 – Realização do CA ESA pelos Cb/Sd Cmdos 
Fonte: o autor 
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11. A respeito do número de vezes que prestou o concurso da ESA 

(considerando-se aqueles que já o fizeram): 

 

 

Gráfico 12 – Número de realizações do CA ESA pelos Cb/Sd Cmdos 
Fonte: o autor 

 

12. Sobre a taxa de aprovação e reprovação no exame intelectual 

(considerando-se aqueles que já fizeram o concurso): 

 

 

Gráfico 13 – Taxa de aprovação Cb/Sd Cmdos no exame intelectual 
Fonte: o autor 
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13. Acerca da variação da percepção de estímulo dos Cb/Sd Cmdos em prestar 

o concurso da ESA, na hipótese de o CFCC ser pontuado na etapa de “valoração de 

títulos”, numa escala de 1 (não aumentaria) a 5 (aumentaria muito): 

 

 

Gráfico 14 – Variação do estímulo em prestar CA ESA em face à 
valorização do CFCC no CA ESA 
Fonte: o autor 
 
 

14. Sobre a mudança do estímulo do Cb/Sd Cmdos em prestar o concurso da 

ESA, na hipótese de o CFCC ser pontuado segundo intervalos variados: 

 

 

Gráfico 15 – Mudança de estímulo Cb/Sd Cmdos segundo intervalos 
de valoração variados 
Fonte: o autor 
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15. Sobre a opinião se a valorização do CFCC no concurso da ESA levaria ou 

não ao aumento do ingresso de Cabos e Soldados Comandos neste estabelecimento 

de ensino: 

 

 

Gráfico 16 – Opinião sobre efetividade da valorização do CFCC para 
fins de aprovação no CA ESA 
Fonte: o autor 
 
 

16. Acerca dos Cursos e Estágios dos Cabos e Soldados Comandos passíveis 

de valoração no CA ESA: 

 

 

Gráfico 17 – Cursos e Estágios dos Cb/Sd Cmdos passíveis de 
valoração na etapa de títulos do CA ESA 
Fonte: o autor 
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Apresentados os resultados da pesquisa, conclui-se parcialmente que há 

significativo interesse por Cabos e Soldados Comandos em seguir carreira militar, com 

aspirações diretamente associadas ao desempenho do cargo de Sargento Comandos 

no C Op Esp. A valorização do CFCC no CA ESA impactaria positivamente os Cabos 

e Soldados Comandos ao elevar seu grau de estímulo em realizar a prova. Logo, o 

universo dos possuidores do CFCC representa acentuado potencial recrutável, o que 

reforça a possibilidade de valorização do CFCC no CA ESA como alternativa para se 

aprimorar a gestão de pessoas no C Op Esp.  

 

7. CONCLUSÃO  

 

A gestão de pessoas é sensível à mentalidade e à cultura organizacional, sendo 

tanto flexível quanto circunstancial.   

Conclui-se que existe importante correlação entre gestão de pessoas, 

defesa nacional e operacionalidade, fruto das premissas constantes nos mais altos 

documentos que regulam a segurança nacional. 

Infere-se também que o EB atribui relevância à aplicação de princípios da 

“gestão de pessoas por competências”. Eles se manifestam na prioridade atribuída 

pela Força à “dimensão humana”, na valorização de títulos militares no CA ESA, 

na possibilidade de possuidores do CFCC serem “requalificados” no CAC e na 

adoção do ensino por competências. 

Embora existam múltiplas abordagens sobre a temática da gestão de 

pessoas, são notórias as relações de interdependência e de complementaridade 

entre este modelo e o paradigma da gestão por competências. Além disso, mesmo 

com perspectivas ligeiramente peculiares, as visões convergem para o entendimento 

de que o processo de recrutamento e seleção é o ponto de partida para a agregação 

de competências alinhadas com os objetivos estratégicos organizacionais de qualquer 

instituição. 

 Nesse sentido, no Brasil, o concurso público possui caráter meritocrático, sendo 

a seleção por prova e título moderna ferramenta para a provisão de talentos que 

atende aos interesses do poder público.  

 Neste contexto, conclui-se que a provisão de competências que atendam aos 

interesses do C Op Esp, organização de importância estratégica para o Exército, é 

voltada, dentre outras peculiaridades, para o preenchimento de cargos de Sargentos 
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Comandos, vitais para mobiliar, em parte, as frações operacionais (DAC e DOFEsp), 

decisivas para a consecução das atividades finalísticas do C Op Esp.  

A escassez de Sargentos Comandos, capital humano central do C Op Esp, 

todavia, restringe a operacionalidade dos DAC e DOFEsp, impactando negativamente  

o cumprimento da missão do C Op Esp e o poder de combate da Força Terrestre como 

um todo.  

Por outro lado, o EB é uma instituição que valoriza a dimensão humana da força 

e gere pessoas por competências, o que permite concluir sobre a existência de espaço 

para mitigar o déficit acima exposto a partir de aprimoramentos nos seus processos 

de seleção e de recrutamento. 

A análise comparativa das formações dos Sargentos e dos Cabos Comandos 

aponta para majoritária aderência entre o CAC Sgt e CFCC, dada absoluta 

prevalência de similitudes entre seus objetivos, duração, matérias e carga horária, 

contribuindo para a geração de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e 

experiências análogos.  

Portanto, guardada as ressalvas associadas ao planejamento das ações de 

comandos e ao desenvolvimento de habilidades para comandar escalões ou grupos, 

exclusivas do CAC para sargentos, conclui-se que os cursos de Sargentos e de Cabos 

Comandos desenvolvem competências comuns, reforçando a possiblidade de 

aplicação dos princípios de recrutamento e seleção de pessoas por competências a 

partir do universo dos concludentes do CFCC. 

 É neste cenário que se descortina a possibilidade de utilização da etapa de 

valoração de títulos do CA ESA, a qual já adota o critério de pontuação seletiva, 

privilegiando interesses da instituição em escala crescente, coadunado com princípios 

de recrutamento e seleção por competências no contexto da gestão de pessoas. 

 As pontuações atribuídas às habilitações militares no CA ESA se conservam 

ao longo dos anos, conferindo estabilidade ao critério estipulado. A histórica 

constância, contudo, não aparenta significar obrigatoriedade em mantê-la, o que a 

tornaria insuscetível a adequações. Isto porque, em primeiro lugar, sua flexibilização 

e adaptação vem sendo discutidas atualmente e, em segundo lugar, a legislação 

sobre concurso público não estabelece cláusulas de imutabilidade na etapa de 

valoração de títulos. 

 Conclui-se também que a etapa de valoração seletiva de títulos no CA ESA é, 

até certo ponto, eficaz. Ela exerce o papel de alavancar a matrícula de candidatos 
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militares em relação aos candidatos civis. Portanto, fica validado o potencial 

agregador deste instrumento, ensejando a possibilidade de se alavancar o ingresso 

de possuidores do CFCC na ESA, com vistas à futura mitigação dos claros de 

Sargentos Comandos no C Op Esp,  aprimorando-se, consequentemente, sua gestão 

de pessoas. 

 Com isso, resta evidenciada a abertura de espaço para que sejam debatidas 

questões como a inclusão do CFCC no rol de habilitações valorizadas pelo CA ESA, 

atribuindo pontuação compatível com a estatura representada pelo curso e com a 

necessidade institucional de se agregar competências críticas e de difícil obtenção.  

 Nesse sentido, infere-se que a inclusão do CFCC no rol de habilitações 

valorizadas pelo CA ESA tem potencial para solucionar o déficit de Sgt Cmdos, haja 

vista os Cabos e Soldados Comandos serem vocacionados para a profissão militar e, 

em particular, para a carreira nas Forças Especiais, fazendo com que eles 

representem destacado potencial recrutável. Cumpre realçar que 96% deles diz 

aspirar à mencionada carreira e 88% declarar possuir “muito alta” ou “alta” intenção 

em segui-la. Ainda, 99% deles atesta desejar servir no C Op Esp como Sgt Cmdos/FE 

no caso de aprovação no CA ESA.  

 Ademais, o grau de estímulo dos Cabos e Soldados Comandos em prestar o 

CA ESA é diretamente influenciado pela valorização atribuída ao CFCC. Assinala-se 

que cerca de 78% da amostra atesta que seu estímulo em prestar o concurso 

aumentaria muito caso o CFCC fosse valorizado, enquanto que apenas 2% disse que 

o estímulo não mudaria. Ainda, 94% acredita que a valorização do CFCC levaria ao 

aumento do ingresso de Cb/Sd Cmdos na ESA.  

Outrossim, o estímulo dos Cb/Sd Cmdos é diretamente proporcional à 

valorização atribuída ao CFCC. Logo, é variável, sendo tanto maior quanto maior for 

o reconhecimento do CFCC. Vale relembrar que, para uma faixa de valorização entre 

0,9 e 1,0 ponto, 70% afirma que o estímulo em prestar o concurso seria “alto”, 

enquanto 7% afirma que seria “baixo”. Para valorização entre 0,7 e 0,8 ponto, 58% 

declara que o estímulo seria “alto”, enquanto 8% declara que seria “baixo”. Para faixa 

entre 0,5 e 0,6 ponto, 52% diz que o grau de estímulo seria alto, enquanto 13% diz 

que seria “baixo”.  

Ainda, o ideal dos Cb/Sd Cmdos em ser Sargento de carreira e seu estímulo 

em prestar o concurso traduzem-se na efetiva prática de submeter-se ao processo 

seletivo. Prova disto é que  40% da amostra diz já ter realizado a prova de admissão, 
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sendo 61% destes uma única vez e 31%, duas vezes. Isto comprova que existe 

acentuado interesse por parte dos Cabos e Soldados Comandos na carreira militar e 

elevada motivação em realizar o CA ESA. 

Neste contexto, importante sublinhar que a taxa de aprovação dos que 

realizaram a prova é significativa, na medida em que 73% dos Cb/Sd Cmdos que 

fizeram o CA ESA obtiveram a aprovação, mas não a classificação. Este dado indica 

que a valorização do CFCC impactaria o universo, podendo contribuir para mitigar o 

déficit de Sargento Comandos e para aprimorar gestão de pessoas no C Op Esp. 

A medida exata deste impacto não foi medida neste trabalho, pois estava fora 

de seu escopo. Entretanto, considerando-se a premissa de que a valorização do 

CFCC no CA ESA levaria ao aumento da quantidade de Cabos e Soldados Comandos 

candidatos e que, seguramente, suas chances de aprovação seriam maiores, é 

plausível admitir que, a cada ano, haveria acréscimo de sargentos com o CFCC 

formados na ESA. Presumindo que, posteriormente, eles seriam “requalificados” no 

CAC para sargentos, a média anual de formação de Sargentos Comandos também 

aumentaria, elevando o capital humano possuidor de habilitação crítica, necessário 

para compor os DAC ou DOFEsp do C Op Esp.  

Assim, respondendo frontalmente ao problema proposto no presente trabalho, 

pode-se afirmar que a gestão de pessoas no âmbito do C Op Esp pode, sim, ser 

aprimorada por meio do advento de mecanismo de valoração do CFCC no 

concurso de admissão à ESA.  

Esta resposta, confirma, portanto, a hipótese inicialmente levantada: a gestão 

de pessoas no âmbito do C Op Esp pode ser aprimorada por meio do advento de 

mecanismo de valoração do CFCC no CA ESA. Ademais, comprova a relação entre a 

variável dependente (aprimoramento da gestão de pessoas) e independente 

(modificação no CA ESA). 

Nesse sentido, a valoração em tela reflete o nexo necessário para 

aproveitamento das competências críticas já existentes nos possuidores do CFCC, 

para fomento da capacidade agregadora evidenciada pela prova de títulos do CA ESA 

e para alavancagem do significativo potencial recrutável representado pelos Cabos e 

Soldados Comandos, racionalizando a gestão de pessoas por competências no EB e, 

em particular, no C Op Esp. 

Assim, o parágrafo acima pode ser traduzido visualmente a partir da 

representação do mecanismo de valoração como base, a partir da qual se erguem 3 



61 

pilares: aproveitamento de competências críticas CFCC, fomento da capacidade 

agregadora da prova títulos ESA e alavancagem do potencial recrutável Cb/Sd 

Cmdos, sustentando o aperfeiçoamento da gestão de pessoas do C Op Esp, conforme 

esquema a seguir: 

 

Esquema 1 – Modelo visual dos pilares para o aprimoramento da gestão de pessoas no C Op Esp 
Fonte: o autor 

Antes de finalizar, torna-se relevante sintetizar as relações entre os principais 

conceitos abordados ao longo do trabalho. Assim, segundo visão holística e sistêmica, 

percebe-se que a gestão de pessoas engloba o processo de recrutamento e seleção 

por competências. Este processo, por sua vez, enquadra a proposta de criação do 

mecanismo de valoração do CFCC no CA ESA. O mecanismo de valoração, por sua 

vez, possui inerente a si a capacidade de induzir o processo cíclico e interdependente 

que envolve os Cabos e Soldados Comandos, a Escola de Sargento das Armas, os 

sargentos de carreira o Comando de Operações Especiais, gerando efeito sinérgico, 

com reflexos positivos para a formação de Sargentos Comandos, exercendo papel 

central no aprimoramento da gestão de pessoas do C Op Esp.  

Nesse sentido, o diagrama a seguir busca traduzir, graficamente, as relações 

entre os principais conceitos explorados ao longo do trabalho: 
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Esquema 2 – Diagrama de relações conceituais 
Fonte: o autor 

A título de recapitulação, enumeram-se as principais ideias conclusivas: 

a. O EB adota o modelo de gestão pessoas por competências. Esta abordagem 

pressupõe a seleção e recrutamento por competências.  

b. Coerente com este pressuposto, o EB valoriza títulos militares no CA ESA. 

c. A valoração de títulos no CA ESA é eficaz, moldável e tem por objetivo 

atender aos interesses da Força, possuindo relevante potencial agregador. 

d. O EB carece, cronicamente, de Sargentos Comandos, os quais são vitais 

para assegurar a operacionalidade do C Op Esp.  

e. O C Op Esp é considerado Módulo Especializado da Força de Emprego 

Estratégico do EB. É interesse da instituição reduzir este déficit para elevar sua 

operacionalidade.  
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f. No C Op Esp, os possuidores do CFCC representam potencial recrutável de 

alto nível: competências próximas às dos Sargentos Comandos, profundo interesse 

na profissão militar, elevada motivação, alto grau de escolaridade e acentuada 

vocação para carreira nas Forças Especiais. 

g. Nesse sentido, para mitigar o déficit de Sargentos Comandos e aprimorar a 

gestão de pessoas no C Op Esp, o EB poderia valorar o CFCC na prova de títulos do 

CA ESA, aproveitando mecanismo eficaz, moldável e alinhado com pressupostos do 

recrutamento e seleção por competências. 

Por fim, coerente com a cultura organizacional do EB, faz-se necessário refletir 

e debater amplamente as conclusões ora obtidas, a fim de se confirmar a validade da 

alternativa, neste trabalho, entendida como potencialmente rápida, barata e com 

capacidade real para alargar a disponibilidade de Sargentos Comandos para compor 

os DAC e DOFEsp, racionalizar o processo de recrutamento e seleção no âmbito do 

Exército, aprimorar a gestão de pessoas no C Op Esp e elevar a operacionalidade da 

Força Terrestre como um todo.  
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