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Resumo: com a maior demanda operacional das Forças Armadas 

nacionais o emprego de cães dentro do Exército Brasileiro vem 

crescendo, sem no entanto haver um programa que contemple todas as 

atividades envolvidas. O presente trabalho objetivou criar uma proposta 

de programa de cães de trabalho utilizando-se de metodologia SWOT 

com embasamento. Pontos fortes, fraquezas, oportunidades e ameaças 

relacionadas ao emprego de cães foram levantadas e uma proposta de 

programa foi feita com os seguintes itens:  1 – Responsabilidades e 

objetivos; 2 – Instalações e equipamentos; 3 – Organização médico-

veterinária; 4 - Capacitação de pessoal; 5 – Treinamento e certificações; 

6 – Operações.  

 

Palavras-chave: cães de trabalho militar, cães de guerra. 
 

MILITARY WORKING DOGS ARMY PROGRAM: SWOT ANALYSIS 

EMBASED PROPOSAL 

 

Abstract: As operational demands of the Brazilian Armed Forces 

increases, the use of working dogs within the Brazilian Army has grown, 

but it still lacks a program that embraces all its activities. This study 

aimed to create a proposal for a working dog program using SWOT 
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analysis methodology basis. Strengths, weaknesses, opportunities and 

threats related to the use of dogs were raised and a program proposal 

has been made with the following items: 1 - Responsibilities and 

objectives; 2 - Facilities and equipment; 3 - Veterinary organization; 4 - 

Personnel qualification 5 - Training and certifications; 6 - Operations. 

Key-words: military working dogs, war dogs. 

 

Introdução 

Nas últimas duas décadas, com o forte crescente da cinotecnia mundial 

e a maior demanda operacional das Forças Armadas nacionais, o 

emprego de cães em atividades militares e policiais passou por uma 

reformulação e vem aumentando seu nível técnico-profissional  e de 

cultura institucional a cada ano. O objetivo do presente trabalho foi criar 

uma proposta de programa de cães de trabalho para o Exército 

Brasileiro (EB) considerando suas diversas atividades, peculiaridades, 

pontos fortes e carências levantadas pela metodologia de análise 

SWOT. 

 

Material e métodos 

Primeiramente foi feita revisão bibliográfica e documental sobre o tema, 

posteriormente, a metodologia de análise SWOT foi empregada e, 

baseada nos resultados, uma proposta de programa de cães de trabalho 

para o Exército Brasileiro foi elaborada. 

 

Resultados 

Os pontos fortes documentados podem ser elencados como a ampla 

distribuição nacional – aproximadamente 350 cães em 52 canis - 

(Exército Brasileiro, 2015) e legislações específicas para a atividade 

(Exército Brasileiro, 1972, 1982, 2010, 2013, 2014). As fraquezas 
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apontadas foram: a necessidade de capacitação de recursos humanos; 

o aumento do efetivo canino para o melhor cumprimento das obrigações 

militares; a necessidade de melhora e adequação de instalações e o 

afastamento da função de militares envolvidos com a Seção de Cães de 

Guerra para exercer outras funções dentro das unidades militaers 

(Soares, 2013). Adicionalmente foi levantada a falta de padronização de 

procedimentos para os diversos tipos de operações realizadas com cães 

no EB.  

As oportunidades levantadas podem ser resumidas no crescimento e 

fomento da cinotecnia nacional nos últimos anos impulsionada pelos 

grandes eventos desportivos e religiosos que o país tomou parte e o 

crescente ambiente interagência instalado no país, o que permite trocas 

de experiências e colaborações operativas. As ameaças foram 

levantadas como a falta de cultura cinotécnica nacional, a não existência 

de provas de certificação de cães no país e as dificuldades de emprego 

de recursos disponibilizados pela União utilizando-se o sistema de 

licitações regular hoje no Brasil. 

Após realizada a análise SWOT e análise dos programas da Marinha e 

Exército dos EUA (Department of the Army, 1993; Department of the 

Navy, 2012), um programa com os seguintes tópicos foi proposto: 1 – 

Responsabilidades e objetivos; 2 – Instalações e equipamentos; 3 – 

Organização médico-veterinária; 4 - Capacitação de pessoal; 5 – 

Treinamento e certificações; 6 – Operações. 

 

Discussão 

Apesar de marcos doutrinários, a atividade de emprego de cães ainda 

não se encontra sistematizada dentro do EB já que a legislação 

supracitada é incompleta, em alguns pontos obsoleta e não 

padornizada. Adicionalemnte, a coordenação central e as práticas 
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rotineiras, dentro dos diversos aquartelamentos carecem de equidade e 

padronização. Alguns problemas, como o alto grau de divergências 

fundamentais entre os manuais, a obsolescência de alguns textos e a 

não cobertura de algumas práticas importantes, como as atividades de 

faro de explosivos, podem ser identificados.  

As questões de divergência giram em torno das raças a serem 

empregadas, o tipo de emprego, a estrutura física a ser construída para 

o funcionamento dos canis, o quadro de pessoal a ser empregado, 

dentre outras. Essas lacunas seriam sanadas com as diretrizes contidas 

nas partes do programa: 1, 2 e 3. 

A não revisão de textos antigos, como os manuais de Cinotecnia e 

Canis Militares, faz com que as práticas de manejo executadas, hoje, 

pela evolução da medicina veterinária, divirjam muito das previstas 

nestes textos doutrinários. Adicionalmente, algumas práticas 

necessárias ao emprego de cães pelo EB não estão totalmente 

regulamentadas, como, por exemplo, a capacitação de pessoal para 

adestramento e emprego de cães para as diversas utilidades militares. 

Esses quesitos seriam contemplados nos itens 3 e 4 do programa. 

O treinamento a padronização operativa e a certificação de homens e 

cães, cujas faltas foram identificadas como fraquezas e ameaças nas 

análise SWOT seriam evitadas com os itens 5 e 6 do programa. 

 

Conclusão 

Uma proposta de programa de cães de trabalho do Exército Brasileiro 

abrangente foi possível de ser criada com o levantamento bibliográfico e 

a análise SWOT realizados. 
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