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A INTELIGÊNCIA DE FONTES ABERTAS NA PREVENÇÃO E COMBATE À 
CORRUPÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO MILITAR DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 
Erik Moraes de Souza1 

 
RESUMO 
 

Este trabalho analisa o emprego da inteligência de fontes abertas no combate e prevenção da 
corrupção na administração militar do Exército Brasileiro. Tal abordagem se faz necessária devido 
ao crescente emprego da inteligência de fontes abertas e ao atual esforço do pais em buscar o 
combate a corrupção, principalmente após o aumento dos meios de acompanhamento dos gastos 
públicos por parte da sociedade. A finalidade desta pesquisa é demonstrar, através de uma análise, 
que a inteligência de fontes abertas possui ferramentas e meios para auxiliar os gestores na 
prevenção e combate a corrupção. Este propósito será conseguido por meio de revisão 
bibliográfica. A análise demonstrou que a inteligência de fontes abertas pode auxiliar na detecção 
e levantamento de possíveis atores e indícios de corrupção na administração militar do Exército 
Brasileiro. 
 
Palavras-chave: Inteligência. Corrupção. Fontes Abertas.  
 
 
ABSTRACT 
 
This work analyzes the use of open source intelligence in combating and prevention of corruption 
in the military administration of the Brazilian Army. Such an approach is necessary because of the 
increasing use of open source intelligence and the country's current efforts to seek to combat 
corruption, especially after increasing the means of monitoring public spending on society. The 
purpose of this research is to demonstrate, through analysis, that open source intelligence has tools 
and means to assist managers in preventing and combating corruption.. This purpose will be 
achieved through bibliographic review. The analysis demonstrated that intelligence from open 
sources can greatly contribute to combat or prevent corruption in military administration by 
collecting existing data, processing and advising the decision maker. 
  
Keywords: Intelligence. Corruption. Open Source. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Major de Infantaria da turma de 2003. Especialista em Operações Militares em 2012. 
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A INTELIGÊNCIA DE FONTES ABERTAS NA PREVENÇÃO E COMBATE À 
CORRUPÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO MILITAR DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

Nos dias atuais, diversos dados estão acessíveis para que as pessoas possam consultar. 
Internet, imprensa e revistas conseguem transmitir as informações em tempo real para qualquer 
parte do planeta. 

Nesse contexto as informações relativas ao uso do dinheiro público, obras, licitações, 
passagens e diárias se tornaram bastante transparentes e acessíveis para qualquer cidadão que 
consiga explorar os meios de coleta de dados. 

Este artigo analisa o emprego da inteligência de fontes abertas no combate e prevenção a 
corrupção na administração militar do Exército Brasileiro. A hipótese é que o combate e a 
prevenção à corrupção têm na inteligência de fontes abertas um grande aliado e uma excelente 
fonte de dados.  
 Tal abordagem se faz necessária para auxiliar a administração militar na prevenção e 
combate à corrupção utilizando as fontes abertas analisadas pela inteligência, um produto que irá 
auxiliar os comandantes em sua decisão. 
 É importante ressaltar também a contribuição que este trabalho pode trazer para a 
administração pública e segundas seções de unidades e grandes unidades com autonomia 
financeira, no que se refere ao emprego da inteligência de fontes abertas. 

Um trabalho bem executado na base, pode impedir que um grande esquema se configure, 
minimizando os efeitos negativos, tanto em relação a um possível prejuízo financeiro para a união 
ou como para a imagem e credibilidade da instituição. 
 A finalidade deste trabalho é ajudar na maior utilização das fontes abertas em prol da 
administração militar, auxiliando os comandantes em seus processos de tomada de decisão. 
 Este propósito será conseguido por meio de revisão bibliográfica em manuais do Exército 
Brasileiro e estrangeiros e publicações. 
 
 2 INTELIGÊNCIA DE FONTES ABERTAS 
  

A procura por informações em fontes abertas não é nova. Desde antes da invenção do 
satélite e outros meios avançados de tecnologia os militares buscam informações em fontes abertas 
para conhecer seus inimigos, territórios, pessoas, exércitos e outros (EUA,2012). 

As mais diversas legislações existentes sobre acesso a informação gerada pelos órgãos 
públicos, possibilita a obtenção de dados com os mais diversos graus de sensibilidade sobre 
organizações, instituições e Estados, facilitada pelo uso da internet (BRASIL, 2015b). 

Vivenciamos hoje uma grande modernização e utilização das tecnologias da informação e 
comunicação, transformando o ambiente virtual em um repositório de informações das mais 
variadas fontes, cujo o crescimento justifica a utilização da inteligência, naquilo que lhe for cabível 
(MORESI, 2010).  

Essa modernização citada anteriormente gerou uma enorme disponibilidade de informações 
para o domínio público, com acesso de forma rápida e prática, tornando-se uma fonte inesgotável 
de conhecimento (LEITE, 2014). 

Essas informações chegam nas fontes abertas em forma de Dados, que são a representação 
de um determinado fato ou situação, através de documentos, fotografias, áudios, relatos, sensores 
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de vigilância e cartas topográficas que ainda não foram submetidas a uma metodologia para 
produção de documentos (BRASIL, 2015a). 

Esses dados serão submetidos a uma análise da Inteligência, para que o seu correto 
entendimento possa auxiliar o planejamento e a execução das operações em todos os níveis 
(BRASIL, 2016). 

Essa análise fica a cargo da inteligência militar, responsável por desenvolver as atividades 
de produção dos conhecimentos de interesse dos comandantes, em todos os níveis, bem como 
proteger seus ativos (BRASIL, 2019). 

Para desenvolver os trabalhos e assessorar seus comandantes, a inteligência do Exército 
utiliza o ciclo demonstrado na figura1, chamado de ciclo da inteligência, no qual pode-se verificar 
quatro etapas: a orientação, a obtenção, a produção e a difusão do conhecimento (BRASIL, 2015a) 

 Esse ciclo é importante para que o dado seja analisado, através de um conjunto de métodos 
empregados com oportunidade, imparcialidade, clareza e concisão. Com isso a inteligência se torna 
preditiva e explicativa (AFONSO,2006). 

 

 
Figura 1- Ciclo da Inteligência 
Fonte: EB20-MC-10.207 (BRASIL,2015a) 

 
Ainda com relação a figura 1, na fase de obtenção é realizada a exploração sistemática ou 

episódica de todas as fontes de dados pelos responsáveis por sua obtenção e entregue para aqueles 
que se encarregam de analisar, para transformar em conhecimento (BRASIL, 2015a). 

As Fontes exploradas são pessoas, objetos e atividades por onde os dados são obtidos ou 
repassados para os responsáveis por sua obtenção. Destaca-se a fonte aberta como uma das mais 
exploradas (BRASIL, 2015b). 

As fontes abertas são aquelas que fornecem informações com acesso não protegido contra 
a sua divulgação (EUA, 2012). 

Mas conhecida no meio da inteligência como OSINT (Open Source Intelligence) a 
Inteligência de fontes abertas é a baseada em informações coletadas de fontes de caráter público, 
tais como os meios de comunicação (rádio, televisão e jornais), propaganda de estado, periódicos 
técnicos, internet, manuais técnicos e livros (BRASIL, 2015b). 

Segundo CEPIK (2003) a OSINT consiste obtenção legal e documentos oficiais, revistas 
especializadas, monitoramento de mídias e várias outras fontes disponíveis em que o acesso não 
tem restrições de segurança. 
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As fontes abertas disponíveis para a análise, segundo MORESI (Apud LOWENTHAL 
2003) estão divididas em mídias em geral, dados públicos e informações profissionais e 
acadêmicas.  

Com relação a mídias, inclui-se as impressas, televisivas e de base de dados. Os dados 
públicos incluem relatórios do governo, conferências e outros. Por fim, Informações profissionais 
estão os simpósios, periódicos, trabalhos acadêmicos e produções de especialistas (MORESI, 2010, 
apud LOWENTHAL,2003). 

Pode-se incluir a essa lista a internet com as redes sociais. Essas redes são feitas e 
acessadas por pessoas do mundo inteiro, permitindo extensa troca de dados, imagens, arquivos que 
podem ser monitorados através de ferramentas (MORESI, 2010). 

Na figura 2 a seguir temos um resumo dos principais meios de fontes abertas que podem 
ser utilizados. Um modelo simples de comunicação consiste em um emissor, a mensagem, o meio 
e um receptor. O meio é o ponto de acesso para as informações públicas disponíveis para pesquisa 
e coleta das Fontes abertas. Os principais meios estão na tabela abaixo. 

 

 
Figura 2- Principais Meios de fontes abertas 
Fonte: FM 2-0 (EUA,2010) 

 
Assim, pode-se resumir a OSINT com a figura 3, na qual percebe-se uma grande quantidade 

de informações disponíveis nas fontes abertas citadas anteriormente, na qual será realizada a coleta, 
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o processamento e análise dessas informações, seguindo o ciclo da inteligência citado na figura 1, 
gerando um conhecimento para o decisor. 

.  

 
Figura 03- OSINT 
Fonte: https://cryptocoinpravda.com/emerging-trends-in-open-source-intelligence-osint-

market-2019-and-global-foreseen-till-2023.html 
 

Segundo AFONSO (2006) fica obvio então que a OSINT possui um alto grau de 
oportunidade a um custo muito baixo para obter. Aumentam as possibilidades e podem ser 
largamente empregadas em períodos de contingenciamento de gastos. 

Porém, como comentado anteriormente, a grande quantidade de informação e a velocidade 
que elas circulam impõe a necessidade de ter foco, pois pode sobrecarregar e desviar atenção 
pretendida (MENDES,2012). 

Sendo assim percebe-se o significado da OSINT, sua importância e quais as suas vantagens 
e desvantagens para a Inteligência, servindo de base para o trabalho de outras fontes. A corrupção 
também pode ter fontes públicas que propiciem sua detecção, como veremos no próximo capítulo. 

 
3 COMBATE E PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO MILITAR 

 
A corrupção é um problema que tem sido bastante discutido no Brasil, principalmente após 

o acesso da população aos meios de controle. Essa participação, gerou um maior interesse no 
acompanhamento de assuntos que interfiram no bem-estar da sociedade. Esse fenômeno acaba por 
mobilizar a população em torno da utilização correta de recursos públicos (MORESI,2010). 

A corrupção prejudica o sentido de justiça e igualdade social, afetando a confiança dos 
cidadãos nas instituições e produzindo danos sociais (FIESP, 2010). 

A Lei 12.527 (2011), conhecida como Lei de Acesso a Informação, garante o acesso a 
diversas informações públicas. No art 1º fica definido que os órgãos de administração direta do 
poder Executivo, entre outros, também ficam submetidos a Lei. 

Segundo o Art 3º do Regulamento de Administração do Exército (1990) a administração do 
Exército é parte integrante da administração federal e a ela se subordina segundo normas legais. 

Para o ordenamento jurídico brasileiro a corrupção se apresenta tipificada na corrupção 
ativa, na qual se oferece vantagem indevida e na passiva, onde se solicita esta vantagem. Porem a 
corrupção pode abarcar várias outras condutas (BRASIL,2018a). 
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A figura 4 a seguir elenca todas as condutas que caracterizam a corrupção, tanto com 
infrações penais como civis e administrativas.  

 
Figura 4- Condutas que fazem parte do gênero corrupção 
Fonte: BRASIL d (2018a, p.14) 

 
No Código Penal Militar (1969) a corrupção passiva é tipificada com receber vantagem 

indevida ou aceitar promessa para tal, enquanto na corrupção ativa o militar oferece a vantagem 
indevida. 

Para Donald R. Cressey (1953, apud BRASIL,2018) a corrupção funciona conforme a 
figura 5 abaixo, conhecido como “Triângulo da fraude”. Para que ocorra fraude são necessários 
três fatores: pressão, oportunidade e racionalização. A aresta da pressão representa a motivação 
que gera a busca pela fraude. A aresta da oportunidade simboliza as fraquezas existentes no sistema 
que o servidor tem o poder e a habilidade para explorar. Por fim, a aresta da racionalização 
representa as justificativas que o servidor formula para aceitar moralmente a fraude (BRASIL, 
2018a). 

 

 
Figura 5- Triângulo da corrupção 
Fonte: BRASIL (2018a, p.17) 

 
Utilizando o esquema descrito o Tribunal de Contas da União (TCU) (2018c) constatou que 

nas 38 unidades com alto poder econômico, foram constadas fragilidades alta ou muito alta em 
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seus sistemas de controle e combate a corrupção. O orçamento anual dessas unidades supera R$ 
216 bilhões. 

O TCU procurou verificar como os órgãos da APF, incluindo o Comando do Exército 
(CEx), encontravam-se expostos ao risco da fraude e corrupção, considerando diversos fatores, 
como poder econômico e mecanismos de prevenção e detecção (BRASIL, 2018b).   

Com relação ao Poder Econômico, onde a premissa adotada é que quanto maior o poder 
econômico maior sua exposição a fraude e a corrupção, o CEx foi classificado como risco ALTO. 
No que diz respeito ao Poder de Regulação, onde verificou-se o poder de criar regras ou fiscalizar, 
o CEx foi classificado como risco MÉDIO (BRASIL, 2018b). 

Um dado que se destaca na pesquisa do TCU está no gráfico de calor da figura 6 abaixo, 
dentro do Poder de regulação, no índice de capacidade nos controles da gestão de risco e controles 
internos. Percebe-se nos subitens 3114, referente a canal de denuncia estabelecido e 2113, que trata 
se controles detectivos de possíveis situações de fraude e corrupção estão estabelecidos, que o CEx 
fica com uma fragilidade muito alta, acima de todos os outros da pesquisa. 

 

 
Figura 6 – Mapa de Exposição fraude e corrupção – Poder de regulação, CEx em destaque 
Fonte: BRASIL  (2018b, p. 9) 

 
Algumas outras iniciativas tomadas pelo Governo federal, na qual a administração militar 

se enquadra, atuam na prevenção e combate à corrupção, como a criação dos portais Comprasnet 
e da Transparência, que promoveram mudanças significativas na maneira de tratar os recursos 
públicos (MORESI, 2010) 

Com relação ao Comprasnet, Moresi (2010) cita que por meio do Comprasnet é possível 
acompanhar as informações referentes às licitações e contratações promovidas pelo Governo 
Federal, bem como permitir a realização de processos eletrônicos de aquisição. 

Já quando se fala de Portal da transparência, entende-se que é um canal que demonstra a 
execução financeira dos programas de governo, bem como gastos realizados pelo governo federal 
em compras ou contratação de obras e serviços (MORESI,2010). 

Assim sendo a administração militar está subordinada as normas legais da administração 
federal. Neste item percebe-se o conceito amplo de corrupção e sua tipificação no código penal 
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militar, bem como o grau de risco que a administração militar se encontra, segundo o TCU. Para 
completar as ferramentas digitais acima descritas trazem uma grande possibilidade de se 
acompanhar o emprego do dinheiro público ou prevenir a corrupção, como veremos no item 5. 
 
4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 Para analisar o emprego da inteligência de fontes abertas no combate e prevenção a 
corrupção na administração militar do Exército Brasileiro, foi realizada uma pesquisa bibliográfica 
aplicada, exploratória, qualitativa e de campo. Buscou-se fazer uma pesquisa na qual a 
administração militar possa empregar a inteligência de fontes abertas de maneira aplicada, isto é, 
com resultados práticos no combate a corrupção.  

Para tanto foi necessário explorar o assunto OSINT e corrupção com a finalidade de 
concluir sobre o emprego da OSINT no combate a corrupção.  

Essa conclusão foi gerada por uma pesquisa de campo com dados qualitativos obtidos 
através de uma pesquisa bibliográfica em manuais do exército e autores que estudam esse assunto, 
bem como órgãos responsáveis por fiscalizar e estudar o combate a corrupção e a OSINT.  
 
5 DISCUSSÃO- OSINT COMO FORMA DE COMBATE À CORRUPÇÃO 

 
Com base nos dados demonstrados nos capítulos anteriores pode-se verificar que a OSINT 

pode auxiliar no combate a corrupção, principalmente através da análise dos dados das Fontes 
abertas.  

A OSINT deve ser um recurso fundamental no planejamento e coleta de dados relevantes, 
gerando alertas e identificando irregularidades no gasto do dinheiro público (LEITE, 2014). 

A seguir iremos apresentar algumas fontes abertas que a OSINT pode explorar para 
combater a corrupção. 

 
5.1 GOOGLE ALERTS 

 
O google alertas está disponível em http://www.google.com.br/alerts e permite que você 

receba notícias recentes sobre um determinado assunto via e-mail. Com isso é possível acompanhar 
todas as notícias relacionadas ao tópico sugerido. Permite que o Analista acompanhe um 
determinado assunto sem precisar buscar constantemente (BARRETO, 2017).  

Santos (2014) relata que o google alerta monitora noticiários, postagens em blogs, páginas 
da internet e outros, informando onde o conteúdo em que as palavras-chaves foram encontradas.  

Com isso é possível monitorar, por exemplo, notícias sobre fornecedores, suas empresas, 
integrantes da administração, envolvidos em corrupção na região e muitos outros. 
 
5.2 OPERADORES DE PESQUISA 

Segundo Barreto (2017) saber como buscar as informações é um grande desafio, pois 
existem infinitas fontes pelo mundo.  

Long (2004) complementa que a utilização desses operadores no google ajuda a refinar a 
pesquisa e são técnicas muito simples. 

Ainda segundo Long (2007), os principais termos de operadores são: 
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OPERADOR COMANDO EXEMPLO 

Subtrair resultado 

Basta adicionar um traço (-) antes de uma 
palavra ou um site para excluir todos os 
resultados que incluem essa palavra. 

 

Corrupção -
governo 

Pesquisa exata 
Usar aspas para que a pesquise retorne 

exatamente a palavra que se pesquisa. 
 

“Peculato 
na administração” 

 

Curingas 
Colocar o asterisco quando tiver um termo 

desconhecido entre exatos ou mostrar variações 
desse termo 

“José * 
dos sargentos" 

 

Busca alternativa 
Usa-se “OR” para buscar um termo ou 

outro em páginas.  
 

Corrução passiva 
OR corrupção 

ativa 

Buscando termos 
simultâneos em um 

texto 

Com “allintext” o Google vai restringir 
os resultados para aqueles que contenham as 
palavras que se procura no mesmo texto. 

 

allintext: 
Fornecedor 
corrupção 
operação 

Buscando termos em 
um site específico 

Deve-se utilizar a palavra “site:”. Os resultados 
serão apenas os constantes nesse site. 

“ordenador de 
despesa” site: 
12icfex.eb.mil.br 

 
Tabela 1 – Principais termos operadores 
Fonte: LONG  (2007) 

 
Existem muitos outros operadores que podem refinar uma pesquisa e auxiliar quem busca 

dados relativos à corrupção e prevenção da corrupção. 
Outra possibilidade, principalmente para quem não possui um conhecimento muito apurado 

em informática, é o Google Advanced Search, disponível no site:  
https://www.google.com/advanced_search. 
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Figura 7 – Google Advanced search 
Fonte: https://www.google.com/advanced_search 

 
Nessa página os operadores de pesquisa já estão descritos a esquerda da página, bastando 

apenas o usuário digitar os termos de pesquisa que necessita, facilitando a realização de uma 
pesquisa avançada, conforme a figura acima, substituindo a necessidade de digitar os comandos. 

 
5.3 REDES SOCIAIS 
 

No Brasil cerca de 62% dos brasileiros estão conectados em mídias sociais, que gera um 
total de 130 milhões de conectados. O Facebook é a segunda mídia mais utilizada, sendo seguida 
pelo WatsApp. Com relação ao Instagram, o Brasil é o segundo pais com usuários ativos no mundo 
(COELHO, 2019). 

As redes sociais são grande fonte de informação para o combate a corrupção. Moresi (2010) 
afirma que as redes e comunidades da internet podem contribuir de diversas formas para combater 
a corrupção, exercendo controle social sobre os atos dos administradores. 

Além disso, possuem alto valor agregado, ou seja, informações e dados pessoais como 
imagens, círculo social, valores ideológicos, contatos (LEITE, 2014). 

As redes sociais completam a pesquisa realizada na internet. Barreto (2017) cita que as 
redes sociais permitem localizar pessoas por nome de usuário, e-mail, número de telefone entre 
outros. 

Para combate e prevenção à corrupção, Barreto (2017) destaca o Facebook, que é o segundo 
site mais acessado do mundo, perdendo apenas para o Google. É uma ferramenta muito útil para 
encontrar pessoas e informações, filtrando a busca por pessoas, grupos, páginas, locais, aplicativos, 
eventos, publicações, atualizações públicas entre outros. 

É possível fazer pesquisa utilizando o motor de busca do Facebook e através do google 
utilizando os operadores de pesquisa, exemplo: digite no google “Fulano de tal” site: 
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facebook.com. Essa pesquisa irá retornar o que tem no facebook a respeito de Fulano de tal, 
incluindo fotos marcadas, comentários, grupos, perfis (BARRETO, 2017). 

As redes sociais ajudam a identificar de fornecedores, verificar sua rede de relacionamento, 
buscar indícios de enriquecimento ilícito e acompanhar agentes da administração. Isso porque nas 
redes sociais as pessoas expressam pensamentos, discutem diversos assuntos, relatam o que 
praticaram e o que desejam fazer, suas frustrações e conquistas (MORESI, 2010). 

Segundo Silva Junior (2011), para facilitar a compreensão do emprego da OSINT em redes 
sociais pode-se seguir o ciclo da figura 7 a seguir: 

 

 
Figura 8 Ciclo da inteligência aplicável as redes sociais 
Fonte: SILVA JUNIOR  (2011) 

 
Esse ciclo demonstrado na figura acima possibilita que o operador possa planejar e 

executar sua ação nas mídias sociais de forma eficiente e faseada. 
Segundo Moresi (2010) o ciclo é composto por cinco fases assim definidas: 
 

FASE DESCRIÇÃO 

Planejamento 
Consiste em determinar quais redes sociais serão 

monitoradas, quem irá realizar e como isso será feito. 

Coleta 
Coleta de dados brutos através dos mecanismos de pesquisa das 

mídias sociais ou de outra plataforma. Pode ser executada também 
através de interação do analista com pessoas ou grupos. 

Interações 
Nessa fase são realizadas interações entre os participantes das 
mídias sociais e definido com essa interação será feita em cada 

plataforma 

Processamento e análise 
Fase onde os dados serão trabalhados e transformados em 

um documento para o analista. Posteriormente o analista vai 
transformar em conhecimento para levar ao decisor. 

Disseminação 
É a distribuição do conhecimento para aqueles que tem a 

necessidade de conhecer sobre o material analisado. 
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Tabela 2 – Fase do ciclo da inteligência aplicável as redes sociais 
Fonte: MORESI (2010)  
 
5.4 COMPRAS NET (https://www.comprasgovernamentais.gov.br/) 
 

Segundo Barreto (2017) O Compras Net é o portal de compras do governo federal. Nele 
podemos buscar informações sobre Atas de pregão, extrato de contrato, resultado de licitações, 
Certificado de registro cadastral no SICAF, pesquisa textual em editais, certidão negativa, dados 
de empresas e diversas outras informações. 

Com esse portal é possível verificar todo o processo licitatório e verificar se houve algum 
indicio de corrupção. 

Como exemplo, é possível verificar na Ata de registro de preços qual foi o valor médio dos 
itens licitados, podendo posteriormente comparar com o painel de preços do governo federal, 
presente no site http://paineldeprecos.planejamento.gov.br,ou até mesmo no mercado local. Com 
isso pode-se verificar possíveis indícios de superfaturamento nos itens. 

Outra possibilidade e analisando as interações existente no chat registrado na Ata do pregão, 
verificando as desclassificações, quantos estavam on line na hora da abertura e os recursos 
apresentados. 
 
5.5 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (www.portaldatransparencia.gov.br) 
 

Pelo portal é possível acessar dados de pessoas e empresas. É uma fonte confiável de dados 
para as mais diversas finalidades. É possível obter informações de gastos públicos e manter o 
acompanhamento (MORESI, 2010). 

É sem dúvida um dos mais importantes. Pode-se acessar dados referentes a despesas, 
receitas, empresas sancionadas, relação de servidores, recursos, gastos diretos do Governo Federal, 
execução orçamentária e outras. Ainda existe a possibilidade de cadastrar palavras-chave e receber 
o resultado via e-mail (BARRETO, 2017). 

Permite que possa ser verificado quanto empenhado em determinada empresa, em quais 
itens, quem viajou a cargo do governo, etc. Grande ferramenta para se acompanhar o trabalho dos 
militares envolvidos na administração. 

No caso citado anteriormente como exemplo, é possível verificar se o valor superfaturado 
foi pago pela administração. 
 
5.6 GOOGLE STREET VIEW (http://maps.google.com) 

É um recurso disponibilizado pelo google maps e possibilita um passeio virtual em vários 
locais. Uma grande ferramenta para se consultar endereços (BARRETO, 2017). 

Assim, pode-se verificar que a OSINT explorar várias fontes abertas que podem ser 
direcionadas ao combate e prevenção a corrupção por parte dos administradores do exército, 
mesmo para aqueles que possuem um conhecimento básico do assunto, como irá ser concluído 
posteriormente. 

 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A OSINT realiza um trabalho de processamento dos dados obtidos em fontes abertas, 
principalmente aquelas baseadas na plataforma digital, com a finalidade de gerar informações que 
auxiliem os administradores na prevenção e combate à corrupção, formando controles detectivos 
da corrupção, coletando e processando dados presentes nas fontes abertas, com a finalidade de 
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produzir conhecimentos que irão assessorar no sentido de combater ou prevenir a corrupção na 
administração militar. 

As ferramentas citadas são muito valiosas para que se possa combater e prevenir, de 
maneira mais eficaz, a ocorrência de ilícitos nos variados processos em que o dinheiro público é 
empregado em prol da administração militar. 

Altamente empregadas nos dias atuais, as fontes abertas citadas anteriormente, após 
selecionadas e analisadas, no âmbito da administração militar, servirão como base para 
desenvolvimento de futuros controles, evitando assim o desperdício de dinheiro público, 
principalmente no momento atual, no qual o país necessita que seus recursos sejam empregados da 
melhor maneira possível, colaborando com o desenvolvimento do Brasil. 

Por fim, este estudo requer um maior aprofundamento por parte dos profissionais de 
cibernética do Exército, com a finalidade de criar ferramentas que facilitem o emprego da OSINT 
no combate e prevenção a corrupção de maneira automática e eficiente, garimpando dados nas mais 
diversas fontes abertas e disponibilizando automaticamente para a OSINT, elevando o nível dos 
meios detectivos do CEx. 
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