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Resumo 

 

Neste artigo, analisamos as possibilidades da utilização da Inteligência de Fontes Abertas como 

ferramenta auxiliar do processo de seleção dos recursos humanos para o Serviço Militar Inicial 

como Soldado-Recruta do Exército Brasileiro. Tal análise justifica-se pelo fato que, 

anualmente, aproximadamente 1,8 milhão de jovens se alistam para o Serviço Militar Inicial e 

as Forças Armadas, por meio do recrutamento, preenche as vagas disponíveis. Assim, o 

Exército Brasileiro precisa, a cada ano, selecionar aqueles jovens que irão prestar o Serviço 

Militar Obrigatório e a Inteligência de Fontes Abertas poderá fornecer informações qualitativas 

de acesso público que serão processadas em conhecimentos de valores precisos, úteis e 

oportunos para tomada de decisões por parte dos agentes decisores que trabalham no processo 

de seleção dos futuros Soldados. Como resultado desta pesquisa, destacamos as possibilidades 

do emprego da Inteligência de Fontes Abertas na seleção dos recursos humanos para o Serviço 

Militar Obrigatório, mediante o estudo da Inteligência, das Fontes Abertas, e da Seleção dos 

Recursos Humanos supracitadas. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Serviço Militar no Brasil consiste no exercício de atividades específicas 

desempenhadas nas Forças Armadas (Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e Força Aérea 

Brasileira), que compreende, principalmente, ações relacionadas com a defesa da pátria e a 

garantia dos poderes constitucionais. 

De acordo com a Lei do Serviço Militar, Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964, todos 

os brasileiros são obrigados ao Serviço Militar. No entanto, as mulheres estão isentas em tempo 

de paz e, de acordo com suas aptidões, sujeitas aos encargos do interesse da mobilização.  
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No Brasil, anualmente, aproximadamente 1,8 milhão de jovens se alistam para o Serviço 

Militar Inicial e as Forças Armadas, por meio do recrutamento, preenchem as vagas disponíveis. 

O recrutamento para o Serviço Militar compreende as fases da convocação, da seleção e da 

incorporação. A seleção1, etapa tema dessa pesquisa, quer da classe a ser convocada, quer dos 

voluntários, é realizada dentro dos aspectos físico, cultural, psicológico e moral. No entanto, 

outros aspectos, como, por exemplo, conduta social e comportamento não são levados em 

consideração na escolha dos candidatos. 

Nesse contexto, é possível utilizar a Inteligência de Fontes Abertas como ferramenta 

auxiliar do processo de seleção de Recursos Humanos para o Serviço Militar Inicial como 

Soldado-Recruta do Exército Brasileiro? 

O presente artigo está estruturado em quatro seções, a saber: Introdução (já lido), Breve 

Revisão da Literatura (seção 2), Metodologia (seção 3), Resultados (seção 4) e as 

Considerações Finais que o encerra (seção 5). 

2 BREVE REVISÃO DA LITERATURA 

 A literatura sobre este tema é tão extensa que uma revisão completa é praticamente 

impossível e, portanto, não será tentada aqui. No entanto, estudos correlatos que investigaram 

a atividade de Inteligência como instrumento para melhoria de serviços relacionados à 

Administração Pública em geral são necessários para compreender melhor este fenômeno.  

Pereira (2009) identificou como a Atividade de Inteligência poderia contribuir para uma 

atuação mais eficiente do Tribunal de Contas da União (TCU) e concluiu que a Atividade de 

Inteligência poderia contribuir para um uso mais eficiente das ações de controle externo a cargo 

do TCU na medida em que subsidiariam a elaboração dos planos estratégicos e compartilharia 

informações com unidade de inteligência de outros órgãos.  

Jesus (2013) apresentou a importância da Atividade de Inteligência Policial como 

suporte técnico-operacional à Polícia Civil da Bahia visando a qualificação no desempenho da 

missão de Polícia Judiciária estadual. No referido estudo, concluiu-se que o emprego da 

Inteligência não tinha o condão de resolver todos os problemas estratégicos e operacionais da 

Organização Policial, mas reduziria o grau de incertezas e minimizaria os riscos próprios da 

operacionalidade policial.  

 
1 A Seleção é a primeira fase que o jovem passa após iniciar o processo de Alistamento Militar. Ao término desse 
processo, o cidadão poderá receber o Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) ou o ser convocado para a 
incorporação em uma Organização Militar das Forças Armadas, a partir do qual iniciará, efetivamente, o período 
do Serviço Militar Inicial, no caso da Força Armada Exército Brasileiro, como Soldado Recruta. 
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Nobre (2014) debateu sobre a Atividade de Inteligência no âmbito dos Ministérios 

Públicos Estaduais. Para isso, o autor elaborou uma detalhada apresentação a respeito da 

Atividade de Inteligência, incluindo o Ciclo de Produção do Conhecimento, e da investigação 

criminal e concluiu que, o Ministério Público, a exemplo de outras organizações, tem 

implementado a Inteligência em suas atividades, estruturando órgãos internos dedicados 

exclusivamente a este tipo de atividade, treinando e aprimorando o seu efetivo, buscando o 

assessoramento aos gestores nos processos decisórios e a produção de provas processuais.  

Cardoso (2018) buscou, entre outros objetivos, identificar os principais problemas que 

poderiam ocorrer no interior das Organizações Militares se não houvesse uma seleção inicial 

adequada assim como analisou o custo-benefício de utilização da Inteligência de Fontes Abertas 

para o Exército Brasileiro. 

3 METODOLOGIA 

A partir de uma abordagem qualitativa e de uma pesquisa aplicada, neste estudo 

analisamos a utilização da Inteligência de Fontes Abertas no Serviço Militar obrigatório 

“Soldado-Recruta” do Exército Brasileiro a fim de identificar as possibilidades dessas 

informações enquanto ferramenta auxiliar do processo decisório de seleção. A seguir, 

apresentamos os principais conceitos relacionados com este estudo.  

3.1 A Inteligência de Fontes Abertas 

De acordo com Cepik (2003), há dois usos principais do termo Inteligência fora do 

âmbito das Ciências Cognitivas. Uma definição ampla diz que Inteligência é toda informação 

coletada, organizada ou analisada para atender as demandas de um tomador de decisões 

qualquer e, de forma mais restrita, é a coleta de informações sem o consentimento, a cooperação 

ou mesmo o conhecimento dos alvos da ação. Assim, Inteligência é, na acepção ampla, o 

mesmo que conhecimento ou informação analisada e, na acepção restrita, o mesmo que segredo 

ou informação secreta.  

Contudo, para que a Inteligência seja efetiva, é necessária a Atividade de Inteligência, 

pois os dados coletados precisam ser transformados em conhecimentos úteis à disposição de 

forma racional dos usuários. Nesse sentido, a Agência Brasileira de Inteligência (BRASIL, 

2020) define a atividade de Inteligência como: 

O exercício de ações especializadas para obtenção e análise de dados, produção de 

conhecimentos e proteção de conhecimentos para o país, sendo fundamental e 

indispensável à segurança dos Estados, da sociedade e das instituições nacionais. Sua 

atuação assegura ao poder decisório o conhecimento antecipado e confiável de 

assuntos relacionados aos interesses nacionais. 
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 Tem-se, então, a necessidade de produção do conhecimento, envolvida, de forma geral, 

no chamado Ciclo ou Processo de Inteligência. Segundo Leite 2014 apud JOHNSTON 2005, 

p. 46: 

O Ciclo de Inteligência consiste num processo de repetição ancorado em cinco etapas: 

- Planejamento e direção: abrange a gestão de todo o esforço do processo e envolve, 

em particular, a determinação dos requisitos de escolha baseados nas solicitações dos 

clientes. 

- Coleta: refere-se à coleta de dados brutos com o intuito de atender à demanda 

pretendida. Esses dados podem ser obtidos de Fontes Abertas e/ou secretas. 

- Processamento: refere-se à conversão dos dados brutos em um formato em que os 

analistas possam usar. 

- Análise e produção: descreve o processo de avaliação de dados de confiabilidade, 

validade e relevância, integrando-os e analisando-os convertendo o produto deste 

esforço em um todo significativo que inclui avaliações de eventos e implicações das 

informações recolhidas. 

- Disseminação: é a difusão do conhecimento produzido ao seu público-alvo.  

No campo militar, para Atividade de Inteligência, utiliza-se o conceito de Inteligência 

Militar (IM). A IM é assim conceituada pelo Manual de Fundamentos Inteligência Militar 

Terrestre EB20-MF-10.107 (BRASIL, 2015, p. 4-1): 

4.2.1. A IM é o conjunto de atividades e tarefas técnico-militares exercidas em caráter 

permanente, com os objetivos de produzir conhecimentos de interesse dos 

comandantes e seus estados-maiores, em todos os níveis, bem como proteger 

conhecimentos sensíveis, instalações e pessoal do EB contra ações da Inteligência 

oponente. 

Verifica-se, então, que um dos principais objetivos da Atividade de Inteligência é a 

produção de um conhecimento útil por meio do Ciclo de Inteligência. Assim, compreendida o 

que é a Atividade de Inteligência, passamos a analisar o que são Fontes Abetas.  

Em linhas gerais, as Fontes Abertas são aquelas que não possuem obstáculos, estando 

disponíveis ao público em geral. Barreto e Wendt (2012, p. 4) definem Fontes Abertas como: 

Qualquer dado ou conhecimento que interesse ao profissional de inteligência ou de 

investigação para a produção de conhecimento e ou provas admitidas em direito, tanto 

em processos cíveis quanto em processos penais e, ainda, em processos trabalhistas e 

administrativos (relativos a servidores públicos federais, estaduais e municipais). 

Nato (2002) categoriza as Fontes Abertas de Dados (Open Source Data ou OSD) e as 

Fontes Abertas de Informação (Open Source Information ou OSIF) como duas formas distintas 

de Fontes Abertas. A primeira pode ser qualquer fonte primária de dados, estando os mesmos 

disponíveis para livre utilização. Na segunda, os dados geralmente passam por um processo 

editorial, estando disponíveis em livros, revistas, jornais, transmissões de rádio e televisão ou 

outras formas de disseminação de informações. 
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Nesse sentido, os conteúdos disponíveis em Fontes Abertas, via de regra, não exigem 

quaisquer espécies de restrição de acesso e encontram-se acessíveis a todo instante, ao público 

em geral, não constituindo dados fechados ou negados.  

Da Atividade de Inteligência e das Fontes Abertas deriva o conceito de Inteligência de 

Fontes Abertas (Open Source Intelligence – O SINT). Segundo Dantas e Ferro-Junior (2010), 

a Inteligência de Fontes Abertas é uma forma de gestão do conhecimento com a coleta de 

informação de fontes de acesso público e consequente produção de conhecimento de valor 

preciso, útil e oportuno para diversas finalidades públicas. 

As informações públicas possuem um volume que cresce em largas escalas diariamente, 

facilitado ainda mais pelo aumento da disseminação da internet e por ferramentas de busca 

gratuitas na Web. No entanto, o que é gerado nestas fontes, muitas vezes não é coletado, 

gerenciado ou passado por qualquer processo de análise. 

O Manual de Fundamentos Inteligência Militar Terrestre EB20-MF-10.107 (BRASIL, 

2015) define a Inteligência de Fontes Abertas como “a Inteligência 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”. 

Portanto, quando se fala em Inteligência de Fontes Abertas, deve-se pensar na 

informação ou dado que foi coletado, selecionado, analisado e expresso de tal forma que 

evidencie a sua importância para determinado problema (PLATT, 1974). 

3.2 Fontes abertas no Processo de Seleção de Recursos Humanos  

Os dados ou informações de acesso livre podem ser encontrados nos mais variados 

meios como nos livros, nas revistas, em documentos públicos ostensivos, em softwares e na 

Word Wide Web (WEB), sendo potencializados principalmente pela Internet. A WEB, além de 

diversas outras informações, podem conter os livros, as revistas e os documentos públicos em 

formato digital. 

Destaca-se que WEB e Internet não são a mesma coisa. “A Internet é [...] uma rede 

mundial de computadores ou terminais ligados entre si, [...] de uma forma que os usuários 

conectados possam usufruir de serviços de informação e comunicação de alcance mundial [...]” 

(MORAIS; LIMA; FRANCO, 2012, p. 42).  A WEB é parte integrante da Internet e “ pode ser 

vista como um imenso banco de dados, contento informações providas por centenas de milhares 

de autores (pessoas e instituições) ”, (MORAIS; LIMA; FRANCO, 2012, p. 58). 

A Internet, portanto, disponibiliza ao público em geral diversos serviços que constituem 

importantes Fontes Abertas de dados. Entre os principais serviços, destacam-se os Websites 



6 

que, segundo Morais, Lima e Franco (2012, p. 59), é o conjunto de páginas WEB num 

determinado endereço, mais conhecido pelos nomes em inglês site ou sítio e Website. Assim, 

sítios de relacionamento, de redes sociais, governamentais e de empresas como Serasa Experian 

e Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) podem constituir-se em importantes fontes abertas de 

dados de pessoas nos mais diversos processos de seleção de recursos humanos. 

Entre os mais diferentes sítios de relacionamento, destacam o Tinder, o Happn e o 

ParPerfeito. Segundo Souza (2016), “Criado em 2012, o Tinder é um aplicativo de localização 

de pessoas para encontros, disponível para smartphones e tablets com sistemas iOS ou 

Android.” O Happn e o ParPerfeito possuem semelhanças quanto à finalidade com algumas 

funcionalidades diferentes. Em todos esses sítios, destaca-se que, ao se cadastrar, qualquer 

pessoa se torna um usuário básico. Para alavancar à condição de usuário qualificado, é 

necessário realizar algum tipo de assinatura o que resulta em custos. No entanto, 

independentemente do nível de usuário, é possível visualizar fotografias, imagens e o perfil, ou 

seja, as características e identificações pessoais de quaisquer pessoas cadastradas.  

 As redes sociais também podem ser consideradas extraordinárias fontes abertas de dados 

na atualidade por meio de sítios ou aplicativos de celulares como Facebook, Instagram, Twitter, 

WhatsApp, YouTube e LinkedIn. 

 O Facebook é uma rede social que permite conversar com amigos, criar novas amizades, 

compartilhar mensagens, links, vídeos e fotografias.  O Instagram é, basicamente, uma rede 

social que permite o compartilhamento de fotos e imagens. O YouTube permite o 

compartilhamento de vídeos. O Twitter é uma espécie de diário ou blog no qual os usuários 

cadastrados podem escrever sobre quaisquer assuntos por meio das conhecidas “twittadas”. O 

WhasApp é um aplicativo de mensagens instantâneas que permite, entre outros serviços, a 

realização de chamadas de voz e o fluxo de imagens, vídeos e documentos. O LinkedIn é uma 

rede social semelhante ao Facebook. No entanto, sua concepção é diferente pois está focado 

nos relacionamentos profissionais. Assim, as pessoas e empresas podem se comunicar, fazer 

parcerias, procurar e oferecer empregos, dentre outras atividades relacionadas.  

 Em resumo, essas redes sociais permitem a realização de cadastros de forma gratuitas 

nos quais as pessoas, para se tornarem usuárias, necessitam criar um perfil no qual registram 

nome, e-mail, sexo, data de nascimento e outras características pessoais como gostos, 

relacionamentos, fotografias, entre outros. Originalmente, as contas criadas são de acesso 

público, mas os usuários podem torna-las privadas de forma que as consultas aos dados só é 

possível após prévia autorização concedida pelo respectivo titular da conta. 
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 Sites governamentais também são importantes fontes abertas de dados. Em março de 

2019, o Decreto Presidencial Nº 9.723 instituiu o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como 

instrumento suficiente e substitutivo para apresentação de outros documentos do cidadão no 

exercício de obrigações e direitos ou na obtenção de benefícios. Desse modo, por meio do 

número do CPF é possível, entre outros serviços, acessar de forma gratuita, pela internet: [1] a 

existência de registros criminais em nome de uma determinada pessoas nos sistemas 

informatizados da Polícia Federal; [2] a situação do cadastro do CPF junto à Receita Federal 

do Brasil; [3] a existência de débitos relativos a créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 

União. Utilizando-se de mais alguns dados como o nome completo, a data de nascimento, o 

nome da mãe, é possível, ainda, também, sem ônus, pela internet, consultar a situação de uma 

determinada pessoa perante os órgãos da Justiça Federal ou Justiça Estadual, das Polícias Civis 

dos Estados e da Polícia Civil do Distrito Federal e Territórios, assim como dos beneficiários 

de Programas Sociais do Governo Federal. 

 Assim, verifica-se que diversas informações de pessoas e instituições estão disponíveis 

de forma livre e pública na WEB. Esses dados, se tratados, podem constituírem-se em 

importantes conhecimentos a serem aplicados em diversos processos como seleção de recursos 

humanos para uma determinada atividade. 

3.3 O processo de seleção para o Serviço Militar Obrigatório do Exército Brasileiro 

O início das atividades relativas ao Serviço Militar é realizado, anualmente, após a 

aprovação, pelo Ministro de Estado da Defesa, do Plano Geral de Convocação que regulamenta 

as condições de recrutamento dos brasileiros para prestação do Serviço Militar Inicial nas 

Forças Armadas. A atividade de recrutamento foi unificada para as Forças Armadas a partir do 

ano de 2003 e utiliza-se do Sistema Eletrônico de Recrutamento Militar e Mobilização 

(SERMILMOB) do Exército Brasileiro, sendo constituída das fases de Convocação, 

Alistamento, Seleção Geral, Distribuição dos Conscritos e Seleção Complementar. 

A Convocação é o chamamento, para a prestação do Serviço Militar Inicial, de todos os 

brasileiros de uma determinada classe (ano de nascimento) e das classes anteriores, do sexo 

masculino, que estejam em débito com o serviço militar. Aqueles cidadãos convocados deverão 

realizar o Alistamento Militar que consiste na formalização da inscrição por meio do 

preenchimento do formulário de alistamento militar, online, constante na página da internet 

www.alistamento.eb.mil.br ou www.servicos.gov.br, mediante a inserção do número do 

Cadastro de Pessoa Física (CPF) para convalidação dos dados junto à Receita Federal. O 

Alistamento pode ser realizado, também, de forma presencial nas Juntas de Serviço Militar 
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(JSM), órgãos executores do serviço militar, mediante apresentação dos documentos solicitados 

no Plano Geral de Convocação.  

A Seleção Geral tem por finalidade escolher aqueles jovens que estarão aptos à 

prestação do serviço militar. Essa atividade é realizada pelas Comissões de Seleção (CS), com 

representes de uma única Força Armada, ou pelas Comissões de Seleção das Forças Armadas 

(CSFA), com membros de duas ou das três Forças Singulares. A CS é constituída para atender 

ao processo seletivo dos residentes em municípios tributários2 que possuem Organização 

Militar (OM) subordinados a uma única Força Singular e a CSFA quando houver OM 

subordinadas a mais de uma Força Armada. Em ambos os casos, a CS ou CSFA são organizadas 

para realizar a Seleção Geral dos brasileiros da classe convocada, dos voluntários, e daqueles 

em débito com o Serviço Militar visando a incorporação nas Forças Armadas. 

Assim, os jovens selecionados sem restrição na fase da Seleção Geral passam a ser 

denominados conscritos e são designados/distribuídos para as Forças ou incluídos no Excesso 

de Contingente. Aqueles incluídos no excesso de contingente são direcionados para à JSM a 

fim de receberem o Certificado de Dispensa e Incorporação (CDI). Os cidadãos não habilitados 

na fase da Seleção Geral recebem o Certificado de Isenção (CI).  

Os jovens designados/distribuídos para as Forças Armadas ainda passam por uma última 

fase antes do ato de Incorporação, a Seleção Complementar. Essa fase ocorre na própria 

Unidade Militar para onde o conscrito foi direcionado e tem por objetivo verificar se não 

ocorreram alterações consideráveis com o jovem em relação aos exames realizados por ocasião 

da Seleção Geral.  

Visando atender possíveis substituições necessárias, as CS ou CSFA podem designar 

uma quantidade maior de jovens em relação à quantidade de vagas disponíveis para 

incorporação, geralmente realizada na proporção de 3 conscritos para cada vaga disponível.  

A Seleção Complementar é responsabilidade de cada Força. No Exército Brasileiro, 

cabe à Diretoria do Serviço Militar (DSM), órgão do Departamento Geral do Pessoal (DGP), a 

responsabilidade de planejar, orientar, coordenar e avaliar as atividades relativas ao Serviço 

Militar Inicial na Força.  

Assim, o processo de seleção dos recursos humanos para o Serviço Militar Inicial no 

Exército Brasileiro possui duas fases de Seleção: Seleção Geral e Seleção Complementar. Em 

ambas as etapas, deve-se cumprir estabelecido no Art. 13 da LSM:  “A seleção, quer da classe 

 
2 Municípios tributários são aqueles aptos a fornecerem cidadãos para o Serviço Militar. São cidades que 
possuem ou que estão próximas às Organizações Militares. 
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a ser convocada, quer dos voluntários, será realizada dentro dos seguintes aspectos: a) físico; 

b) cultural; c) psicológico; d) moral” (BRASIL, 1964). Para isso, a DSM emite diretrizes 

regulamentando esse processo no âmbito da Força, e, na Seleção Geral, os cidadãos convocados 

são submetidos à inspeção de saúde, exame físico, entrevista e exame odontológico. 

4 RESULTADOS 

Identificamos que a Inteligência de Fontes Abertas na Seleção dos Recursos Humanos 

para o Serviço Militar Inicial como Soldado-Recruta do Exército Brasileiro pode ser empregada 

tanto na fase da Seleção Geral quanto na fase da Seleção Complementar. 

 Na seleção geral, a Inteligência de Fontes Abertas poderia ser empregada no processo 

de escolha dos conscritos. Grande parte dos jovens alistados possuem cadastros com 

informações pessoais e fotografias em sites de relacionamento e em redes sociais. Outros 

possuem registros de atos infracionais, condenações criminais ou encontram-se sub judice.  

Todos esses dados, disponíveis na internet, poderiam ser coletados, processados e analisados, 

de forma automática, por meio de inteligência artificial. Dessa forma, os membros das 

Comissões de Seleção do Exército Brasileiro poderiam confrontar as informações prestadas 

pelos jovens alistados, cadastradas no SERMILMOB ou levantadas nas entrevistas, com 

aquelas informações pessoais de acesso público disponíveis na internet.  

Como exemplo prático, podemos citar um determinado jovem que no SERMILMOB e 

na entrevista especificou ser um trabalhador. No entanto, a Inteligência de Fontes Abertas 

buscou informações de acesso público referentes a esse jovem e encontrou diversas imagens do 

mesmo ostentando armamento em comunidades carentes e fazendo apologias ao crime. Nesse 

caso, a CS sequer habilitaria esse cidadão na Seleção Geral e forneceria o Certificado de Isenção 

ao mesmo por não atender requisitos culturais e morais necessários a um Soldado do Exército 

Brasileiro. 

Assim, no período de aproximadamente 4 (quatro) meses decorridos entre a Seleção 

Geral e a Seleção Complementar, os militares do Exército Brasileiro, membros das CS ou 

CSFA, ao invés de ficarem analisando manualmente as relações dos jovens alistados, confiando 

nas suas experiências e instintos para selecionar aqueles conscritos mais bem preparados físico, 

cultural, psicológico e moralmente, receberiam os nomes dos candidatos classificados e 

habilitados pelo conhecimento produzido na Atividade de Inteligência das Fontes Abertas. 

O emprego da Inteligência de Fontes Abertas na Seleção dos Recursos Humanos para o 

Serviço Militar Inicial permitiria o recrutamento dos melhores Soldados-Recrutas para o 

Exército Brasileiro, o que: [1] aumentaria a capacidade de proteger o país; [2] diminuiria o 
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tempo de trabalho da CS ou CSFA que, atualmente, anualmente, é de aproximadamente 6 

meses, e desvia militares de suas diversas funções nas Organizações Militares do EB; [3] criaria 

modelos mais precisos para selecionar aqueles jovens mais aptos à prestação do Serviço Militar 

Inicial no EB; [4] diminuiria custos envolvidos nesse processo. 

No entanto, algumas limitações podem ser encontradas como: as necessidades de 

recursos e tempo para desenvolver sistemas capazes de processar os dados coletados assim 

como capacitar pessoal para operar os referidos sistemas e produzir conhecimento; e a 

necessidade do trabalho ser realizado por militares devidamente qualificados e com 

procedimentos padronizados em âmbito nacional de forma a evitar distorções e exposições 

desnecessárias dos jovens incialmente não habilitados. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O propósito a ser alcançado neste Artigo Científico foi o de destacar as possibilidades 

do emprego da Inteligência de Fontes Abertas na Seleção dos Recursos Humanos para o Serviço 

Militar Inicial como Soldado-Recruta do Exército Brasileiro.  

 Inicialmente, apresentou-se, de forma simplificada, os principais conceitos relativos à 

Inteligência. Posteriormente, foram expostas algumas Fontes Abertas existentes na WEB, 

acessadas pela Internet, e alguns dos principais dados disponibilizados pelas mesmas. Na 

sequência, alguns conceitos relativos ao Serviço Militar Inicial e o processo de seleção do 

Soldado-Recruta do Exército Brasileiro foram detalhados de forma que durante todo o tempo, 

o leitor pudesse estar analisando a possibilidade de interação entres os assuntos apresentados. 

 De um lado, temos um Exército que, anualmente, precisa selecionar jovens para 

prestação do Serviço Militar que possuem atributos sociais e morais esperados para um 

Soldado. No entanto, esse processo utiliza processos subjetivos de acordo com os instintos 

pessoais dos membros das CS e CSFA. 

 O uso da Inteligência de Fontes Abertas não é uma atividade ilegal. Não se busca, aqui, 

um dado negado. Todas as informações estão disponíveis de forma pública e seriam buscadas 

e analisadas de forma oportuna, por meio de atividade especializada e seguindo princípios éticos 

da sociedade. 

 Por fim, este artigo não esgota o assunto. Na pesquisa em si, não foram aprofundados 

quais dados de acesso público a Inteligência de Fontes Abertas poderia utilizar, por meio da 

inteligência artificial, no processo de seleção dos Solados-Recrutas do EB. Esses dados e a 

forma de utilização da inteligência artificial no processo em questão são sugestões para 

trabalhos futuros.  
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