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RESUMO 

 

Embora a pirataria não seja um fenômeno recente, a globalização, e o consequente aumento 
da dependência dos mares para fins comerciais, parece ter contribuído para o surgimento de 
pontos focais onde as ações de piratas tendem a acontecer com com maior frequência. Para se 
contrapor a esse tipo de ameaça os Estados modernos têm se utilizado de suas Forças Navais e 
mais especificamente suas unidades de operações especiais. No presente trabalho será 
explicada a teoria das operações especiais e seus conceitos fundamentais de superioridade 
relativa e os seis princípios das operações especiais. Será descrito, ainda, um evento real 
ocorrido de ataque de piratas ao navio mercante Maesrk Alabama na costa da Somália e 
posteriormente a tomada do comandante do navio como refém, seguida da reação da Marinha 
dos Estados Unidos da América. Tendo como propósito deste estudo a confrontação da teoria 
vs realidade, será analisada se a realidade selecionada para a pesquisa aconteceu com a 
aderência ao modelo teórico de McRaven. Analisar-se-á se o Poder Naval brasileiro também 
possui capacidade de se contrapor a este tipo de ameaça e se é aderente a confrontação 
realizada. Como conclusão, chegar-se-á, a de que a teoria proposta é aplicável em parte a uma 
realidade de ação de piratas, tanto no caso real estudado como pela Marinha do Brasil, que 
como a Marinha dos EUA, também possui elementos para o combate a pirataria. 
 

Palavras-chaves:pirataria, operações especiais, Marinha dos Estados Unidos da América, 
Marinha do Brasil, Somália, Mergulhadores de Combate 
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1. INTRODUÇÃO 

Antes de começar este trabalho é importante o leitor saber o que são operações 

especiais, que segunda a Doutrina Militar Naval da Marinha do Brasil são: 

As OpEsp são aquelas realizadas por pessoal adequado e rigorosamente selecionado 
e intensivamente adestrado, empregando métodos, táticas, técnicas, procedimentos e 
equipamentos não convencionais, visando à consecução de objetivos dos níveis 
político, estratégico, operacional e tático. Normalmente, são operações de duração 
limitada, em função do reduzido efetivo empregado e da dificuldade de 
ressuprimento.[...] O sigilo, a rapidez, a surpresa e a agressividade das ações são as 
condições essenciais para o sucesso desse tipo de operação. Os elementos de OpEsp, 
quando agrupados e equipados para a execução deste tipo de operação, são 
considerados meios. Desta forma, é indispensável que os militares nelas empregados 
possuam condições físicas e psicológicas adequadas para o exercício de atividades 
complexas, em ambiente de risco elevado (BRASIL, 2017b). 

 

A teoria mais importante, até o momento, sobre as operações especiais foi elaborada 

pelo Almirante da Marinha dos Estados Unidos da América (EUA) William H. McRaven 

(1955-), em 1996, após uma análise de diversos fatos históricos. Esta teoria é a base deste 

trabalho, por isso deve ser perfeitamente assimilada para um entendimento correto do que este 

estudo se propõe. 

 As operações especiais podem ser empregadas em diversos tipos de operações 

militares, tanto em coordenação com unidades convencionais de combate, como sozinhas. 

Independente de sua aplicabilidade as operações especiais podem ser divididas basicamente 

em três atividades: reconhecimento1 , ações diretas2  e ações indiretas3 . Conforme será 

explicado mais adiante, a teoria ora analisada aplicar-se-á apenas nas ações diretas. 

 Dentre as inúmeras possibilidades de missões em que são utilizadas as ações diretas o 

estudo escolheu uma ação de pirataria que evoluiu para uma tomada de refém, executada 

																																																								
1São ações realizadas com os propósitos de obter informações sobre atividades e recursos do inimigo e coletar 
dados meteorológicos, hidroceanográficos, geográficos, eletromagnéticos e outros, numa determinada área 
(BRASIL, 2017a). 
2São violentos ataques de surpresa, realizados normalmente por grupos de reduzido efetivo, seguidos de um 
retraimento e posterior retirada (BRASIL, 2017a). 
3São as ações destinadas a estruturar, prover, instruir, desenvolver e dirigir o apoio local em uma área de 
interesse, a fim de contribuir com a consecução de objetivos políticos ou estratégicos de mais longo prazo. A 
forma consagrada de emprego destas ações encontra-se no escopo da guerra irregular, por meio da organização, 
expansão e emprego em combate de forças irregulares nativas (BRASIL, 2017a). 
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pelos US Navy SEAL4 contra piratas que abordaram o navio mercante Maersk Alabana, no 

ano de 2009, na costa da Somália, e se propõe a analisar se realmente a realidade selecionada 

para a pesquisa aconteceu com a aderência ao modelo teórico de McRaven. 

 No capítulo 2, será abordado a teoria das operações especiais de McRaven (1996), 

porém sem uma análise crítica. Em seguida, no capítulo 3, será apresentada e discorrida 

exclusivamente sobre as ações dos piratas e a reação dos EUA, sendo o trabalho desenvolvido 

pelos SEAL o foco principal do capítulo. A partir do capítulo 4, serão realizadas as análises da 

comparação proposta, interligando os capítulos 2 e 3 com os devidos juízos a serem 

elaborados para no último capítulo chegar a uma conclusão. No capítulo 5, pretende-se 

realizar uma abordagem sobre a capacidade do Poder Naval nacional de desenvolver uma 

ação de contrapirataria similar a analisada neste estudo, verificando-se se as comparações 

sobre teoria versus realidade se aplicam também às unidades da Marinha do Brasil (MB). 

 A abordagem deste trabalho foi a comparação entre teoria e realidade, com a 

metodologia empregada da pesquisa bibliográfica e complementada com a expertise do autor 

no assunto de operações especiais. 

 Ressalta-se que existem trabalhos relacionados a explicação pura e simples da teoria 

de McRaven (1996) e alguns estudos analíticos sobre o evento, de uma forma geral, dos 

piratas no navio mercante dos EUA e a reação deste Estado, entretanto, não foi encontrado 

nenhum trabalho que, assim como este, busque correlacionar os dois assuntos. 

 Devido ao crescente interesse do Brasil em seu entorno estratégico5, e sendo a área do 

Golfo da Guiné (área de grande ocorrência de pirataria) pertencente a essa área de interesse, 

faz-se necessário o Brasil dispor de um Poder Naval compatível com suas aspirações, capaz 

																																																								
4Unidade de operações especiais da Marinha dos Estados Unidos da América, (sigla em inglês Sea, Air and 
Land). 
5Área que extrapola a região sul-americana e inclui o Atlântico Sul e os países lindeiros da África, assim como a 
Antártica. Ao norte, a proximidade do mar do Caribe impõe que se dê crescente atenção a essa região (BRASIL, 
2012). 
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de se opor a possíveis ações de piratas nessa área de interesse, bem como, em toda a região do 

entorno estratégico e em qualquer área de interesse nacional. 
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2. A TEORIA DO ALMIRANTE WILLIAM HARRY McRAVEN 

 No presente capítulo o estudo abordará toda a base teórica necessária para o 

entendimento do trabalho proposto, a qual será, mais adiante, comparada com o fato real 

escolhido. Para esse fim, o capítulo está separado em três partes, uma explicando a teoria das 

operações especiais, a seguinte abordando a superioridade relativa e a última parte falando 

sobre os seis princípios das operações especiais. 

 No campo da literatura militar há muitos documentos escritos sobre as teorias da 

guerra, desde o espectro nuclear, passando pela guerra indireta e finalmente chegando nos 

conflitos convencionais. Existem teorias de escalada de guerra e término de guerra, teorias de 

revolução e contrarrevolução, e teorias de insurgência e contra-insurgência. Existem teorias 

gerais do poder aéreo e do poder naval e teorias mais específicas sobre bombardeio 

estratégico e guerra anfíbia. A teoria de operações especiais é importante porque o seu 

sucesso desafia a sabedoria convencional. Usando uma pequena força, pode-se derrotar um 

oponente muito maior ou bem entrincheirado. Este trabalho é desenvolvido com base na mais 

importante teoria, até o momento, de operações especiais e que explica por que esse 

fenômeno ocorre, e foi escrito pelo Almirante na Marinha dos EUA William H. McRaven. 

Será mostrado que, por meio do uso de certos princípios de guerra, uma força de operações 

especiais pode reduzir o que Carl Von Clausewitz6 chama de fricções da guerra (conceito que 

será explicado mais adiante) a um nível administrável. Ao minimizar esses atritos, a força de 

operações especiais pode alcançar relativa superioridade sobre o inimigo. Uma vez alcançada 

a superioridade relativa, a força atacante não está mais em desvantagem e tem a iniciativa de 

explorar as fraquezas do inimigo e garantir a vitória. Embora ganhar a superioridade relativa 

não garanta o sucesso, é necessário para se alcançá-lo. Conseguindo determinar, antes de uma 

operação, a melhor maneira de alcançar a superioridade relativa, então é possível adaptar o 

																																																								
6Carl Phillip Gottlieb Von Clausewitz (1780–1831) foi um militar do Reino da Prússia que ocupou o posto de 
general e é considerado um grande estrategista militar e teórico da guerra por sua obra Da Guerra. 
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planejamento e a preparação de operações especiais para melhorar as chances de vitória 

(McRAVEN, 1996). Essa teoria fornecerá uma estrutura intelectual para pensar sobre 

operações especiais. 

 

2.1 – Teoria das Operações Especiais 

A teoria das operações especiais apresentada neste estudo limitou o escopo desta 

atividade, exigindo de McRaven (1996, p. 2) a seguinte definição: “Uma operação especial é 

conduzida por forças especialmente treinadas, equipadas e apoiadas, para um alvo específico 

cuja destruição, eliminação ou resgate (no caso de reféns) é político ou imperativo militar”7. 

Tal definição não é consistente com a doutrina de operações conjuntas estadunidenses, que 

define com maior amplitude as operações especiais, incluindo, também, as operações 

psicológicas, os assuntos civis e o reconhecimento, que não estarão no escopo deste trabalho.  

As operações especiais se tornam únicas por que são conduzidas contra posições 

fortificadas, seja um navio de guerra cercado por redes antitorpédicas, um refúgio de 

montanha vigiado por tropas, um campo de prisioneiros de guerra, ou um avião de 

passageiros sequestrado. Essas posições fortificadas refletem situações que envolvem a guerra 

defensiva por parte do inimigo. Carl Von Clausewitz, em seu livro Da Guerra, observou: 

A forma defensiva de guerra é em si mesma mais forte do que a ofensiva [...]  
Se a defensiva é a forma mais forte da condução da guerra, mas tem um objetivo 
negativo, é evidente que só devemos recorrer a ela se a nossa fraqueza a tal nos 
obrigar, e é preciso abandoná-la logo que nos sintamos suficientemente fortes para 
visar um objetivo positivo (CLAUSEWITZ, 2003, p.467). 
 

A teoria da guerra de Clausewitz afirma que, para derrotar "a forma mais forte de 

guerra", a melhor arma de um exército é um número superior.  

Nesse sentido, a superioridade dos números é reconhecidamente o fator mais 
importante no resultado de um compromisso, desde que seja grande o suficiente para 
contrabalançar todas as outras circunstâncias contribuintes. Daí resulta que tantas 
tropas quanto possíveis devam ser trazidas para o combate no ponto decisivo 
(CLAUSEWITZ8, 1976 apud McRAVEN, 1996). 
 

																																																								
7 Texto original na língua inglesa (tradução do autor). 
8CLAUSEWITZ, Carl Von. On war. Princeton: Princeton University Press, 1976. 
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Nenhum soldado argumentaria o benefício de números superiores, mas se fosse o fator 

mais importante, não seria possível entender como poderiam 69 comandos alemães terem 

derrotado uma força belga de 650 soldados protegidos pela maior e mais extensa fortaleza de 

sua época, o forte em Eben Emael. Outro aspecto a ser entendido é como que uma força de 

operações especiais em inferioridade numérica e com a desvantagem de atacar a forma mais 

forte de guerra ganha superioridade sobre o inimigo. Entender esse paradoxo é entender as 

operações especiais (McRAVEN, 1996). 

 

2.2 – Superioridade Relativa 

A superioridade relativa é um conceito crucial para a teoria das operações especiais. 

Em termos simples, a superioridade relativa é uma condição que existe quando uma força 

atacante, geralmente menor, ganha uma vantagem decisiva sobre um inimigo mais numeroso 

ou bem defendido. O valor do conceito de superioridade relativa reside em sua capacidade de 

ilustrar quais forças positivas influenciam o sucesso de uma missão e mostrar como as 

fricções da guerra afetam o alcance do objetivo. Para entender este conceito, McRaven (1996) 

definiu três propriedades básicas da superioridade relativa, que este autor compilou como 

alcance, manutenção e perda. A seguir veremos como essas propriedades são reveladas em 

combate.  

A superioridade relativa é alcançada no momento crucial em um engajamento. Em 

alguns casos, o momento crucial vem antes do combate real. O ponto em que a superioridade 

relativa é alcançada é, também frequentemente, o ponto de maior risco. Quanto mais próxima 

a força atacante, mais difíceis se tornam as defesas. No entanto, uma vez que se ultrapassa o 

último obstáculo, a probabilidade de sucesso supera fortemente a probabilidade de falha, e a 

superioridade relativa é alcançada (McRAVEN, 1996).  

Quando alcançada a superioridade relativa, ela deve ser mantida para garantir a 

vitória. A capacidade de sustentar a superioridade relativa frequentemente requer que o 
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combatente tenha coragem, intelecto, ousadia e perseverança, ou o que Clausewitz chama de 

fatores morais (McRAVEN, 1996).  

Se a superioridade relativa é perdida, dificilmente será recuperada. Uma fraqueza 

inerente em forças de operações especiais é a falta de poder de fogo em relação a uma grande 

força convencional. Consequentemente, quando perdem a superioridade relativa, perdem a 

iniciativa e a forma mais forte de guerra geralmente prevalece, a defesa (McRAVEN, 1996).  

A chave para uma missão de operações especiais é obter a superioridade relativa no 

início do engajamento. Quanto mais tempo um ataque se prolongar, maior a probabilidade de 

o resultado ser afetado pela vontade do inimigo, pelo acaso e pela incerteza, os fatores que 

compõem as fricções da guerra. O gráfico da figura 1 ilustra como as operações especiais, 

com sua tecnologia de ponta, com o acesso à inteligência de nível nacional, e com 

treinamento de alta qualidade, são capazes de minimizar os atritos da guerra e alcançar a 

superioridade relativa. Tal gráfico não pretende ser uma ferramenta analítica, mas conceitual, 

para ajudar a ilustrar por que certas missões são bem-sucedidas. Além disso, o gráfico fornece 

uma demonstração visual das três propriedades da superioridade relativa: o alcance do 

momento crucial, que pode ser visto como um aumento na probabilidade de conclusão da 

missão; a manutenção da superioridade relativa com o atingimento do momento crucial é 

fundamental para a conclusão da missão; e a da perda da superioridade relativa causa uma 

queda decisiva na probabilidade de conclusão da missão. A Figura 1 é, basicamente, um 

gráfico de superioridade relativa representativa. O eixo X é o tempo, o eixo Y é a 

probabilidade de conclusão da missão. A intersecção dos eixos é o ponto de vulnerabilidade 

(PV). O ponto de vulnerabilidade é definido como o ponto, em uma missão, quando a força 

atacante atinge a primeira linha de defesa do inimigo. Nesse ponto, as fricções da guerra 

(acaso, incerteza e a vontade do inimigo) começam a interferir no sucesso do combate. Esse 

ponto de vulnerabilidade é um pouco arbitrário e a localização exata pode ser debatida. 

Embora as chamadas fricções da guerra possam afetar uma missão mesmo nas fases de 
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planejamento e preparação, McRAVEN (1996) definiu o ponto de vulnerabilidade como um 

aspecto da fase de engajamento. 

 

 

 

 

A área de vulnerabilidade (AV) é uma função da conclusão da missão ao longo do 

tempo. Quanto mais tempo demora-se a ganhar superioridade relativa, maior a área de 

vulnerabilidade e, portanto, maior o impacto das fricções da guerra. O gráfico mostra que a 

força de operações especiais é bem-sucedida porque suas vantagens inerentes (tecnologia, 

treinamento, inteligência etc.) permitem reduzir a área de vulnerabilidade e, portanto, as 

fricções da guerra a um nível administrável (McRAVEN, 1996).  

Embora existam fatores na guerra sobre os quais temos pouco controle, a teoria das 

operações especiais mostra que existem seis princípios que podem ser controlados e que 

afetam a superioridade relativa. 

 

2.3 – Princípios das Operações Especiais 

FIGURA 1 – Gráfico da representação da superioridade relativa 
Fonte: LISBOA, Rodney Alfredo Pinto. Princípios das operações especiais:  
considerações sobre a perspectiva de McRaven (parte final). [S.l.], 14 jun. 2016.  
Disponível em: <http://fopesp.blogspot.com/2016/06/principios-das-operacoes- 
especiais_14.html>. Acesso em: 4 jul. 2018. Blog FOpEsp. 
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Os seis princípios das operações especiais apresentados – simplicidade, segurança, 

repetição, surpresa, velocidade e propósito – foram derivados de uma análise de McRaven 

(1996) de oito casos históricos9. Esses princípios dominaram todas as missões bem-sucedidas. 

Se um desses princípios foi ignorado, desconsiderado ou contornado, houve invariavelmente 

uma falha de alguma magnitude. São esses princípios que permitem que as forças de 

operações especiais obtenham a superioridade relativa.  

Para McRaven (1996) não é provável que grandes Forças militares possam usar esses 

princípios para ganhar superioridade relativa. A superioridade relativa favorece forças 

pequenas, isso não significa que grandes forças não possam ganhar algum elemento de 

surpresa ou usar a velocidade para atingir seus objetivos, mas ganhar superioridade relativa 

requer a integração adequada de todos os seis princípios (McRAVEN, 1996). Devido ao seu 

tamanho, é difícil para as grandes forças militares desenvolverem um planejamento simples, 

manterem seus movimentos ocultos, realizarem ensaios detalhados completos (até o nível 

individual do soldado), ganharem surpresa tática e velocidade no alvo e motivarem todos os 

soldados da unidade a um único objetivo. Em algum momento, a extensão de comando e 

controle tornam-se grandes demais para que uma grande força militar combine efetivamente 

todos os princípios das operações especiais. McRaven (1996) cita que Clausewitz10 afirma o 

óbvio quando diz: “Quanto maior a magnitude de qualquer evento, maior a gama de forças e 

circunstâncias que o afetam”. Forças maiores são mais suscetíveis as fricções da guerra.  

Os princípios das operações especiais funcionam porque procuram reduzir a guerra ao 

seu nível mais simples e, assim, limitar os efeitos negativos do acaso, da incerteza e da 

vontade do inimigo. Para alcançar uma superioridade relativa, o praticante de operações 

especiais deve levar em conta todos estes princípios nas três fases de uma operação: 

																																																								
9Inicialmente, os casos eram vistos em termos dos princípios de guerra do Exército dos EUA, conforme definido 
na Doutrina de Operações Especiais Conjuntas. Após um exame cuidadoso desses casos, alguns dos princípios 
da guerra foram eliminados ou modificados para refletir com mais precisão sua relação com uma operação 
especial. Os princípios do exército incluem: objetivo, ofensivo, massa, economia de força, manobra, unidade de 
comando, segurança, surpresa e simplicidade. 
10CLAUSEWITZ, Carl von. On war. Princeton: Princeton University Press, 1976. 
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planejamento, preparação e execução. Os princípios estão interligados e dependem um do 

outro para se sustentarem. A correlação entre simplicidade, segurança e repetição é clara. Se 

um plano não for simples, será difícil ocultar a intenção da operação e será ainda mais difícil 

ensaiar a missão. E se a operação é difícil de esconder e ensaiar, será quase impossível 

executar com surpresa, velocidade e propósito. Na fase de preparação, a segurança adequada e 

a repetição constante têm um impacto direto na capacidade da força atacante de ganhar 

surpresa e velocidade na fase de execução. Clausewitz (2003), em sua discussão sobre a 

surpresa, afirma: “Com lassidão [segurança fraca] e princípios pouco rígidos, é inútil arriscar 

um golpe de surpresa”. 

A repetição constante, como manifestada em treinamentos e ensaios pré-missão, é o 

elo entre o princípio da simplicidade, na fase de planejamento, e os princípios da surpresa e 

velocidade na fase de execução. Ensaios constantes e realistas melhorarão a capacidade da 

força de ataque de executar rapidamente a missão, particularmente sob condições de combate. 

Repetição, por sua própria natureza, melhora a velocidade no alvo.  

O último dos seis princípios é o propósito. O propósito significa a compreensão dos 

objetivos da missão, tornando-o um compromisso pessoal dos militares envolvidos para ver 

estes objetivos alcançados, sendo vital para alcançar a superioridade relativa. Embora o 

princípio do propósito seja mais aparente na fase de execução, todas as fases devem se 

concentrar na finalidade da missão. Conhecer o propósito da missão reduzirá os objetivos 

alheios, limitará as informações de inteligência necessária, adequará os requisitos das 

operações especiais, concentrará os ensaios e, em combate, garantirá que os esforços 

individuais do comandante e dos soldados estejam centrados no que é importante, a missão.  

Todos os exemplos anteriores ilustram a relação entre o planejamento, a preparação e 

a execução de uma missão e demonstra a natureza sinérgica dos seis princípios das operações 

especiais. O triângulo que representa o modelo das operações especiais mostrado na figura 2 

descreve os princípios das operações especiais como uma pirâmide invertida.  
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Os blocos dentro da pirâmide podem ser construídos para reduzir as fricções da guerra 

e alcançar uma superioridade relativa. Embora ganhar a superioridade relativa sobre o inimigo 

seja essencial para o sucesso, não é uma garantia para tal. O sucesso da missão, como a 

pirâmide invertida mostra, é precariamente equilibrado em um os vértices do triângulo. Os 

fatores morais de coragem, intelecto, ousadia e perseverança têm que apoiar a pirâmide e 

evitar que as fricções da guerra a derrube e cause sua derrota. Esse modelo também reflete a 

teoria das operações especiais. Representa graficamente a ideia de que as forças de operações 

especiais obtêm sucesso, apesar de sua inferioridade numérica, quando são capazes de ganhar 

a superioridade relativa através do uso de um plano simples, cuidadosamente mantido em 

sigilo, repetidamente e realisticamente ensaiado, e executado com surpresa, velocidade e 

propósito. O fracasso resulta quando as fricções da guerra superam os fatores morais.  

 
 

 

A seguir veremos uma rápida análise dos seis princípios e demonstrar como eles se 

manifestam em combate. 

 

a) Simplicidade  

Simplicidade é o mais crucial, e ainda assim, às vezes, o mais difícil princípio a se 

aplicar. Como se faz um plano simples? Segundo McRaven (1996) existem três elementos de 

FIGURA 2 - Representação do modelo das Operações Especiais 
Fonte: BRASIL. Marinha. Comando de Operações Navais. Manual de 
operações especiais: ComOpNav-359. [S.l.], 2017.	



16 

	

simplicidade críticos para o sucesso: limitar o número de objetivos, boa inteligência e 

inovação. 

A situação política ou militar dita os objetivos estratégicos ou operacionais da missão, 

mas os planejadores geralmente têm a liberdade para determinar os objetivos táticos, desde 

que os dois objetivos coincidam (McRAVEN, 1996). Portanto, é essencial limitar o número 

de objetivos táticos somente àqueles que são vitais, pois, assim, é possível concentrar o 

treinamento, limitar o número de pessoas necessárias, reduzir o tempo no alvo e diminuir o 

número de “partes móveis”.  

A boa inteligência é o segundo elemento necessário para desenvolver um plano 

simples. Ela simplifica um plano reduzindo os fatores desconhecidos e o número de variáveis 

que devem ser consideradas. No entanto, sempre haverá lacunas na inteligência, conforme as 

palavras de Clausewitz. 

As notícias que nos chegam em tempo de guerra são quase sempre contraditórias e, 
na maior parte, também falsas; as mais numerosas são em grande quantidade 
sofrivelmente suspeitas. Tudo o que se pode pedir a esse respeito ao oficial é um 
certo discernimento, que só se adquire graças à competência psicológica e 
profissional e à capacidade de julgamento. Ser-lhe-á preciso contar com a lei das 
probabilidades (CLAUSEWITZ, 2003, p.79).  

 

O terceiro elemento que contribui para a simplicidade é a inovação. Esta, simplifica 

um plano, ajudando a evitar ou eliminar obstáculos que de outra forma comprometeria a 

surpresa e/ou complicaria a rápida execução da missão. A inovação normalmente se manifesta 

em novas tecnologias, mas também é a aplicação de táticas não convencionais. McRaven 

(1996) afirma que em todos os casos, por ele estudados, novas tecnologias ou táticas 

inovadoras foram usadas para ajudar o elemento de ataque a alcançar o objetivo e, então, 

eliminar o inimigo de maneira rápida e efetiva. Embora os três elementos de simplicidade 

tenham seu maior impacto durante a fase de execução, eles devem ser identificados 

precocemente para ajudar a elaborar o plano e torná-lo o mais simples possível.  

 

b) Segurança 
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O objetivo da segurança rigorosa é impedir que o inimigo obtenha vantagem por meio 

do conhecimento prévio do ataque iminente. No entanto, a natureza das operações especiais é 

atacar uma posição fortificada. Naturalmente, espera-se que, tanto na guerra quanto na paz, o 

inimigo esteja preparado para um ataque. Dessa forma, não é tanto quando uma missão 

iminente vai ocorrer, mas sim como ela vai ocorrer.  

Na maioria dos casos históricos, o pessoal inimigo nos alvos estava adequadamente 

preparado para se defender contra o tipo de ataque que ocorrera. No entanto, os assaltos foram 

majoritariamente bem-sucedidos. Isso aconteceu, segundo McRaven (1996), em função da 

segurança por parte dos atacantes impedir que o inimigo soubesse a hora e, em alguns casos, o 

método do ataque, embora isso não impedisse o inimigo de se preparar para um ataque. 

Operações especiais obtém sucesso apesar da preparação defensiva por parte do inimigo. A 

segurança deve ser a mais forte possível, sem, contudo, impedir a preparação ou a execução 

das operações. É importante alcançar a superioridade relativa, porque impede que o inimigo 

ganhe uma vantagem inesperada. Uma razão predominante para o sucesso das operações 

especiais é a capacidade da força atacante de saber quais defesas o inimigo preparou. Um 

esforço de segurança fracassado poderia resultar no preparo de surpresas pelo inimigo e 

consequentemente antecipando o ataque ou reduzindo a velocidade no alvo, o que reduziria 

drasticamente a possibilidade de obter superioridade relativa.  

 

c) Repetição 

Na fase de preparação, a repetição, como a rotina, é indispensável para eliminar as 

barreiras ao sucesso. Algumas unidades de combate, como equipes antiterroristas, 

unidades de bombardeiros estratégicos e equipes dos SDV11 dos SEAL, executam os perfis 

de missão padrão como uma questão de rotina. Essa rotina aprimora as habilidades táticas 

de forma a permitir uma reação rápida a uma ameaça, desde que a ameaça se encaixe no 

																																																								
11Swimming Delivery Vehicle, são os conhecidos mini submarinos utilizados por equipes de operações especiais 
da Marinha dos Estados Unidos da América. 
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cenário padrão para o qual a unidade vem praticando. A maioria das operações especiais, 

no entanto, varia suficientemente o cenário padrão para que novos equipamentos e táticas 

sejam utilizados no problema. Ao ocorrer essa mudança de cenários, segundo McRaven 

(1996), é essencial realizar pelo menos um e preferencialmente dois ensaios completos 

antes da missão. O plano que parecia simples no papel agora deve ser testado. A 

necessidade de um ensaio completo é confirmada repetidas vezes. Invariavelmente, 

quando um determinado aspecto de uma operação não era ensaiado, ela falhava durante a 

missão real. Repetição aperfeiçoa as habilidades únicas de cada individuo, enquanto os 

ensaios completos expõem as fraquezas do plano. Ambos são essenciais para o sucesso no 

campo de batalha (McRAVEN, 1996).  

 

d) Surpresa  

Segundo a Doutrina de Operações Especiais Conjuntas Estadunidense, citada por 

McRaven (1996), surpresa é a capacidade de “atacar o inimigo em um momento ou lugar, ou 

de uma maneira, para a qual ele está despreparado”12. No entanto, em todas as operações 

especiais examinadas por McRaven (1996), o inimigo estava inteiramente preparado para 

conter uma ação ofensiva. Ainda assim, a surpresa foi alcançada em todos os casos.  

As forças de operações especiais geralmente não têm a facilidade de atacar o inimigo 

quando ou onde ele não está preparado. Tais forças devem atacar apesar da preparação do 

inimigo. Surpresa significa pegar o inimigo desprevenido. Em uma operação especial, a 

surpresa é obtida por meio do engano, do tempo e do aproveitamento das vulnerabilidades do 

inimigo. Enganar o inimigo, quando funciona, ou direciona a sua atenção para longe da força 

de ataque, ou atrasa sua resposta por tempo suficiente para que uma surpresa seja obtida no 

momento crucial. Por outro lado, enganar o inimigo também pode ser arriscado e, quando 

falha em obter a resposta apropriada, é geralmente desastrosa. Como vários dos casos 

																																																								
12 JCS, Doctrine for Joint Special Operations, E-5. 
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demonstram, o engano pode ser uma ferramenta útil para se obter surpresa, mas o excesso de 

confiança no engano deve ser evitado, e geralmente é melhor retardar a reação do inimigo do 

que desviar sua atenção. O tempo de ataque é um fator chave para ganhar surpresa. A maioria 

das forças atacantes prefere atacar um alvo à noite, principalmente porque a escuridão fornece 

cobertura, mas também porque, à noite, presume-se que o inimigo esteja cansado, menos 

vigilante e mais suscetível a surpresas. Em contrapartida, a noite frequentemente aumenta o 

estado de alerta e cada missão deve considerar as ramificações de um ataque noturno. Várias 

das operações especiais de maior sucesso foram realizadas durante o dia e alcançaram um alto 

grau de surpresa. Em operações especiais, o inimigo será preparado. A questão é saber, ou 

inferir, quando ele estará menos preparado e que hora do dia mais beneficiará a força 

atacante. Toda defesa tem um ponto fraco e ganhar a surpresa significa explorar essa fraqueza 

(McRAVEN, 1996).  

Muitos táticos consideram o princípio da surpresa como o fator mais importante em 

uma operação especial bem-sucedida. Eles erroneamente acreditam que é a surpresa que lhes 

dá a vantagem decisiva sobre o inimigo, como se pegar meramente o inimigo despreparado 

assegurasse a vitória para o ataque. Este não é o caso e a surpresa é inútil e de fato inatingível 

sem os outros princípios. A superioridade relativa é obtida apenas através da aplicação correta 

de todos os princípios. A surpresa é essencial, mas não deve ser vista isoladamente. É valiosa 

apenas como parte da pirâmide completa de princípios (McRAVEN, 1996).  

 

e) Velocidade  

Em uma missão de operações especiais, o conceito de velocidade é simples. Chegue 

ao seu objetivo o mais rápido possível. Qualquer atraso aumentará sua área de vulnerabilidade 

e diminuirá sua oportunidade de alcançar uma superioridade relativa. 

A vontade do inimigo de resistir é um fato e sua capacidade de reagir uma constante. 

Consequentemente, ao longo do tempo, as fricções da guerra só funcionam contra as forças de 
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operações especiais e não contra o inimigo. É essencial, portanto, se mover o mais rápido 

possível, independentemente da reação do inimigo (McRAVEN, 1996).  

A maioria das operações especiais envolve contato direto e, grande parte das vezes, 

imediato com o inimigo, onde minutos e segundos significam a diferença entre sucesso e 

fracasso. De acordo com McRaven (1996), das missões bem-sucedidas analisadas por ele, 

somente em uma, o atacante levou mais de trinta minutos para alcançar a superioridade 

relativa do ponto de vulnerabilidade. Na maioria dos outros casos, a superioridade relativa foi 

alcançada em cinco minutos e as missões foram concluídas em trinta minutos. 

Para ganhar surpresa e velocidade, as forças de operações especiais são geralmente 

pequenas e levemente armadas e, portanto, são incapazes de sustentar a ação contra um 

inimigo convencional por longos períodos de tempo. Clausewitz (CLAUSEWITZ, 2003, 

p.347) adverte: “Quanto mais fracas são as forças tanto mais reduzidos devem ser os 

objetivos; além disso, quanto mais fracas são as forças tanto mais curta será a duração”. 

A velocidade em uma operação especial é uma função de tempo, e não, como alguns 

implicam, um fator relativo que é afetado pela vontade do inimigo de resistir (McRAVEN, 

1996). A superioridade relativa pode ser obtida, apesar dos esforços do inimigo, 

principalmente porque a força atacante se move com tal velocidade que a reação do inimigo 

não é um fator primordial.  

 

f) Propósito  

O propósito é entender e depois executar o objetivo principal da missão, 

independentemente dos obstáculos ou oportunidades emergentes. Existem dois aspectos desse 

princípio. Primeiro, o objetivo deve ser claramente definido nos documentos que determinam 

a missão: resgatar os prisioneiros de guerra, destruir a doca seca, afundar o navio de guerra 

etc. Estes documentos de missão devem ser criados para garantir que, no calor da batalha, não 

importa o que mais aconteça, o soldado individual entenda o objetivo principal (McRAVEN, 

1996).  
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O segundo aspecto do princípio do propósito é o compromisso pessoal. O propósito da 

missão deve ser completamente entendido de antemão, e os homens devem ser inspirados 

com um senso de dedicação pessoal que não conhece limitações. Como advertiu Clausewitz 

(CLAUSEWITZ, 2003, p.109), “Estamos muito habituados a considerar, em teoria, o 

combate como uma avaliação abstrata das forças de que o sentimento não faz parte; é um dos 

inúmeros erros que as teorias intencionalmente cometem porque não lhes veem as 

consequências.” 

Os princípios das operações especiais definidos acima não são meros derivados dos 

princípios de guerra. Eles representam elementos únicos da guerra que somente forças de 

operações especiais possuem e podem empregar de maneira eficaz (McRAVEN, 1996).  

Com isso, foi apresentada a teoria necessária ao desenvolvimento deste trabalho, 

abordando os aspectos principais como a superioridade relativa e os seis princípios das 

operações especiais.  

No próximo capítulo será apresentado o evento real que foi escolhido para ser 

comparado com a teoria apresentada neste capítulo.  
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3. O CASO DO NAVIO MERCANTE MAERSK ALABAMA 

 Neste capítulo será apresentada uma ação de piratas somalis ao navio mercante 

Maersk Alabama, o posterior sequestro do comandante do navio e o seu respectivo resgate 

pela Marinha dos Estados Unidos da América. 

 Para isso, o capítulo está dividido em duas partes, uma comentando a ação dos piratas 

e outra a reação da Marinha dos EUA diante dos acontecimentos. 

 

3.1 –Ação dos Piratas Somalis 

O alvo dos piratas foi o navio porta-contêineres Maersk Alabama, construído na 

China, em 1999, de bandeira dos Estados Unidos da América, pertencente a empresa 

dinamarquesa AP Moller-Maersk Group, mas, desde 2004, operando para a companhia 

estadunidense Waterman Steamship Corporation, deslocando 14.120 toneladas, somadas às 

17 mil toneladas da carga que estava transportando por ocasião do fato ora estudado. A carga 

constituía-se de 1.092 contêineres de seis metros de comprimento. Parte da carga transportada 

pelo navio era composta por suprimentos do Programa Mundial de Alimentos da Organização 

das Nações Unidas (ONU), destinados a combater a fome em países como Ruanda, Uganda e 

Congo (PHILLIPS, 2013). 

Na manhã do dia 8 de abril de 2009, uma quarta-feira, navegava pelas águas do Golfo 

de Áden, no Oceano Índico. O dia estava quente e abafado e o mar estava calmo. O navio 

encontrava-se a mais de 300 milhas náuticas (556 km) da costa da Somália e navegava pela 

rota marítima conhecida como EAF413 (LISBOA, 2016a). Sendo que a aproximação de 

possíveis embarcações suspeitas estava sendo observada pelo Comandante, o Capitão14 

Richard Phillips (1955-), desde o dia 5 de abril, porém não havia a certeza de serem 

embarcações piratas, pois havia a possibilidade de serem pesqueiros. 

																																																								
13Rota marítima que partindo de Salalah (Omã) passava por Djibuti (República do Djibuti) chegando até 
Mombaça (Quênia). 
14Na Marinha Mercante brasileira equivale ao Capitão-de-Longo-Curso. 
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Por volta das seis horas da manhã, um dos 20 tripulantes do navio mercante observou 

um pequeno barco se aproximando rapidamente pela popa do navio, alertando ao Comandante 

sobre este fato. Após tomar conhecimento, o Comandante verificou pelo radar que a referida 

embarcação se encontrava a uma distante 3,1 milhas náuticas (5,6 km) a uma velocidade de 

20 nós (37 km/h), e realizando uma observação mais detalhada de binóculos, constatou que 

realmente se tratava de uma embarcação com piratas. Imediatamente o Comandante ordenou 

a tripulação lançar mão de um conjunto de medidas defensivas antipirataria: a embarcação 

começou a executar manobras curtas em ziguezague; as mangueiras que circundavam os 155 

metros do casco foram abertas (despejando ininterruptamente jatos d‘água com 100 libras de 

pressão por polegada quadrada); as grades que davam acesso ao passadiço e a casa de 

máquinas foram fechadas e trancadas; o Sistema de Alerta de Segurança de Navio (Ship 

Security Alert System [SSAS15]), que opera via satélite, foi acionado para alertar os Centros de 

Coordenação de Salvamento sobre a situação de emergência; foi estabelecido contato com o 

Controle de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (United Kingdom Maritime 

Trade Operations [UKMTO16]) para reportar a iminência da abordagem de elementos 

adversos (LISBOA, 2016a). 

Apesar do navio mercante ter adotado sua velocidade máxima de 18 nós (33 km/h), 

esta não foi suficiente para que ele não fosse alcançado pelos piratas somalis. Em poucos 

minutos a pequena embarcação posicionou-se ao lado do Maersk Alabama enquanto os 

invasores subiam pelos seis metros do costado, do lado esquerdo, valendo-se de uma rústica 

escada improvisada. 

Depois de alguns minutos, dois dos quatro piratas, armados com fuzis de assalto (AK-

47), forçaram a entrada no passadiço comunicando sua intenção de tomar a embarcação e seus 
																																																								
15Constitui parte do Código de Medidas de Segurança Marítima e Portuária (International Shipand Port Facility 
Security Code [ISPS-Code]) que auxilia a Organização Marítima Internacional (International Maritime 
Organization [IMO]) na tarefa de reprimir os atos de pirataria e terrorismo contra o transporte marítimo. 
16Sediada na Inglaterra e com um centro de controle em Dubai (Emirados Árabes Unidos), esta organização é 
responsável por promover a ligação de navios mercantes com embarcações militares presentes na região do 
Chifre da África no Oceano Indico.  
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tripulantes como reféns. Considerando todos os eventos ocorridos entre o momento em que a 

embarcação pirata foi identificada visualmente pelo Comandante, com o instante em que a 

tripulação localizada no passadiço foi subjugada, o intervalo de tempo que durou toda a ação 

não passou de trinta e cinco minutos. Cabe ressaltar que dentro das medidas tomadas pelo 

Comandante, grande parte da tripulação se trancou na praça de máquinas e o controle (direção 

e velocidade) do navio foi passado para secundário localizado, também, na praça de 

máquinas. 

Após um dia tenso e estressante, tendo sido frustrada sua iniciativa de controlar o 

navio para conduzi-lo até a Somália e temendo uma ação militar por parte dos EUA, por volta 

das 19h, os piratas decidiram abandonar o navio levando trinta mil dólares que permaneciam 

guardados no cofre para serem usados em caso de necessidade. Como intencionavam exigir 

uma vultuosa soma em dinheiro como forma de resgate, eles levaram o Capitão Phillips como 

refém, lançando-se ao mar em uma das embarcações de salvamento17 do Maersk Alabama, 

com o objetivo de chegar ao litoral da Somália (LISBOA, 2016a). 

 

3.2 – Reação da Marinha dos Estados Unidos da América 

Com a incapacidade do governo da Somália de combater a atividade pirata em suas 

águas jurisdicionais, o Conselho de Segurança da ONU, por meio da resolução 1.816 de 2008, 

liberou as águas sob soberania da Somália para intervenção de Estados que, cooperando com 

o Governo Federal de Transição (GFT) da Somália, tivessem o interesse de reprimir a 

pirataria na região do “Chifre da África”.  

Em janeiro de 2009, sob o Comando dos EUA e em estreita relação com a 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), a Força Tarefa Combinada 151 

																																																								
17Embarcação fechada, confeccionada em fibra de vidro, com dimensões de 3 metros de altura por 7,5 metros de 
comprimento, de cor laranja, possui um motor externo, com bancos que mantêm os passageiros sentados de 
costas uns para os outros e uma cabine mais elevada, com janelas, de onde pode ser manobrada (PHILLIPS, 
2013). 
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(Combined Task Force 151 [CTF-151]) foi constituída para combater a pirataria na costa da 

Somália e no Golfo de Áden (LISBOA, 2016a). 

Conforme a intenção dos piratas a embarcação de salvamento estava seguindo rumo a 

costa da Somália, tendo a bordo os quatro piratas, dois na escotilha da popa (cada um armado 

com um fuzil automático AK-47), um no timão (armado com uma pistola) e outro na escotilha 

da proa, além do refém, que estava sentado no terceiro banco a bombordo, onde conseguia ter 

visão do timão e de toda embarcação. As escotilhas estavam fechadas, o que aumentava o 

desconforto a bordo devido ao calor. Além das condições insalubres dentro da embarcação, 

Phillips era constantemente ameaçado pelos piratas e a situação deixava um ambiente de 

tensão e medo em todos a bordo. Outro dado importante foi o de que o navio Maersk 

Alabama se manteve nas proximidades da embarcação de salvamento, uma vez que o 

imediato resolveu não abandonar o Comandante (PHILLIPS, 2013). 

Por volta das duas horas da manhã do dia nove de abril, o USS18 Bainbridge (DDG19-

96), um dos navios componentes da CTF-151 chegou próximo da embarcação de salvamento 

e a iluminou mostrando sua presença na área. Dois outros navios da Marinha dos EUA, 

situados no Golfo de Áden, a Fragata USS Halyburton (FFG20-40) e o Navio de Assalto 

Anfíbio USS Boxer (LHD21-4), foram mobilizados para oferecer apoio à operação de resgate 

(LISBOA, 2016a).  

 Depois de se mostrarem presentes, o Comandante do Bainbrigde, Frank Castellano, 

estabeleceu contato via rádio com os piratas e iniciou as negociações por meio de um 

intérprete. Inicialmente foi informado sobre as condições do refém, sobre a exigência dos 

piratas (resgate de dois milhões de dólares) e obteve permissão para o envio de comidas, 

roupas para o refém e equipamentos rádio com baterias extras para a manutenção das 
																																																								
18Acrônimo de língua inglesa empregado para designar um Navio da Marinha dos EUA (United States Ship). 
19Acrônimo de língua inglesa empregado pela Marinha dos EUA para classificação de navio como 
Contratorpedeiro com misseis guiados (guided-missile destroyers). 
20Acrônimo de língua inglesa empregado pela Marinha dos EUA para classificação de navio como Fragata com 
misseis guiados (guided-missile frigate). 
21Acrônimo de língua inglesa empregado pela Marinha dos EUA para classificação de navio como Navio de 
Assalto Anfibio (landing helicopter dock). 
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comunicações (PHILIPS, 2013). Com a chegada da Marinha dos EUA, o navio mercante 

Maersk Alabama foi orientado a continuar sua viagem para Mombaça (Quênia), e para a 

segurança do navio foi embarcado nele um destacamento de Fuzileiros Navais dos EUA 

originários do USS Boxer (LISBOA, 2016a). 

Em Washington, o presidente Barack Obama, aconselhado por seu staff, autorizou 

uma operação militar em pequena escala após avaliar a situação de crise (LISBOA, 2016a).  

Na noite de dez de abril, um destacamento do Grupo de Desenvolvimento de Guerra 

Especial Naval (Naval Special Warfare Development Group [DEVGRU22]) foi desdobrado de 

sua base, localizada no estado da Virginia (EUA), para a costa da Somália. Viajando em uma 

aeronave tipo Boeing C-17, os militares do DEVGRU executaram uma infiltração por salto de 

paraquedas além da linha do horizonte para não serem observados pelos sequestradores. 

Tendo sido lançadas duas lanchas pneumáticas de assalto (Rigid Hull Inflatable Boat [RHIB]), 

de onde partiram ao encontro do USS Boxer (OWEN; MAURER, 2012). 

Para evitarem desembarcar em praias que não estivessem sob o controle do clã ao qual 

pertenciam, os piratas somalis tiveram que fazer uma derrota maior a fim de chegarem na 

Somália. Esta tentativa fez com que o combustível da embarcação de salvamento se esgotasse 

deixando-a à deriva. A partir dessa ocorrência, os sequestradores concordaram que o bote 

fosse rebocado pelo Bainbridge, atendendo uma sugestão do Comandante do navio. Nesta 

oportunidade um dos piratas que se encontrava com um problema de saúde foi levado a bordo 

do navio Estadunidense para receber cuidados médicos, sendo que este sequestrador foi preso 

e mantido sob custódia das autoridades navais dos EUA (OWEN; MAURER, 2012). 

No dia 11 de abril, parcela dos SEAL embarcados no USS Boxer, mais precisamente 

uma equipe de assalto, algumas duplas de atiradores de elite (sniper e observador) e um 

componente de comando foram transferidos para o USS Bainbridge. Ao desembarcaram no 

contratorpedeiro, os SEAL assumiram o comando tático da operação. Coube às duplas de 

																																																								
22Antigo SEAL Team Six, Unidade de Contraterrorismo da Marinha dos EUA. 
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snipers a tarefa de revezarem-se em turnos de vigilância na popa do navio, informando ao 

componente de comando sobre os eventos que ocorriam na embarcação de salvamento 

enquanto aguardavam uma eventual ordem de execução de tiro. O grupo que permaneceu no 

USS Boxer deveria manter-se de prontidão, para uma eventual ação de resgate em terra, caso 

os sequestradores conseguissem desembarcar em território somali (OWEN; MAURER, 

2012). 

Um grande trabalho de inteligência foi realizado no continente africano e também com 

a comunidade marítima e com a empresa Maersk, obtendo as mais diversas informações que 

diziam respeito a esta ação, que alimentavam as Forças Navais dos EUA e a própria Casa 

Branca. Informações relacionadas ao clã de origem e identidade dos sequestradores, 

informações sobre a embarcação de salvamento e até um levantamento feito pela Agência 

Central de Inteligência (Central Inteligence Agency [CIA]) na Somália, sobre os dados 

relacionados aos piratas foram disponibilizadas (LISBOA, 2016a; COMPLETE, 2013).  

À noite, enquanto a embarcação de resgate era rebocada pelo USS Bainbridge, o cabo 

de reboque, que ligava ambas embarcações, era lenta e gradativamente recolhido, a fim de 

diminuir a distância entre as embarcações visando facilitar a ação dos atiradores de precisão 

(OWEN; MAURER, 2012). Cabe salientar que a realização de um tiro de comprometimento23 

nesta situação depende das condições do mar, pois tanto os atiradores, quanto os alvos, estão 

em plataformas móveis que dependem dessas condições, além disso, como em todo tiro de 

precisão, são levados em conta aspectos balísticos24 que influenciam na trajetória do disparo, 

como: vento; temperatura; umidade; maresia; luminosidade; distância; vibração do navio 

(LISBOA, 2016a). 

Na manhã dia 12 de abril, os atiradores comunicaram ao comando da operação que 

tinham as condições favoráveis de efetuarem os tiros de comprometimento nos alvos. Tendo 

sido avaliado que o refém estava em situação de perigo iminente, a ação foi autorizada. 

																																																								
23Designação para a neutralização de um alvo por atirador de elite (sniper). 
24Ciência que estuda todos os aspectos físicos relativos aos projéteis após o disparo de uma arma de fogo. 
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Assim, de forma sincronizada e precisa, os três snipers efetuaram a ação coordenada25, a uma 

distância de aproximadamente 30 m, tendo dois dos piratas sido alvejados quando estavam na 

popa, do lado de fora da embarcação de salvamento, enquanto o terceiro recebeu o tiro fatal 

no momento em que fez aparecer sua cabeça em uma das janelas de observação localizadas na 

parte superior da embarcação. Após os referidos disparos foi ouvido um som de tiro na 

embarcação de resgate, o que fez com que dois SEAL fossem através do cabo de reboque para 

a embarcação realizando a conferência da neutralização dos três sequestradores com o disparo 

de misericórdia por pistola, além de verificarem que o refém se encontrava relativamente bem 

(LISBOA, 2016a; OWEN; MAURER, 2012). 

Com isso chegou ao fim, após cerca de 85 horas, o sequestro do capitão Richard 

Phillips, fazendo com que os SEAL regressassem para suas áreas de origem, uma parte para o 

USCENTCOM26 e outra para os EUA (LISBOA, 2016a; OWEN; MAURER, 2012). 

Tal descrição acima realizada, que abordou a situação real escolhida para este 

trabalho, será elaborado no próximo capítulo a comparação da teoria, anteriormente apontada, 

com essa realidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
25Em situações envolvendo a ação de atiradores de precisão, os disparos de ação coordenada são realizados ao 
mesmo tempo contra um único alvo ou contra alvos múltiplos. 
26Acrônimo na língua inglesa empregado pelo Departamento de Defesa dos EUA para designar o Comando do 
Centro dos EUA (United States Central Command), responsável pelo Oriente Médio e áreas adjacentes. 
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4. COMPARAÇÃO TEORIA X REALIDADE 

 No presente capítulo será realizada a comparação entre a teoria mostrada no capítulo 

2, com a realidade escolhida, descrita no capítulo 3, a fim de verificarmos se a situação real 

vivida pela equipe de operações especiais expressou o modelo teórico de McRaven.  

 Conforme afirmação de McRaven (1996, p. 2), “Uma operação especial é conduzida 

por forças especialmente treinadas, equipadas e apoiadas, para um alvo específico cuja 

destruição, eliminação ou resgate (no caso de reféns) é político ou imperativo militar”27. A 

realidade escolhida se encaixa perfeitamente nesta definição uma vez que a unidade utilizada 

nessa situação foi do Navy SEAL, consagrada mundialmente pela sua excelência no 

treinamento e nos equipamentos utilizados, que foram apoiados por 3 navios da Marinha dos 

EUA, com o objetivo de resgatar o refém, sendo uma ação do nível político, uma vez que as 

ordens vinham do próprio presidente dos EUA.  

Porém, se encaixar na definição de operações especiais não é o bastante para a 

verificação se a ação está embasada pela teoria ou não, a seguir verificaremos se os principais 

conceitos da teoria foram levados para a prática, como o de superioridade relativa e os seis 

princípios das operações especiais. 

 

a) Superioridade Relativa 

 Como visto no capítulo 2, a defesa é a forma mais forte de guerra e para se vencer a 

melhor arma de um exército é a superioridade numérica. Porém, normalmente as operações 

especiais fazem suas missões em inferioridade, tanto numérica, quanto de poder de fogo, e 

para contrabalançar esse fato é que foi definido o conceito de superioridade relativa, que em 

termos simples, é uma condição que existe quando uma força atacante, geralmente menor, 

ganha uma vantagem decisiva sobre um inimigo mais numeroso ou bem defendido.  

																																																								
27 Texto original na língua inglesa (tradução do autor). 
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 No caso da realidade escolhida, a forças de operações especiais (FOpEsp) estão em 

maior número do que o inimigo, pois haviam 4 sequestradores inicialmente, e após algum 

tempo o numero caiu para 3, e as FOpEsp seriam aproximadamente 16 militares28, podendo 

chegar a um número muito maior.  

Outro aspecto é que quando se perde a superioridade relativa, perde-se a iniciativa, e a 

forma mais forte de guerra, a defesa, geralmente prevalece.  Na realidade apresentada, o SEAL 

nunca obteve a iniciativa, uma vez que ela sempre foi dos sequestradores e por isso a defesa 

sempre prevaleceu, não sendo alcançada a superioridade relativa. 

A teoria afirma que as operações especiais, com sua tecnologia de ponta, com o acesso 

à inteligência de nível nacional, com treinamento de alta qualidade são capazes de minimizar 

as fricções da guerra e alcançar a superioridade relativa, neste caso, a realidade mostra, que 

apesar das fricções da guerra serem minimizadas pelos fatores expostos, não houve um 

alcance da superioridade relativa. 

 Quanto mais tempo demora-se a ganhar superioridade relativa, maior a área de 

vulnerabilidade e, portanto, maior o impacto das fricções da guerra, o que também não foi 

verificado no caso real, pois o tempo estava a favor da Força Estadunidense, visto que quanto 

mais tempo se passava mais aspectos negativos aos sequestradores iam surgindo. Nesse 

mesmo contexto podemos negar a afirmativa de que Forças maiores são mais suscetíveis as 

fricções da guerra, tendo em vista, que estas estavam influenciando mais os piratas somalis do 

que as Forças dos EUA. 

A superioridade relativa favorece forças pequenas, o que vai em desencontro com a 

Força dos EUA enviada para se contrapor aos piratas somalis. 

Por tudo acima mencionado podemos afirmar que este caso específico de realidade 

escolhido pelo autor não se corrobora com a teoria no aspecto da superioridade relativa. 

																																																								
28Nenhuma fonte consultada pelo autor confirma o quantitativo de militares SEAL envolvidos na missão, porém 
devido a alguns indícios coletados durante a pesquisa do trabalho, verificou-se que o mínimo utilizado seria de 
16 militares (COMPLETE, p.632).  
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b) Princípios das Operações Especiais 

Como visto no item 3.3 acima, os seis princípios são: simplicidade, segurança, 

repetição, surpresa, velocidade e propósito. 

A teoria afirma que as forças de operações especiais obtêm sucesso, apesar de sua 

inferioridade numérica, quando são capazes de ganhar superioridade relativa através do uso 

de um plano simples, cuidadosamente mantido em sigilo, repetidamente e realisticamente 

ensaiado, e executado com surpresa, velocidade e propósito. Apesar de na realidade escolhida 

os SEAL não estarem em inferioridade numérica e o conceito de superioridade relativa não se 

aplicar, conforme visto anteriormente, o sucesso continua a ser obtido utilizando-se o conceito 

dos princípios das operações especiais, como veremos a seguir: 

 

b.1) Simplicidade 

É basicamente elaborar um plano simples e realizar ações de menor complexidade. 

Segundo McRaven (1996) existem três elementos de simplicidade críticos para o sucesso: 

limitar o número de objetivos, boa inteligência e inovação. O caso real estudado, como visto 

no capítulo 3, é uma boa análise deste princípio. O número de objetivos é de apenas um, que é 

o refém; quanto à boa inteligência, os EUA se valeram de informações eficientes, e por fim, a 

inovação se manifestou na utilização de novas tecnologias, como também na aplicação de 

táticas não convencionais. A ação perpetrada pelo SEAL teve a participação de alta 

tecnologia, como drones, visão noturna, armamentos sofisticados com lunetas de última 

geração, equipamentos de escuta a distância etc., além de táticas não convencionais como o 

tiro de comprometimento em plataformas móveis. Até o momento é a única ação real deste 

tipo executada de domínio público. 

Com isso podemos afirmar que este princípio foi seguido conforme a teoria. 

 

b.2) Segurança 
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O objetivo da segurança rigorosa é impedir que o inimigo obtenha vantagem por meio 

do conhecimento prévio do ataque iminente. Naturalmente espera-se que tanto na guerra 

quanto na paz, o inimigo esteja preparado para um ataque. Porém, neste caso real estudado, os 

piratas somalis, apesar de saberem que haviam navios dos EUA na área, não acreditavam que 

pudessem ser localizados e alcançados por eles, tanto que o aparecimento do USS Bainbridge 

ao lado da embarcação de salvamento foi visto com surpresa por eles. Outro fato que 

corrobora este principio foi a equipe SEAL ter se infiltrado por salto de paraquedas noturno 

em uma área afastada da embarcação alvo, o que garantiu o desconhecimento pelos piratas de 

atiradores de precisão, fato confirmado pela exposição constante que faziam do lado de fora 

da embarcação. 

Outro princípio teórico seguido pela realidade. 

 

b.3) Repetição 

Algumas unidades de combate, como o SEAL, executam os perfis de missão padrão 

como uma questão de rotina. Essa rotina aprimora as habilidades táticas de forma a permitir 

uma reação rápida a uma ameaça, desde que a ameaça se encaixe no cenário padrão para o 

qual a unidade vem praticando. Neste caso da realidade escolhida, os SEAL são muito bem 

treinados, o tiro de precisão embarcado é exaustivamente realizado em exercícios, bem como, 

a entrada tática29 em alvos, fazendo estes treinamentos serem praticamente uma rotina aos 

operadores30 (COMPLETE, p. 650). Com a explicação acima, pode-se afirmar que este 

princípio teórico é seguido pela realidade neste caso. 

 

b.4) Surpresa 

Surpresa significa pegar o inimigo desprevenido. Em uma operação especial, a 

surpresa é obtida através do engano, do tempo e aproveitando as vulnerabilidades do inimigo. 

																																																								
29Invasão de um local fechado conflagrado por meio de técnicas especificas de combate em ambiente confinado. 
30Elemento tático componente de unidade de operações especiais. 
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Enganar o inimigo, quando funciona, ou direciona a sua atenção para longe da força de 

ataque, ou atrasa sua resposta por tempo suficiente para que uma surpresa seja obtida no 

momento crucial. Por outro lado, enganar o inimigo também pode ser arriscado. Em 

operações especiais, o inimigo estará preparado, a questão é saber ou inferir, quando ele 

estará menos preparado e que hora do dia mais beneficia a força atacante.  

Pode-se dizer, que em um momento inicial, a chegada dos navios dos EUA foi a 

surpresa primária, pois ela acabou naquele momento. Porém, ocorreram outras surpresas por 

parte dos piratas, como a utilização de drones pela Forças dos EUA e a própria chegada da 

equipe do SEAL que permaneceu desconhecida para os sequestradores até o momento de suas 

neutralizações. A Marinha dos EUA utilizou-se de todos os meios para se obter a surpresa. 

Enganaram os piratas fingindo que estavam rebocando a embarcação para o litoral da 

Somália, recolhendo o cabo de reboque durante a noite para aproximar a embarcação, 

enviando roupas diferentes ao refém para melhor visualização pela equipe SEAL e falando 

que iriam cuidar de um dos somalis com problemas de saúde, o que realmente fizeram, porém 

não o deixando regressar à embarcação. Se aproveitaram do tempo através da negociação, 

novamente em relação ao reboque da embarcação, também fazendo ganharem tempo e se 

aproveitando das vulnerabilidades dos piratas como o cansaço, a fome e o estresse. Deste jeito 

consegue-se afirmar que este princípio também foi seguido pelos militares dos EUA na 

realidade escolhida. 

 

b.5) Velocidade 

Chegue ao seu objetivo o mais rápido possível. Qualquer atraso aumentará sua área de 

vulnerabilidade e diminuirá sua oportunidade de alcançar o sucesso, aumentando as fricções 

da guerra. É essencial, portanto, se mover o mais rápido possível, independentemente da 

reação do inimigo. Na realidade escolhida a velocidade foi utilizada em dois momentos pelos 

militares dos EUA, inicialmente quando os navios chegaram a cena de ação, ocorrida às duas 

horas da manhã, do dia 9 de abril, lembrando que os piratas invadiram o navio mercante na 
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manhã do dia 8 de abril e deixaram no mesmo dia, levando o comandante como refém, às sete 

horas da noite no mesmo dia. Fazendo com que o tempo em que o comandante ficou 

sequestrado sem resposta dos EUA tenha sido de sete horas. Ainda também dentro deste 

momento, uma outra grande contribuição foi a rapidez da chegada da equipe SEAL que se 

encontrava nos EUA, chegando à cena da ação no dia 11 de abril. O segundo momento de 

velocidade aproveitada pelos Estadunidenses foi a ação rápida dos snipers, agindo na hora 

certa para eliminação do problema.  

Com as explicações acima podemos dizer que este princípio também foi seguido pela 

realidade. 

 

b.6) Propósito 

O propósito é entender e depois executar o objetivo principal da missão, 

independentemente dos obstáculos ou oportunidades emergentes. Primeiro, o objetivo deve 

ser claramente definido nos documentos que determinam a missão e em segundo aspecto deve 

haver o compromisso pessoal dos militares envolvidos. 

Analisando a situação real escolhida durante a pesquisa realizada o autor pode 

perceber que todos os envolvidos tinham claramente o objetivo da missão, que era a liberdade 

do refém. Desde o comandante do navio dos EUA até os militares das embarcações de apoio, 

passando pelos SEAL, todos estavam muito envolvidos na tentativa de liberação do refém, um 

exemplo disto é que após o tiro de comprometimento, dois, dos militares da equipe SEAL que 

estavam na equipe de snipers foram por meio do cabo de reboque até a embarcação de 

salvamento para verificarem se os piratas realmente tinham sido neutralizados, não esperando 

as embarcações de apoio para os levarem ao alvo. Outro fato que corroborou com este 

comprometimento dos militares foi o de que o comandante do USS Bainbridge foi o 

negociador, auxiliado por um intérprete, praticamente o tempo todo, tendo dormido no 

máximo 4 horas por noite (COMPLETE, 2009). Após o descrito acima podemos confirmar 

que este princípio teórico foi seguido pela realidade escolhida. 
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Finalmente após a análise de todos os seis princípios das operações especiais com os 

fatos da realidade escolhida, podemos dizer que todos foram seguidos pelo SEAL e alguns 

deles até pelas demais unidades Estadunidenses presentes na área de operação. 

A seguir aproveitando o caso em estudo será analisado como o Poder Naval brasileiro 

poderia ser inserido na situação de um caso de pirataria e se esta atuação teria as mesmas 

comparações observadas neste capítulo.  
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5. PODER NAVAL DO BRASIL NA ATIVIDADE DE CONTRAPIRATARIA 

Neste capítulo será mostrado como o Poder Naval do Brasil, que se constitui 

basicamente da Marinha do Brasil, pode fazer frente à pirataria em seu entorno estratégico ou 

em qualquer área onde os interesses nacionais estejam ameaçados. Assemelhando-se com o 

caso descrito e se esta atuação também teria a mesma conclusão do capítulo anterior. 

De acordo com a Doutrina Militar Naval (DMN) (BRASIL, 2017b) a fiscalização da 

atividade de pirataria se dá por meio da Patrulha Naval (PATNAV), que tem o “propósito de  

implementar e fiscalizar o cumprimento de leis e regulamentos, em AJB31, na plataforma 

continental 32 brasileira e no alto-mar 33 , respeitados os tratados, convenções e atos 

internacionais ratificados pelo Brasil”. 

Como o foco deste trabalho são as FOpEsp, analisaremos a atividade de pirataria em 

um momento em que se caracteriza pela entrada forçada a bordo de um navio mercante de 

elementos adversos, pois em uma ação deste tipo, conforme visto no capítulo 3, inicia-se com 

a perseguição e aproximação dos piratas a um navio mercante, que neste momento, tendo um 

navio da MB nas proximidades cumprir-se-á determinados protocolos anteriormente a 

necessidade de intervenção por uma FOpEsp. 

Conforme a DMN, um navio em atividade de PATNAV poderá levar a bordo militares 

Fuzileiros Navais (FN) e/ou Mergulhadores de Combate (MEC). Mantendo o foco do 

trabalho, iremos analisar somente estes últimos, tendo em vista que os militares FN podem ser 

																																																								
31Águas Jurisdicionais Brasileiras, compreendem as águas interiores e espaços marítimos, nos quais o Brasil 
exerce jurisdição, em algum grau, sobre atividades, pessoas, instalações, embarcações e recursos naturais vivos e 
não vivos, encontrados na massa líquida, no leito ou no subsolo marinho, para os fins de controle e fiscalização, 
dentro dos limites da legislação internacional e nacional (BRASIL, 2017b). 
32De acordo com o artigo 76 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, compreende o leito e o 
subsolo das áreas submarinas que se estendem além do seu mar territorial, em toda a extensão do prolongamento 
natural do seu território terrestre, até ao bordo exterior da margem continental, ou até uma distância de 200 
milhas marítimas das linhas de base a partir das quais se mede a largura do mar territorial, nos casos em que o 
bordo exterior da margem continental não atinja essa distância (BRASIL, 2017b). 
33 [...] espaço marítimo caracterizado por compreender todas as partes do mar não incluídas nas águas 
jurisdicionais brasileiras (BRASIL, 2017b). 
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parte integrante do Grupo de Visita e Inspeção/Guarnição de Presa34 (GVI/GP), classe B, ou 

seja, em navios distritais, conforme o CENTRO... (2012). 

Aproveitando a realidade escolhida para este trabalho e visando facilitar o 

entendimento, podemos dizer que os Mergulhadores de Combate da MB são os militares 

análogos aos SEAL da U.S. Navy, responsáveis, entre outras tarefas, por conduzir ações contra 

elementos adversos em ambiente marítimo (LISBOA, 2016a). Os MEC servem no 

Grupamento de Mergulhadores de Combate (GRUMEC), Organização Militar (OM) da MB, 

criada na década de 1970, com origem nos cursos dos SEAL e dos Nargeu du Combat35. O 

GRUMEC adaptou-se à conjuntura dos diferentes períodos históricos para conduzir tanto 

operações de guerra naval, como as operações de emprego limitado da força, no resgate de 

reféns e na pirataria marítima, além das operações benignas. 

Em uma situação em que os piratas não tenham conseguido fazer nenhum elemento da 

tripulação refém, o GRUMEC atuará com o Destacamento de Abordagem (DA) que tem 

como propósito realizar uma ação direta sobre uma embarcação não cooperativa, fazendo-a 

parar por meio do emprego da força, ou em prol da busca de materiais ou pessoal específico, 

normalmente precedendo o GVI/GP. Para isso, possui uma doutrina consagrada e 

constantemente treinada por seus elementos visando garantir uma atuação eficiente em prol 

do sucesso da missão determinada. Cabe salientar que atualmente nenhuma outra unidade 

militar, no Brasil, realiza este tipo de treinamento e consequentemente a ação real (NR). 

Outra situação possível é a de que os piratas consigam tomar, pelo menos, um dos 

tripulantes como refém, o GRUMEC atuará com o Grupo Especial de Retomada e Resgate de 

Mergulhadores de Combate (GERR/MEC), um grupo com doutrina de ação consolidada, com 

domínio de diversas técnicas empregadas com o objetivo de retomar navios e instalações, e/ou 

resgatar pessoal mantido sob controle, ou como reféns, por elementos adversos, 

																																																								
34Grupo de militares de um navio da MB, ou destacados, designados para abordar embarcações e realizar as 
fiscalizações em uma ação de visita e inspeção. 
33Unidade militar equivalente ao GRUMEC e ao SEAL da Marinha Nacional Francesa. 
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preferencialmente utilizados para ações cujo esforço principal seja desenvolvido em meio 

aquático, como em navios, embarcações, plataformas marítimas ou terminais marítimos. 

É importante esclarecer que em uma eventual situação de crise envolvendo a tomada 

de um navio de bandeira brasileira ou estrangeira (a pedido do país de bandeira), seja em 

águas nacionais ou internacionais, o procedimento dos quadros operacionais do GRUMEC 

pouco difere das unidades congêneres distribuídas pelo mundo (LISBOA, 2016a). Caso a 

unidade brasileira se deparasse com uma situação semelhante àquela envolvendo o sequestro 

do Comandante do Maersk Alabama, as condutas adotadas, respeitando pequenas diferenças 

metodológicas, provavelmente seriam similares aos procedimentos empregados pelos 

militares da FOpEsp dos EUA.  

Em geral as operações de Visita e Inspeção ou a de Retomada e Resgate executadas no 

mar prevêem a invasão da embarcação ou plataforma ocupada por forças adversas. Essa 

característica difere daquela envolvendo o ataque ao Maersk Alabama, uma vez que os pitaras 

abandonaram o navio mercante em uma pequena embarcação de salvamento que 

impossibilitava a invasão, motivo pelo qual optou-se pelo emprego de snipers. No caso da 

abordagem de um navio de bandeira brasileira ou estrangeira (a pedido do país de bandeira), 

seja em águas nacionais ou internacionais (em situação similar a da FT-151) o GERR/MEC, 

valendo-se de sua doutrina própria de emprego, realizaria a retomada do navio e o resgate dos 

reféns (LISBOA, 2016a).  

Portanto, podemos afirmar que no contexto atual a Marinha do Brasil dispõe de uma 

unidade que possui o conjunto de recursos (pessoal, TTP 36 , armas e equipamentos) 

necessários para enfrentar e solucionar situações dessa natureza. O GRUMEC possui reduzida 

infraestrutura logística aliado ao baixo custo de manutenção frente a relação custo/benefício 

de uma Força Naval, podendo ser utilizado com rapidez e grande flexibilidade de emprego 

para múltiplas tarefas (ARENTZ, 2011). Nesse contexto, o GERR-MEC está sempre pronto 

																																																								
34Táticas, técnicas e procedimentos. 
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para ser empregado a qualquer momento como FER37 da Esquadra38 brasileira, em situação de 

extrema necessidade e risco elevado. Porém um importante aspecto a ser considerado é a 

amplitude do entorno estratégico brasileiro e o local da ocorrência, fazendo com que se 

necessite da disponibilidade de meios navais e aeronavais que permitam com que o 

GRUMEC obtenha a mobilidade e agilidade para responder com a urgência requerida. 

Finalmente, diante do acima desenvolvido podemos afiançar que a parcela do Poder 

Naval do Brasil que irá se contrapor a uma situação semelhante a descrita neste trabalho, 

também atuará de forma muito semelhante à Marinha dos EUA e ao SEAL, fazendo com que 

a comparação realizada no capítulo anterior corrobore com as forças navais brasileiras, 

representadas, neste caso, pela Esquadra e pelo GRUMEC. 

A seguir será mostrada a conclusão do trabalho envolvendo todas as partes até aqui 

mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
35Força de Emprego Rápido. 
36Conjunto de Forças e navios soltos, postos sob Comando único para fins administrativos. O Comandante da 
Esquadra terá todas as prerrogativas de Comandante de Força e o título de Comandante-em-Chefe (BRASIL, 
2015). 
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6. CONCLUSÃO 

 Este trabalho se propôs a realizar uma análise do confronto entre a teoria das 

operações especiais de McRaven (1996) e uma situação real ocorrida com elementos da Força 

Naval dos EUA, como uma proposta secundária foi desenvolvido um estudo se o Poder Naval 

do Brasil teria a capacidade de se opor a uma ação de piratas, tal qual ocorreu com a Marinha 

Estadunidense e se essa ação brasileira seria compatível com o confronto realizado 

primariamente. 

Para isso, foram realizadas as seguintes perguntas: a ação dos US. Navy SEAL no 

evento de pirataria ocorrido no navio mercante MAERSK ALABAMA, e seus desdobramentos, 

é aderente ou não à teoria das operações especiais do Almirante McRaven? O Poder Naval do 

Brasil possui uma capacidade similar a da Marinha Estadunidense, e uma possível ação das 

unidades envolvidas se comportaria conforme a ação do estudo? 

 Para atingir o propósito estabelecido o trabalho foi dividido em 4 capítulos em seu 

desenvolvimento, além da introdução e desta conclusão, sendo realizada pesquisa 

bibliográfica e aproveitada a experiência de 13 anos do autor na atividade de operações 

especiais de Mergulhadores de Combate.  

No capítulo 2 foi apresentado que o Almirante William Harry McRaven, por meio de 

estudos de casos, definiu a “Teoria das Operações Especiais”, desenvolvendo o conceito de 

“Superioridade Relativa” e dos “Seis Princípios das Operações Especiais”. Ele diz que uma 

OpEsp bem-sucedida contradiz o conhecimento convencional, pois prescreve o emprego de 

uma força de pequeno efetivo para derrotar um adversário bem mais numeroso ou estacionado 

em bases fortificadas. O referencial teórico defende também que, valendo-se de certos 

princípios de guerra, aliado a fatores morais, uma FOpEsp pode reduzir as “fricções da 

guerra”, definidas por Clausewitz, a um nível administrável. Minimizando tais fricções, a 

FOpEsp pode alcançar uma superioridade relativa sobre o inimigo. Uma vez que ela é 

alcançada, a força de ataque não está mais em desvantagem e tem a iniciativa de explorar as 

fraquezas do inimigo e assegurar a vitória. As FOpEsp devem buscar sempre a superioridade 
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relativa para suas ações, por meio de um plano simples, cuidadosamente mantido em sigilo, 

repetida e realisticamente ensaiado e executado com surpresa, rapidez e propósito. Somente 

dessa forma poderiam superar inimigos muito superiores em efetivo e poder de fogo. 

Foram também definidos os seis princípios das operações especiais: simplicidade, 

segurança, repetição, surpresa, velocidade e propósito. Esses princípios dominaram todas as 

missões bem-sucedidas, nos estudos de casos realizados por McRaven (1996). Se um desses 

princípios for ignorado, desconsiderado ou contornado, invariavelmente houve uma falha de 

alguma magnitude. Os princípios das operações especiais funcionam porque procuram reduzir 

a guerra ao seu nível mais simples e, assim, limitar os efeitos negativos do acaso, da incerteza 

e da vontade do inimigo. Estes princípios definidos acima não são meros derivados dos 

princípios de guerra. Eles representam elementos únicos da guerra que somente forças de 

operações especiais possuem e podem empregar de maneira eficaz. Cada um desses princípios 

foi explicado conforme a teoria para a posterior análise do caso real utilizado. 

No capítulo 4, foi realizada a descrição da situação real escolhida para o estudo, 

apresentando uma ação de piratas somalis ao navio mercante Maersk Alabama, o posterior 

sequestro do comandante do navio e o seu respectivo resgate pela Marinha dos Estados 

Unidos da América. Pôde-se tomar conhecimento que a Força Naval dos EUA era composta 

por três navios e que foi deslocada para o local uma equipe de SEAL, além da que se 

encontrava inicialmente nos navios. Viu-se que foram quatro piratas somalis que fizeram o 

comandante do navio mercante refém e que o evento durou seis dias. Tomou-se conhecimento 

de que havia uma equipe de SEAL a bordo de um dos navios da Marinha dos EUA pronta para 

realizar uma ação de resgate do refém em território da Somália, caso a embarcação de 

salvamento chegasse ao seu litoral. E por fim, pôde-se ver que o final da ação ocorreu quando 

três snipers dos SEAL realizaram cada um deles, um disparo coordenado que neutralizaram os 

piratas ao mesmo tempo.  

No capítulo 5, ocorreu o confronto entre a teoria apresentada e a realidade escolhida. 

Tendo sido comparada todos os principais conceitos da teoria com as ações desenvolvidas 
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pelas Forças Navais Estadunidenses. Confirmou-se que a unidade utilizada para o resgate do 

refém estava de acordo com a definição teórica de operações especiais. Viu-se que a Força 

Naval dos EUA era muito superior aos piratas somalis, tanto em número de pessoas, quanto 

em poder de fogo. Observou-se que para se ter a superioridade relativa é necessário estar em 

menor número de pessoas e em inferioridade de poder de fogo. Que para se alcançar a 

superioridade relativa é necessária a iniciativa das ações e que no caso do sequestro do 

comandante Phillips a iniciativa estava com os piratas. 

Viu-se que os SEAL se utilizaram dos seis princípios das operações especiais. A 

simplicidade, pois o objetivo era um só, utilizando-se de inteligência apurada e de tecnologia 

e inovação, como drones e o tiro de comprometimento embarcado. A segurança, fazendo com 

que os piratas somalis nem soubessem que haviam elementos SEAL na Força Naval. A 

repetição, devido a natureza da unidade SEAL utilizando-se de treinamentos constantes para 

uma variada gama de atividades. A surpresa, evidenciada pelo próprio tiro de 

comprometimento. A velocidade, mostrada na pronta chegada da equipe SEAL que não se 

encontrava no local, chegando praticamente no dia seguinte ao sequestro. E finalmente o 

propósito, demonstrado na fixação determinada pelos elementos SEAL em libertar o refém 

antes da chegas da embarcação de salvamento ao litoral da Somália. 

Finalizando o desenvolvimento do trabalho no capítulo 6, foi demonstrada a 

capacidade de se contrapor a uma atividade de piratas pela Força Naval do Brasil, e o seu 

modo de atuação no caso específico da teoria aqui utilizada. Mostrando o interesse do Brasil 

em seu entorno estratégico, que em uma ação de pirataria será combatida por uma Patrulha 

Naval, onde o seu propósito é o de implementar e fiscalizar o cumprimento de leis e 

regulamentos, em AJB, na plataforma continental brasileira e no alto-mar, respeitados os 

tratados, convenções e atos internacionais ratificados pelo Brasil. Mostrou-se que haverá o 

binômio navio unidade de operações especiais, sendo esta o GRUMEC, unidade equivalente 

aos US navy SEAL, e que as Forças Navais brasileiras atuam de forma similar a dos EUA. 

Viu-se que o GRUMEC na situação de combate à pirataria agirá por dois métodos, conforme 
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a situação evidenciada, como destacamento de abordagem (para casos sem reféns) e como 

grupo especial de retomada e resgate de mergulhadores de combate (para casos com reféns), 

estando assim, plenamente aprestado para de forma eficiente se contrapor a uma ação de 

pirataria. Pôde-se ver que o GRUMEC possui reduzida infraestrutura logística aliado ao baixo 

custo de manutenção frente a relação custo/benefício de uma Força Naval, podendo ser 

utilizado com rapidez e grande flexibilidade de emprego para múltiplas tarefas. 

Por tudo acima mencionado pôde-se concluir que a superioridade relativa favorece 

forças pequenas, o que vai em desencontro com a Força dos EUA enviada para se contrapor 

aos piratas somalis e que este caso específico de realidade escolhido pelo autor não se 

corrobora com a teoria no aspecto da superioridade relativa. 

Porém, após a análise de todos os seis princípios das operações especiais com os fatos 

da realidade escolhida, pôde-se dizer que todos foram seguidos pelo SEAL e alguns deles até 

pelas demais unidades estadunidenses presentes na área de operação. 

Pôde-se, também, afiançar que a parcela do Poder Naval do Brasil que irá se contrapor 

a uma situação como a descrita neste trabalho, também atuará de forma muito semelhante a 

Marinha dos EUA e ao SEAL, fazendo com que a comparação realizada no capítulo 4 

corrobore com as forças navais brasileiras, representadas, neste caso, pela Esquadra e pelo 

GRUMEC. 

Por fim, a ação dos US Navy SEAL na costa da Somália adere em partes a teoria de 

McRaven (1996). A realidade selecionada para a pesquisa não teve aderência ao conceito de 

superioridade relativa do modelo teórico de subsídio analítico, porém os seis princípios das 

operações especiais têm plena aderência a essa realidade. No caso do Poder Naval do Brasil 

existe uma organização com unidades capazes de se contrapor a uma ação de pirataria no 

entorno estratégico do Brasil e as ações da Força brasileira serão similares às estadunidenses. 

Na pesquisa realizada pelo autor, verificou-se que outras Marinhas atuam de forma 

diferenciada nas ações de combate a pirataria, dessa forma, como o presente estudo se limitou 

a situação real com a Marinha dos EUA, sugere-se um estudo, de confrontação da teoria de 
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McRaven (1996) com o modus operandi de outras Marinhas, principalmente as não 

ocidentais, que não seguem protocolos similares. 
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