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1. PROPÓSITO DESTE DOCUMENTO 

 Decorridos trinta dias de minha assunção do Comando do Batalhão da Guarda 

Presidencial, e sem alterar diretrizes em vigor, expresso neste documento minha filosofia 

de comando para o biênio 2015-2016. Meu propósito é delinear, sob a perspectiva do 

comandante, o traçado geral dos rumos a seguir pelos integrantes do BGP, expressando 

minha visão sobre a Unidade e estabelecendo os princípios fundamentais que servirão de 

alicerce para a conduta de todos os granadeiros. Este documento, que contempla apenas 

as reflexões do comandante de modo mais abstrato, será periodicamente complementado 

por diretrizes específicas, que poderão ser expedidas tanto para detalhar temas aqui 

mencionados (serviço de escala, gestão organizacional, TFM, liderança/ação de comando, 

meio ambiente, justiça e disciplina, instrução militar, segurança orgânica, comunicação 

social, meio ambiente etc), quanto para ressaltar, a qualquer momento, um assunto ou fato 

que mereça abordagem mais profunda. 

 

2. MINHA VISÃO PARA O BATALHÃO 

 O Batalhão da Guarda Presidencial é a unidade de referência da Infantaria Brasileira, 

sendo os seus integrantes responsáveis por manter as tradições e os valores cultuados 

pelo Marechal Luís Alves de Lima e Silva, Patrono do Exército. Tendo esta percepção em 

mente, todos nós, do Comandante ao soldado mais moderno, devemos, a todo instante, 

refletir sobre a transcendental importância que o BGP tem para a Instituição e para nossa 

Infantaria. 

 Minha visão para o Batalhão é a de uma equipe coesa e harmônica, trabalhando em 

prol dos resultados finais. Há duas propriedades que julgo importantes para esta equipe 

que forma o “Sistema BGP”: a sinergia e a simbiose. Sinergia significa dizer que a 

capacidade de trabalho do Batalhão será sempre maior do que a simples soma das 

capacidades de trabalho das partes que o integram (subunidades, banda etc). Em outras 

palavras, quando colocamos duas subunidades juntas para cumprir uma determinada 
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missão, e se cada uma delas tem uma capacidade de trabalho de valor “x”, o resultado de 

ambas trabalhando juntas não será simplesmente o dobro (2x), mas certamente, por causa 

da liderança dos seus comandantes e do espírito de cumprimento de missão, será maior do 

que dobro. Simbiose refere-se ao fato de que todos os integrantes do Batalhão são 

igualmente importantes e a tarefa de cada um, mesmo a mais simples, influencia toda a 

Unidade. Por exemplo, se uma subunidade deixa de executar a manutenção correta da sua 

área de responsabilidade, a segurança e a integridade de todos (e não apenas dos 

integrantes daquela subunidade) são colocadas em risco. A comparação que faço é com 

uma equipe de Fórmula 1: quando o piloto encosta o carro no box, cada integrante da 

equipe tem um papel de extrema responsabilidade. Se um deles deixar de executar bem 

sua tarefa, o carro corre o risco de não conseguir retornar à corrida, ou de fazê-lo de modo 

precário. Assim precisa ser a equipe BGP: dedicada, eficaz e harmônica. 

 

3. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS NORTEADORES DAS CONDUTAS 

 Minha filosofia de comando estará alicerçada em 10 princípios fundamentais. Eles 

deverão nortear todas as rotinas e procedimentos do Batalhão. 

a. Respeito à dignidade da pessoa humana: todos os seres humanos são iguais em 

direitos, independentemente de sua escolha religiosa, orientação sexual, gênero, classe 

social, grupo étnico e pensamento político. Desse modo, não serão admitidos, nas 

relações entre os granadeiros, quer hierárquicas, quer entre pares, quaisquer 

comportamentos discriminatórios, preconceituosos, ou que ofendam a dignidade humana, 

tais como castigos físicos, xingamentos, trotes e humilhações. Sobretudo quando do 

exercício da liderança e da indispensável ação de comando, deve-se tratar os outros como 

gostaríamos de ser tratados. O “sereno rigor” deve ser a tônica. Os líderes em todos os 

níveis devem exercer sua ação de comando tendo sempre em mente três letras: REJ 

(respeito, exemplo e justiça). Somente assim, e não por meio da força, é que conquistarão 

a admiração dos subordinados. 

 Outro modo de exteriorizar esse respeito aos subordinados é por meio da preocupação 

constante com a sua integridade física e com a segurança. É preciso conduzir frequentes 

análises de risco e mesmo considerar a possibilidade não executar determinada tarefa ou 

atividade (quer física, quer de adestramento) se houver o risco de um acidente ou de 

ameaça à vida do executante. Em tempo de paz, um óbito ou um ferimento grave 

decorrentes de uma atividade militar adquirem contornos que, não raro, levarão a concluir 

por negligência ou imprudência por parte do responsável, salvo os casos fortuitos ou de 

força maior. 

b. Culto aos pilares básicos das Forças Armadas e aos valores militares: é por meio 

da hierarquia que se assegura o fiel cumprimento das ordens, que é o traço mais 

significativo das instituições militares. É com a disciplina que se assegura à sociedade 
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que o uso da força e da violência estarão sempre sendo controlados pelo Estado, por meio 

de suas Forças Armadas. O respeito a esses dois pilares básicos, que se complementam 

mutuamente, é imperioso. Indisciplina e desrespeito a superior hierárquico não serão 

tolerados. Em conjunto com esses 2 pilares básicos há uma série de valores que precisam 

ser manifestados diuturnamente: patriotismo, civismo, fé na missão do Exército, ética 

militar, amor à profissão, espírito de corpo, camaradagem e aprimoramento técnico-

profissional. Esses valores devem ser cotidiana e repetidamente abordados nas formaturas 

internas das subunidades, de modo a que cristalizem na mente dos granadeiros. Em 

grande medida, é por causa do culto exteriorizado a esses valores que o Exército é 

considerado uma das instituições de maior credibilidade no País. 

c. Subordinação ao primado da ética: todos os procedimentos e comportamentos dos 

integrantes do BGP devem passar pelo filtro da ética. Ser ético é agir segundo um código 

de conduta que prime pela honestidade, pela lisura, pela correção de atitudes e pelo 

altruísmo. Ser ético nada mais é do que agir direito, proceder bem, sem prejudicar os 

outros. É estar tranquilo com a consciência pessoal. É cumprir com os valores da 

sociedade em que vive, mora, trabalha, estuda. Ética é tudo o que envolve integridade, é 

ser honesto em qualquer situação, é ter coragem para assumir seus erros e decisões, ser 

tolerante e flexível, é ser humilde. Toda pessoa ética reflete sobre suas ações, pensa se 

fez o bem ou o mal para o seu próximo. É ter a consciência "limpa". Não é difícil saber se 

um determinado comportamento é ético ou não. Basta fazer a seguinte pergunta a si 

mesmo: “se o que eu estou prestes a fazer corresse o risco de ser publicado amanhã, na 

primeira página do maior jornal do país, eu estaria preocupado ou orgulhoso?”. Se sua 

resposta for “estaria preocupado”, pare e reflita sobre a atitude que está prestes a tomar. 

Um líder ético é aquele que age dando o exemplo e não tentando impor sua autoridade. É 

possível enganar muitos por pouco tempo ou poucos por muito tempo. Mas não se engana 

muitos por muito tempo. 

d. Busca permanente pela perfeição: a perfeição é algo intangível, que serve apenas 

como referência para que atinjamos a excelência. A excelência sim é alcançável. É 

preciso, portanto, buscar a perfeição em tudo, todo o tempo, mesmo que ela não se 

concretize. Isso nos colocará cada vez mais perto da excelência. Conta-se que um menino 

estava, numa bela noite enluarada, atirando pedras para cima. As pedras caíam e ele as 

apanha novamente e as jogava para cima. Um grupo de outros meninos aproximou-se e 

um deles perguntou: “O que você está fazendo”. O menino respondeu: “Estou atirando 

pedras na Lua”. Ao que o grupo inteiro debochou: “Deixa de ser idiota, garoto! Você não 

sabe que a Lua está longe à beça e jamais a pedra vai chegar lá?”. O menino então 

interrompeu o lançamento e respondeu: “Sim, eu sei. Mas você já percebeu que ninguém 

consegue atirar pedras mais alto do que eu”. Em resumo: é preciso atirar pedras na Lua 

em tudo o que fazemos. Para isso, é necessário realizar sempre análises pós-ação e 
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aprender com os próprios erros, para que não se incida novamente neles. Entretanto, a 

busca pela perfeição não pode comprometer a eficácia (resultados). Nesse sentido, os 

prazos precisam ser atendidos, sempre tendo em mente que “o ótimo é inimigo do bom”. 

e. Foco na solução e não no problema: problemas existem para ser solucionados, caso 

contrário não seriam problemas. Muitas vezes, ao depararmos com um problema, ficamos 

nos atendo à natureza do problema, perguntando-nos porque ele surgiu, o que fez com 

que ele surgisse etc, e nos esquecemos de concentrar nossa energia na solução. Uma vez 

estando estabelecido o problema, cabe-nos solucioná-lo do modo mais eficiente, eficaz e 

efetivo possível, e não ficar perdido em conjecturas e em “ses” (“se o problema fosse 

diferente”; “se eu tivesse mais recursos”; “se eu pudesse fazer desse modo”). A chave para 

obter sucesso em qualquer desafio que se apresente é focar na solução. 

f. Permanente compromisso com o grupo: a oposição “nós x eles” precisa ser 

substituída pelo sentimento de que o BGP somos TODOS NÓS. É preciso colocar a 

coletividade acima dos interesses pessoais e medir suas atitudes visando ao bem comum. 

Por exemplo, um granadeiro que falte ao serviço injustificadamente está sendo egoísta, 

está pensando apenas em si mesmo, e não na coletividade. Sua ausência acarretará que 

outro companheiro precisará ser colocado em seu lugar no serviço, a fim de compensar a 

sua falta de compromisso com o grupo, sua falta de camaradagem. Esse compromisso 

com o grupo precisa ser cultivado inclusive porque a moderna Psicologia já concluiu que a 

principal motivação do soldado para o combate não é o patriotismo nem são os valores 

militares, mas sim “o companheiro que está progredindo ao seu lado”. E é precisamente no 

dia a dia da caserna que esses laços de coletividade precisam ser criados e estimulados, 

sobretudo entre os cabos e soldados. 

g. Aquisição e manutenção de padrões compatíveis com um soldado de Caxias: “o 

Exército pode passar um século sem ser empregado, mas não pode passar um minuto 

sem estar preparado”. Todos nós somos soldados de Caxias, o Patrono que um dia foi 

granadeiro e conduziu o estandarte do Batalhão. Desse modo, precisamos manter nossos 

padrões de treinamento físico, tiro, ordem unida, marchas e todo tipo de adestramento 

ligado ao cumprimento de nossas missões e ao preparo para a guerra. A rotina e a 

burocracia que muitas vezes nos subtraem o tempo necessário ao desenvolvimento e 

manutenção desses padrões não podem servir de justificativa para que relaxemos. É 

preciso pelejar. É preciso insistir, ainda que isso eventualmente consuma horas fora das 

jornadas de expediente. Só assim conseguiremos manter o Batalhão apto a ser 

empregado a qualquer instante. 

h. Cultivo de um bom ambiente de trabalho: nada justifica um ambiente de trabalho 

hostil. Se não conseguirmos manter relativa harmonia e tranquilidade no cotidiano do 

quartel em tempo de paz, o que dirá no caso de uma guerra? Não se trata aqui de ser 

condescendente ou leniente (“bom moço”) para com pares e subordinados, mas sim 
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esforçar-se para que as dificuldades e desafios do dia a dia não interfiram na salutar e 

desejável convivência dentro das seções e subunidades. Não se esqueçam de que, se 

dividirmos as 24 horas de um dia em 3 partes iguais de 8 horas cada, as 8 horas que 

passamos no trabalho são aquelas em que de fato estamos continuamente alerta e 

dedicados a um único objetivo. Nas demais, ou estamos dormindo (à noite) ou estamos 

fazendo coisas fragmentadas (higiene, alimentação, afazeres domésticos). É preciso então 

cuidar para que essas 8 horas, as mais importantes e concentradas do dia, possam 

transcorrer num ambiente agradável e de camaradagem. Difundir boatos, espalhar notícias 

inverídicas ou disseminar fofocas de corredor são exemplos de atitudes que solapam um 

bom ambiente de trabalho. “Pessoas inteligentes falam de ideias; pessoas medianas falam 

de coisas; pessoas medíocres falam de outras pessoas”. Reflitamos portanto sobre o tipo 

de pessoa que pretendemos ser. 

i. Cuidado com a coisa pública: é relativamente comum encontrarmos pessoas que 

definam aquilo que é público como sendo “algo que não é de ninguém”. Na verdade, a 

definição correta é oposta: algo que é público é “algo que é de todos”. Partindo dessa 

premissa, há diversos modos de se demonstrar zelo pela coisa pública. Por exemplo, ser 

diligente com a manutenção (de armas, instalações, viaturas e outros materiais) revela 

cuidado com aquilo que é de propriedade de todos os cidadãos brasileiros pagadores de 

impostos, e não apenas do detentor daquele material. O uso adequado de veículos, 

máquinas e equipamentos diversos (inclusive computadores e acessórios), sempre 

atentando para as especificações e limites toleráveis de desempenho, tudo isso configura 

cuidado com aquilo que é público. Do mesmo modo, no aspecto gerencial, é preciso 

planejar adequadamente cada desembolso financeiro a ser executado, sempre 

antecedendo-o, quando couber, por um projeto que descreva no mínimo o 5W 2H (quem, o 

que, quando, onde, como, quanto e por que). É preciso tratar e controlar os recursos 

públicos com a mesma lisura e rigor com que controlamos nossos próprios recursos. A 

nação nos custodia milhões de reais em equipamentos e materiais diversos e espera que 

lidemos com eles de modo cuidadoso e confiável. Mais do que uma obrigação legal, trata-

se de um compromisso moral. 

j. Conduta pessoal e profissional compatíveis com a honra e com as tradições do 

Exército de Caxias: nós soldados somos vistos pela sociedade como indivíduos 

honrados, éticos e dotados de valores sólidos. E isso resulta, em parte, do cuidado que 

procuramos ter com nossa conduta, dentro e fora do aquartelamento. Nas relações 

profissionais é preciso manter o nível de cordialidade e educação no trato com os 

companheiros, sempre respeitando os limites da civilidade e das boas maneiras. O uso 

correto da língua falada, por exemplo, evitando palavrões e termos de baixo calão, 

demonstra esse tipo de educação e respeito. Cultuar a verdade, a lealdade, a probidade e 

a responsabilidade em todos os momentos é fundamental para manter viva a chama do 
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Patrono que arde em todos nós. Zelar pela apresentação individual, incluindo o corte de 

cabelo, e pelo asseio dos uniformes e demais peças de vestuário. Do mesmo modo, na 

vida pessoal é importante não esquecer que, ainda que em trajes civis, continuamos sendo 

militares, e como tal é preciso selecionar adequadamente os ambientes compatíveis com 

nosso nível educacional. Tratar familiares e amigos com respeito e gratidão são mostras 

de que os traços de comportamento tão admirados em nós na vida profissional também 

estendem-se ao convívio pessoal, porque ser militar é profissão de fé, vinte e quatro horas 

por dia, sete dias por semana. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O Comandante é apenas o timoneiro dessa grande e poderosa embarcação chamada 

BGP. Sem a tripulação, que zela pelas máquinas e pela organização do convés, de nada 

adiantam ordens bem elaboradas e claras, se não há quem as execute nem quem sugira 

aperfeiçoamentos a elas. Não adianta estabelecer um norte a seguir se todos não 

remarem na mesma direção. E a tripulação de que disponho nessa longa jornada é das 

mais qualificadas do Exército, o que me dá, aliada à honra e ao privilégio de ser o 

granadeiro mais antigo do Batalhão, uma grande tranquilidade de que todas as nossas 

missões serão muito bem cumpridas. 

 Reitero a política de portas abertas do gabinete deste comandante: qualquer integrante 

do BGP, a qualquer hora, que deseje falar pessoalmente com o comandante, poderá fazê-

lo. Para tanto, basta seguir a sua cadeia de comando, manifestando esse desejo por meio 

dela. 

 

 

A GUARDA MORRE, MAS NÃO SE RENDE! 

UMA VEZ GRANADEIRO, SEMPRE GRANADEIRO! 

GUARDA PRESIDENCIAL! 

 

 

CARLOS FREDERICO GOMES CINELLI – Ten Cel 

Comandante do BGP 


