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Resumo 

A presente pesquisa teve como objetivo verificar como a metodologia de gerenciamento de 
projetos, preconizada pelo Project Management Institute – PMI poderia contribuir para a 
modernização da metodologia de planejamento das operações de guerra do Exército 
Brasileiro. Para tanto, desenvolveu-se um estudo comparativo entre os processos dos 
grupos de iniciação e de planejamento definidos pelo PMI no seu Guia do Conhecimento 
em Gerenciamento de Projetos – PMBOK e o processo de planejamento de operações de 
guerra do Exército Brasileiro denominado Estudo de Situação. O trabalho foi desenvolvido 
com base em pesquisa bibliográfica e documental que contemplou renomados autores 
como Kerzner, Cleland, Vargas, Lima, Maximiano, Valeriano, Prado e Xavier, além dos 
manuais doutrinários do Exército Brasileiro pertinentes ao tema abordado e o próprio 
PMBOK. Contextualizando o trabalho foi feita a equiparação de uma operação militar de 
guerra a um projeto civil, e a caracterização do Estudo de Situação como um processo de 
planejamento e tomada de decisão equivalente ao conjunto de processos dos grupos de 
iniciação e de planejamento do gerenciamento de projetos. No estudo realizado verificou-
se que as áreas de Custos, de Recursos Humanos e de Aquisições, em função das 
peculiaridades que envolvem uma operação de guerra são tratadas de forma tão 
diferenciadas do gerenciamento de projetos que não poderiam ser incluídas no estudo. 
Além disso, pôde-se constatar que o processo de planejamento militar é executado com 
uma grande parcela de intuição decorrente da aplicação de conhecimento tácito por parte 
dos seus executantes, o que não ocorre no gerenciamento de projetos onde o uso de um 
grande número de ferramentas de base lógica e matemática dá ao processo de 
planejamento dos projetos um maior grau de imparcialidade e precisão. Verificou-se 
também que o processo de planejamento militar produz um grande número de documentos 
gráficos que permitem uma “visão gráfica” de várias áreas ou aspectos do problema que, 
por sua vez, facilitam o uso da intuição na tomada de decisão. Enfim, depois de 
identificados os processos de gerenciamento de projetos que interessavam ao estudo e as 
peculiaridades da metodologia de planejamento em uso no Exército Brasileiro, chegou-se a 
conclusão, como se havia suposto, que a metodologia de gerenciamento de projetos 
efetivamente possui recursos que podem contribuir para a modernização do processo de 
planejamento de operações de guerra do Exército Brasileiro denominado Estudo de 
Situação. Esses recursos estão relacionados na conclusão do trabalho.  

 

Palavras-chave: projeto, gerenciamento, planejamento, operações militares, Estudo de 
Situação. 
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Abstract 

This research aims at verifying how the project management methodology proposed by the 
Project Management Institute - PMI can contribute to the modernization of the war 
operations planning methodology in the Brazilian Army. For this purpose, there is 
developed a comparative study between the processes of initiation and planning groups 
settled by PMI in its Project Management Body of Knowledge - PMBOK and the war 
operations planning methodology in the Brazilian Army, named as “Estimate of Situation”. 
This work is based on bibliographic and documentary researches that include renowned 
authors such as Kerzner, Cleland, Vargas, Lima, Maximiano, Valeriano, Prado and Xavier 
and also relevant Brazilian Army doctrinal manuals relevant to the topic and the PMKO 
itself. In order to contextualize this work, it is made equivalence between a military war 
operation and a civilian project. The Estimate of Situation is characterized as a planning 
and decision making process similar to the set of processes of the project management 
from initiation and planning groups. As researches show that the areas of Cost, Human 
Resources and Acquisition, because of the war operation peculiarities, are treated in such a 
different manner than in project management, they are not included in this study. 
Furthermore, it is observed that the military planning process is executed mainly with the 
intuitiveness gathered in the application of tacit knowledge whereas in project management 
it is used several tools based on logic and mathematics what gives the planning process 
projects a greater degree of impartiality and accuracy. It is also verified that the military 
planning process produces a large number of graphic material allowing a "graphical view" 
of various areas and aspects of the problem, facilitating the use of intuition in the decision 
making. Finally, after identifying the project management processes that concerns to this 
study and the peculiarities of the planning methodology used in the Brazilian Army, it is 
concluded, as supposed, that the methodology of project management has features that 
could effectively contribute to the modernization of the war operations planning in the 
Brazilian Army, named as Estimate of Situation. These resources are listed at the 
conclusion of this work. 

 

Keywords: project, management, planning, military operations, estimate of situation. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos meados do século XIX, a revolução industrial provocou uma significativa mudança na 

ordem econômica mundial, alterando as relações de produção e exigindo a modernização 

das atividades de administração das novas organizações. No início do século XX, homens 

como Frederick Taylor, Henry Gantt, Jules Henri Fayol e Henry Ford revolucionaram a 

produtividade empresarial, aplicando metodologia científica à atividade administrativa e 

sistematizando a produção ao invés de simplesmente atuarem na relação maior carga de 

trabalho – maior produção. 

Durante a Segunda Guerra Mundial (II GM) os princípios básicos que hoje norteiam o 

gerenciamento de projetos foram aplicados na construção de grandes navios e no Projeto 

Manhattan (produção da 1ª bomba atômica)1 no qual cientistas e militares compartilharam 

ideias. Nas décadas seguintes à IIGM surgiram as técnicas dos diagramas de rede (PERT)2 

e do caminho crítico (CPM)3 que permitiram aos profissionais maior controle sobre os seus 

projetos. 

No início da década de 1960, o gerenciamento de projetos foi formalizado como ciência. 

Em 1969, foi fundado por cinco voluntários o Project Management Institute – PMI, que é 

tido por muitos autores, entre eles Cleland, como “A maior e mais conhecida associação 

profissional de gerência de projetos [...].” (CLELAND, 2002. p.V). 

As inovações tecnológicas, que levaram o mundo a migrar da era industrial para a era do 

conhecimento, trouxeram novas incertezas e criaram novas áreas de instabilidade que, por 

sua vez, fizeram com que aspectos ligados à paz e à segurança internacionais adquirissem 

maior relevância no contexto mundial.  

Notícias recentes4 dão conta da classificação do Brasil como a 6ª economia mundial 

consolidando-o, portanto, no patamar de grande ator do cenário global. A questão é que 

toda grande potência, por tornar-se alvo do interesse e da cobiça internacional, precisa ter 

forças armadas que respaldem, deem sustentação e façam respeitar e valer as suas decisões 

                                                 
1 Maiores detalhes sobre a produção da bomba atômica estão disponíveis em < 
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/arquivo05.asp>. Acessado em  9 de maio de 2012. 
2 Program Evaluation and Review Technique 
3 Critical Path Method. 
4 Obtido em: <http://oglobo.globo.com/economia/pib-do-brasil-ultrapassa-do-reino-unido-pais-se-torna-6-
economia-do-mundo-3513784>, publicado em 26/12/2011. Acessado em 10 de janeiro de 2012. 
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políticas, tanto interna quanto externamente, permitindo-a garantir a sua soberania e atuar 

de maneira positiva nas áreas de seu interesse. 

No artigo “Dez mitos sobre a defesa nacional no Brasil”5 o diplomata João Paulo Soares 

Alsina Jr. mostra a razão pela qual considera o poder militar, um elemento fundamental 

para a mensuração do poder nacional no plano das relações internacionais, como 

ferramenta para a consecução ou garantia dos interesses de um Estado. Segundo Alcina, na 

medida em que aumenta a possibilidade de utilização deste poder (coercitiva ou 

persuasivamente) as Forças Armadas precisam estar sempre operacionalmente prontas. 

Essa prontidão faz com que as Forças Armadas sejam reconhecidas como um fator 

dissuasório e de projeção internacional do Estado que representam e possam responder 

imediatamente às contingências que atentem contra a soberania e os interesses do país. 

O Exército Brasileiro (EB), ao longo da sua evolução histórica sempre buscou desenvolver 

as capacidades necessárias para se manter operacionalmente a altura das necessidades 

estratégicas do País. 

Desde o início do século XX, o EB vivenciou as influências alemã (Jovens Turcos – 

1906/1912)6 e francesa (Missão Militar Francesa – 1920/1940)7, nas primeiras décadas do 

século passado, e norte-americana após a sua participação na Segunda Grande Guerra 

(acordo militar – 1952/1977)8. Essa última fase perdurou até o final da década de 1970 

quando foram lançadas as bases para a sua reformulação doutrinária, para a independência 

das importações de materiais estrangeiros e para o estímulo ao desenvolvimento da 

indústria nacional de defesa.  

A partir da década de 1980 a Força Terrestre adotou um pensamento militar, uma doutrina, 

com conceitos próprios. 

                                                 
5 Obtido em <http://interessenacional.uol.com.br/artigos/arquivos/artigo_4_164415.pdf>. Acessado em 28 de 
novembro de 2011. 
6  Obtido em: 
<http://encontro2008.rj.anpuh.org/resources/content/anais/1208722528_ARQUIVO_Osjovensturcoscomoato
respoliticos-AnpuhRJ.pdf>. Acessado em 09/02/2012. 
7 Artigo da revista DaCultura da Diretoria de Patrimônio Histórico do Exército –DPHEx – de autoria do 
General Jonas Correia Neto. Obtido em <http://www.funceb.org.br/images/revista/17_4p2s.pdf>. Acessado 
em 09 de fevereiro de 2012. 
8 Site da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército: 
<http://www.eceme.ensino.eb.br/eceme/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=53>. 
Acessado em 09 de fevereiro de 2012. 
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No esforço de atualização desenvolvido pelo Exército Brasileiro insere-se a busca por 

novas tecnologias administrativas que repercutissem na eficácia e eficiência operacionais. 

Entre elas está o gerenciamento de projetos. 

Harold Kerzner (2010), no prefácio do seu livro “Gestão de Projetos: As melhores 

práticas” destaca que já há alguns anos o gerenciamento de projetos é considerado um 

processo inovador, essencial para a sobrevivência das empresas. Ele ressalta também que o 

elevado grau de competitividade do mundo contemporâneo gera uma necessidade 

premente de aumento de produtividade sem perda de qualidade e com foco na satisfação 

dos interesses dos clientes. O autor ainda esclarece que durante muito tempo a grande 

preocupação das empresas eram as ferramentas quantitativas e comportamentais da gestão 

de projetos e que atualmente a implantação deste tipo de gestão é o que constitui a gestão 

avançada de projetos. 

Para Andreuzza9, “Projetos são elaborados e executados pelas organizações para criar 

novos produtos e serviços, introduzir mudanças e implementar inovações em seus 

processos (grifo nosso)” e segundo Paula Geralda B. C. Torreão (2005, p.26), “As 

organizações inseridas em um ambiente globalizado, crescentemente competitivo, sujeito a 

rápidas e grandes mudanças precisam, cada vez mais, inovar nos seus produtos e serviços.”  

Da reunião das ideias expostas pelos três autores pode-se verificar a caracterização dos 

projetos como instrumentos de mudanças, inovações e competitividade.  

Com efeito, já há alguns anos as organizações civis vêm buscando o aperfeiçoamento dos 

seus processos gerenciais, visando a otimização dos seus respectivos ciclos produtivos. 

Elas têm feito isso mediante a utilização cada vez intensiva do gerenciamento de projetos. 

O Exército Brasileiro, ciente da importância de se manter atualizado, também já há algum 

tempo, vem buscando implementar a modernização dos seus processos gerenciais. 

Entretanto, como será visto no desenvolvimento do trabalho o projeto de modernização da 

Força não contempla alterações no modus operandis do planejamento de operações de 

guerra.  

 

                                                 
9 Andreuzza, Mario. História do Gerenciamento de Projetos – Obtido em 
<http://www.sagres.org.br/biblioteca/historiagerenciamento.pdf>. Acessado em 09 de fevereiro de 2012. 
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1.1 A modernização dos processos gerenciais do Exército Brasileiro 

Desde 2003, com a implantação do Programa de Excelência Gerencial do Exército (PEG-

EB), o Exército Brasileiro formalizou o estabelecimento de metas com a intenção de tornar 

mais eficientes os seus processos administrativos. A motivação da Força Terrestre para 

isso não é a de auferir lucros, como nas organizações empresariais, mas sim, a de, 

mediante a otimização dos seus processos gerenciais, melhorar o controle dos recursos e, 

consequentemente, reduzir os custos operacionais, principalmente em decorrência dos 

constantes cortes orçamentários e contingenciamentos a que vem sendo submetida. 

“O Exército Brasileiro é uma instituição nacional, permanente e regular, organizada com 

base na Hierarquia e na Disciplina” (BRASIL, 1997, p. 2-2) e possui uma estrutura 

organizacional funcional, departamentalizada, elaborada em função da sua concepção de 

emprego e da definição das suas necessidades.  

De acordo com o Sistema de Planejamento do Exército – SIPLEX (BRASIL, 2008a.) a 

estrutura organizacional, em tempo de paz, é claramente definida e constituída, 

abreviadamente, de órgãos de direção geral e setorial, órgãos essencialmente 

administrativos, e organizações caracteristicamente operacionais, ou seja, vocacionadas 

para operações de combate. Entretanto, a estrutura organizacional em tempo de guerra tem 

caráter temporário e pode ser adaptada de acordo com a necessidade do momento. 

Durante os períodos de paz a Instituição mantém um regime de vida peculiar, totalmente 

voltado para o preparo e o emprego das suas frações10, tanto em termos de pessoal quanto 

de material, de forma a garantir que o seu emprego possa ser feito a qualquer momento, em 

qualquer parte do território nacional e, se for o caso, até mesmo fora dele. 

A preocupação com a modernização dos seus processos gerenciais e com a manutenção ou 

melhoria do seu nível de operacionalidade pode ser constatada em diversos documentos 

internos. Assim, o Exército se empenha em renovar seus conceitos de gestão e assimilar 

novas tecnologias que lhe permitam cumprir de maneira cada vez mais eficiente e eficaz a 

sua destinação constitucional, preconizada no Art. 142 da Constituição Federal de 1988, de 

defesa territorial e garantia da lei e da ordem (BRASIL, 2007a). 

                                                 
10 Partes da tropa, batalhão, pelotão, subunidade, turma, que compõem a instituição. 
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Nesse sentido o mais novo empreendimento da Força é o projeto denominado 

PROFORÇA11, no qual se pode verificar o planejamento de profundas mudanças em 

termos administrativos, operacionais e doutrinários que a Força pretende implementar, 

incidindo sobre vários setores de atividade e em todos os níveis do Exército, dentro de uma 

faixa de tempo que se distende desde os dias atuais até o ano de 2030. 

Neste contexto é importante saber que o Exército Brasileiro tem uma doutrina básica de 

operações que orienta o seu preparo e emprego para o cumprimento de missões 

operacionais (de combate). Em seus aspectos gerais, esta doutrina está consubstanciada no 

Manual de Campanha C-100-5 – Operações, do Exército Brasileiro. Este manual evidencia 

a preocupação da Força com a sua modernização tecnológica ao se referir ao assunto da 

seguinte forma: 

[...] Atualmente, o combate adquire características especiais, influenciado pela 
sofisticada tecnologia que se faz presente no campo de batalha. As exigências 
do combate moderno, por seu turno, estimulam o desenvolvimento tecnológico 
e devem constituir-se em permanente preocupação de qualquer Força Armada. 
(BRASIL, 1997, p 1-1). 

 
O mesmo manual ainda mostra que “a rapidez de concepção e de execução das operações; 

a iniciativa dos subordinados; a flexibilidade para alterar atitudes, missões e constituição 

das forças; e a sincronização das ações no tempo e no espaço” (BRASIL, 1997, p 1-2) são 

considerados fatores decisivos para a vitória, tanto quanto “a capacidade de decisão dos 

comandantes em todos os seus escalões” (id).  

A doutrina de planejamento das operações do Exército Brasileiro emprega uma 

metodologia, uma sequência de raciocínios e ações que pode ser aplicada, guardadas as 

devidas proporções, em qualquer nível ou escalão de planejamento, em qualquer ambiente, 

militar ou civil. Esta metodologia se chama Estudo de Situação. 

O Estudo de Situação é definido no 1º volume do Manual de Campanha C-101-5 – Estado-

Maior e Ordens da seguinte forma: “processo de resolução de problemas militares cuja 

finalidade é determinar a melhor maneira de cumprir uma missão. Consiste na elaboração 

de raciocínios lógicos, [...]” (BRASIL, 2003d, p. 6-2). 

                                                 
11 Processo de Transformação da Força – Acessível em <http://www.exercito.gov.br/web/guest/proforca> ou 
em <http://www.exercito.gov.br/web/guest/transformacao-do-exercito>. 
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O documento resultante do estudo de situação é chamado de Plano ou Ordem de 

Operações12 (OOp) e consolida o planejamento realizado. 

É interessante ressaltar que o Estudo de Situação, é um processo de planejamento incutido 

na mente dos oficiais da chamada linha bélica (oficias combatentes), desde o início das 

suas formações na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN)13 e os acompanha 

durante toda a sua carreira, culminando no planejamento do emprego operacional das 

Grandes Unidades14 e Grandes Comandos15 estudado na Escola de Comando e Estado-

Maior do Exército (ECEME) – em cursos que preparam os futuros comandantes do 

Exército Brasileiro. 

Das considerações apresentadas, deriva-se a motivação principal deste trabalho: o fato de 

visualizar-se uma série de semelhanças, tanto conceituais quanto processuais, entre a 

metodologia de gerenciamento de projetos difundida pelo PMI e a metodologia de 

planejamento das operações de guerra do Exército Brasileiro. Esse fato levou ao 

pensamento sobre quais seriam os pontos de contato e de divergência entre as duas 

metodologias e quais as possíveis contribuições que uma poderia trazer para o 

aperfeiçoamento da outra. 

Levou-se ainda em conta a citação referente a este enfoque existente no Livro 2 do Sistema 

de Planejamento do Exército - Avaliação do Exército (SIPLEX-2) transcrita a seguir: 

Há certa dificuldade do pessoal em assimilar novas metodologias de gestão e 
processos de diagnósticos, quando estes são simplesmente importados do meio 
acadêmico ou empresarial. Daí a necessidade de adaptá-los à cultura militar, 
que possui modelos mentais e glossário próprio, para que tais metodologias 
sejam bem aceitas e obtenham sucesso. (BRASIL, 2008a, p. 26) 

 
 

                                                 
12 Documento pelo qual um comandante define a situação e determina missões ou tarefas específicas a seus 
diferentes subordinados, com propósito de executar, coordenadamente, uma operação militar. (BRASIL, 
2003f, p. O-9). A Ordem de Operações “é o resultado do planejamento operacional” (BRASIL, 2003d, p.8-3) 
e nela estão consolidadas todas as prescrições necessárias para que os elementos subordinados possam 
desempenhar as suas funções em consonância com a intenção do comandante. A Ordem de Operações é 
elaborada pelo Estado-Maior e aprovada pelo comandante. 
13 Escola onde são formados os oficiais da linha bélica do Exército Brasileiro. Equivale a um curso de nível 
superior. Ao final do curso os cadetes são declarados bacharéis em Ciências Militares 
14 Grande Unidade: 1- organização militar com capacidade de atuação operacional independente, básica para 
a combinação de armas e integrada por unidades de combate, de apoio ao combate e de apoio logístico. 
2 - Organização militar que reúne elementos e unidades das armas e serviços segundo uma estrutura prevista, 
capaz de servir e de ser empregada como um todo. (BRASIL, 2003f, p. G-2). Por exemplo: Brigada 
Paraquedista, 2ª Brigada de Infantaria de Selva. 
15 Grande Comando: denominação genérica dada a qualquer comando da Força Terrestre, privativo de 
oficial-general (BRASIL, 2003f, p. G-2). Por exemplo: 1ª Região Militar, Comando Militar do Leste. 
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Esta referência evidencia a preocupação que se deve ter em respeitar o aspecto cultural da 

instituição, sob pena de se incidir em insucesso quando da adoção de novas metodologias. 

Dentre as novas tecnologias de gerenciamento existentes, julgou-se, com base nas 

características especiais do desenvolvimento de uma operação militar, que a que mais se 

adequada ao estudo em pauta seja aquela cujo foco se apoia em prioridades e objetivos 

(VARGAS, 2005. p. 3), o Gerenciamento de Projetos.  

Com base nessa premissa e considerando a importância e a representatividade que o 

Project Management Institute (PMI) tem nesta área, em todo o mundo e especialmente no 

Brasil, optou-se por considerar a metodologia divulgada pelo instituto como a melhor 

opção para o estudo comparativo feito entre esta e a metodologia prevista pela doutrina 

militar brasileira para o planejamento das operações de guerra do Exército Brasileiro. 

Decorrente de todas as considerações apresentadas formulou-se, então, o problema do 

nosso trabalho: Como a metodologia de Gerenciamento de Projetos definida pelo Project 

Management Institute (PMI) pode contribuir para a modernização da metodologia de 

planejamento das operações de guerra do Exército Brasileiro.  

1.2 Objetivos 

Nesta seção são definidos os objetivos, final e intermediários, que colimaram o 

desenvolvimento da pesquisa a fim de que se pudesse chegar a uma solução para o 

problema formulado. 

1.2.1 Objetivo Final 

Avaliar as contribuições que a metodologia de gerenciamento de projetos, preconizada 

pelo PMI e apresentada no seu Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de 

Projetos (Guia PMBOK16) pode trazer para a modernização da metodologia de 

planejamento das operações de guerra do Exército Brasileiro. 

1.2.2 Objetivos Intermediários  

Para atingir o objetivo final fez-se necessário, primeiramente: 

• Descrever e interpretar os processos dos grupos de iniciação e de planejamento 

especificados no PMBOK (PMI, 2008); 

                                                 
16 Project Management Body of Knowledge – (PMI, 2008). 
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• Identificar, no Planejamento das Operações do Exército Brasileiro, os processos 

similares aos processos referidos no item anterior; e 

• Levantar similitudes, convergências e dissonâncias entre os processos de iniciação 

e planejamento prescritos pelo PMI e as atividades e ações estabelecidas no Estudo 

de Situação. 

1.3 Suposição 

Foi observada a existência de uma grande semelhança entre os dois processos de 

planejamento considerados. Tanto o planejamento das operações do Exército quanto o 

gerenciamento de projetos têm por finalidade, a aplicação dos recursos disponíveis, nas 

condições as mais vantajosas possíveis para as suas respectivas organizações, com vistas à 

obtenção de um determinado resultado (produto). 

A metodologia de planejamento das operações do Exército tem uma bagagem de sucesso 

comprovada por meio de diversas ações realizadas e as práticas elaboradas pelo PMI vêm 

demonstrando, também já há alguns anos, a sua eficiência em termos gerenciais.  

Fruto da leitura preliminar realizada para a elaboração do trabalho considerou-se que tanto 

o planejamento das operações de guerra do Exército quanto o gerenciamento de projetos 

pudessem ser caracterizados como uma sequência lógica de ações e raciocínios que 

objetivam a construção do melhor caminho a ser seguido na produção do resultado 

pretendido. 

Para o caso de pesquisas qualitativas que não exijam testagem estatística para confirmação 

de hipóteses, Vergara (2009) prescreve a formulação de suposições. Com base nesta 

prescrição e considerando o paralelismo anteriormente enunciado, foi formulada a 

suposição de que possa haver diversos pontos por meio dos quais as duas metodologias 

possam se ajudar mutuamente e que a aplicação das práticas prescritas no PMBOK possa, 

de alguma forma, colaborar com a modernização do planejamento das operações de guerra 

do Exército Brasileiro. 

1.4 Delimitação do Estudo 

O Exército Brasileiro possui uma estrutura organizacional “majoritariamente funcional, 

com divisão de trabalho, delegação de autoridade e responsabilidade” (BRASIL, 2008a, p. 
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24), fundamentada nos princípios da hierarquia e da disciplina. A divisão de trabalho e a 

delegação de autoridade são feitas por meio dos diversos escalões operacionais, 

hierarquizados desde os Grandes Comandos Operacionais até as pequenas frações 

constituídas pelas subunidades17.  

Foi visto que a metodologia de planejamento de operações de guerra do Exército Brasileiro 

utiliza, como método de resolução de problemas, o chamado Estudo de Situação que se 

aplica “a qualquer escalão, tipo de organização ou situação”. (BRASIL, 2003d, p. 6-3). 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram consideradas somente as ações/atividades 

que compõem o Estudo de Situação e estão especificadas no Memento18 de um Estudo de 

Situação (Anexo B do Manual de Campanha C 101-5 – Estado-Maior e Ordens (Brasil, 

2003e.)). Estas ações/atividades são apresentadas de forma genérica, permitindo a sua 

utilização, em qualquer caso, como guia e elemento de controle. 

A fim de ilustrar ou exemplificar algumas dos princípios ou ideias estudadas, sempre que 

foi necessário foram utilizadas imagens ou situações contidas em documentação escolar de 

exercícios de planejamento de emprego da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 

(ECEME). 

Em termos de gerenciamento de projetos, a pesquisa foi baseada unicamente nos processos 

previstos no Guia PMBOK, mais precisamente naqueles que compõem os grupos de 

processos de iniciação e de planejamento.  

Julga-se oportuno ressaltar que, por se entender que o Estudo de Situação possa ser 

integralmente enquadrado, e, consequentemente, comparado aos grupos de processos 

indicados, não foram feitas referências a mais nenhuma outra metodologia desenvolvida 

para esse tipo de gerenciamento nem a nenhum dos demais grupos de processos 

relacionados no Guia PMBOK.  

Além disso, cabe esclarecer que a escolha da metodologia do PMI deveu-se a sua 

representatividade mundial, a sua penetração no Brasil e à própria orientação adotada pelo 

                                                 
17 S.f. (Org Mil) Genericamente, fração de unidade de tropa que, conforme sua natureza, tem a denominação 
de companhia, esquadrão ou bateria. (BIBLIEX, 2005, p. 854) 
18 S.m.  (C & EM) Relação de coisas, medidas e procedimentos organizada como guia da memória para a 
verificação ou execução de ações sequenciais. [Em ing. “check list”, expressão vulgarmente usada]. 
(BIBLIEX, 2005, p. 579) 
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Exército quando da normatização da implementação do seu escritório de projetos, que foi 

baseada nesta linha de procedimentos. 

1.5 Relevância do estudo 

O Exército Brasileiro implementou, há quase uma década, com base no Programa de 

Qualidade do Serviço Público, o Programa de Excelência Gerencial do Exército (PEG-

EB), como sendo uma ferramenta de gestão que viabilizaria a otimização dos seus 

processos e o gerenciamento de projetos.  

No final de 2005, o Exército Brasileiro, estabeleceu algumas condições para a 

implementação de um escritório de projetos, com o objetivo de controlar projetos julgados 

estratégicos para a Força, mas essencialmente voltado para aqueles de caráter 

administrativos19 (BRASIL, 2006, p. 59). 

Em 2007, o comandante do Exército, por meio da Portaria 220, de 20 de abril, decidiu: 

Art. 1º Estabelecer o Sistema de Excelência no Exército Brasileiro (SE-EB), em 
continuidade ao Programa Excelência Gerencial (PEG-EB), implantado no 
Exército Brasileiro, no período de 2003 a 2006, conforme a Portaria do 
Comandante do Exército nº 191, de 17 de abril de 2003. (BRASIL, 2007c, p. 
12).   

Assim, do que se pode apurar, não foi encontrada nenhuma iniciativa de se estudar os 

processos de gerenciamento das atividades operacionais, de combate, com vistas à 

aplicação, nesses processos, das modernas metodologias de gerenciamento de projetos.  

A Estratégia Nacional de Defesa (END) identifica como vulnerabilidade, da estrutura de 

defesa do País, a reduzida participação da sociedade brasileira no tratamento de assuntos 

de defesa e a pequena quantidade de especialistas civis nesse tema (Brasil, 2008, p. 32). 

A abordagem idealizada para esta pesquisa, acredita-se, permite verificar a viabilidade de 

modernização do planejamento das operações de combate, tanto quanto a inserção do meio 

acadêmico na discussão dos assuntos de defesa. Esta inserção está em conformidade com a 

ação estratégica para a área de ensino especificada na END, que diz: 

 
Promover maior integração e participação dos setores civis governamentais na 
discussão dos temas ligados à defesa, assim como a participação efetiva da 

                                                 
19 Portaria do Chefe do Estado-Maior do Exército de nº 224, publicada no Boletim do Exército (BE) nº 
01/2006 e datada de 23 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2006), 
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sociedade brasileira, por intermédio do meio acadêmico e de institutos e 
entidades ligados aos assuntos estratégicos de defesa. (BRASIL, 2008b, p. 50). 

 
A inserção das novas tecnologias e das melhores práticas de gerenciamento de projetos, 

nos processos administrativos do Exército Brasileiro, têm sido tema de debates entre 

alunos e/ou instrutores das escolas militares, tendo se tornado o foco de trabalhos 

monográficos e de dissertações de mestrandos militares20, constituindo-se, portanto, em 

indicativo da importância com a qual o assunto é tratado pela Força. 

Ainda no intuito de justificar a realização do trabalho em pauta cabe destacar a ampliação 

dos conhecimentos que serão auferidos, e disponibilizados para o Exército, com a pesquisa 

realizada e o acréscimo de mais uma opção de bibliografia de cunho científico sobre a 

gestão de projetos no Exército Brasileiro, decorrentes, pelo menos em parte, do 

pioneirismo do presente estudo.  

De forma sucinta pode-se dizer que em decorrência de toda a argumentação apresentada 

pode-se entender a relevância e a justificativa do estudo desenvolvido que buscou trazer 

modernização à atividade de planejamento de operações militares. 

1.6 Definição de termos 

Assim como Ludwig Wittgenstein (apud THIRY-CHERQUES, 2008, p. 123) mostrou a 

importância da instabilidade, da contextualização e da cambialidade do uso da linguagem 

na definição de valores éticos e morais, neste estudo, o mesmo princípio pode ser utilizado. 

Os principais termos e jargões, em uso corrente no meio militar nacional e particularmente 

no Exército Brasileiro, estão a seguir definidos a fim de possibilitar uma melhor 

compreensão dos conceitos abordados e das ideias desenvolvidas no curso da pesquisa. 

a) Arma: [...] (Org Mil)  2. Designação genérica que se dá a cada formação 

combatente da Força Terrestre para indicar a sua natureza e forma específica 

de participar do combate (pela manobra ou pelo apoio ao combate).  [No 

Exército Brasileiro: Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia e 

Comunicações; a formação combatentes Blindados, está incluída na 

Cavalaria.]. (BIBLIEX, 2005). 

                                                 
20 Sturari (1992), Lundgren (1996), Sarmento (2004), Paoli (2007). 
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b) Boletim do Exército: documento básico de expedição de ordens administrativa do 

Exército Brasileiro. 

c) Escalão: cada um dos sucessivos e distintos níveis da cadeia de comando. 

Qualquer das frações de um conjunto militar articulado no sentido da profundidade; 

cada um com sua missão principal definida no combate (Brasil, 2003f, p. E-5). 

d) Estado-Maior: órgão composto de pessoal militar qualificado e de qualificação 

técnica, que têm por finalidade assessorar o comandante no exercício de comando 

(Id., p. E-9). Equivale ao staff de um gerente 

e) Estudo de Situação: processo lógico e continuado de raciocínio pelo qual um 

comandante ou um oficial de estado-maior considera todas as circunstâncias que 

possam afetar a situação militar e chegar a uma decisão ou proposta, que objetive o 

cumprimento de uma missão (id., p. E-13). 

f) Grande Comando Operacional: organização militar de valor ponderável, singular 

ou combinada, de constituição variável em unidades e grandes unidades, cujos 

meios, missão ou área de responsabilidade, transcendem às possibilidades de 

qualquer grande unidade. 

Organização militar que reúne elementos e unidades das Armas e Serviços, segundo 

uma estrutura prevista, capaz de servir e de ser empregada como um todo (id., p. G-

2). 

g) Oficial combatente: oficial que pertence a um dos quadros das Armas (Infantaria, 

Cavalaria, Artilharia, Engenharia e Comunicações). (BIBLIEX, 2005). 

h) Quadro: 1. Conjunto particular dos militares que integram uma Arma ou Serviço, 

no âmbito do qual são ordenados hierarquicamente e por antiguidade, em que 

fazem carreira (quadros de carreira). 2. Corpo constituído pelo conjunto dos 

militares que ocupam os cargos de uma mesma área ou nível funcional definido na 

organização do Exército (quadros funcionais, p.e. quadro ordinário, quadro 

suplementar, quadro de estado-maior da ativa, quadro do magistério, etc.). (id.). 

i) Serviço: genericamente, o conjunto sistêmico de órgãos e atividades de natureza 

administrativa ou técnica de diferentes naturezas. (id). 
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j) Unidade: organização militar da força terrestre, de uma arma, serviço, quadro ou 

especialidade, que grupa elementos de combate, apoio ao combate ou apoio 

logístico, segundo uma estrutura prevista, e com possibilidades definidas para viver 

e operar (BRASIL, 2003e, p. U-1). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo, são apresentadas as principais considerações conceituais que 

fundamentaram o estudo desenvolvido. Essa apresentação justifica-se com base na 

literatura pertinente ao tema e é iniciada pela abordagem da definição de projeto, seguindo-

se as reflexões sobre o gerenciamento de projetos e a metodologia utilizada nesse 

gerenciamento. 

Este tópico foi desenvolvido com base na concepção de Koontz & O’Donnel (1980, p. 41) 

da necessidade de adoção de uma definição, para um determinado campo de conhecimento, 

feita de forma a fornecer um conteúdo específico para este campo e desta maneira evitar 

que ele caia num “emaranhado de mal-entendidos”. 

2.1 Projeto 

Kerzner inicia o primeiro capítulo do seu livro afirmando que: “Para se entender de gestão 

de projetos, em primeiro lugar é preciso reconhecer o que é um projeto.” (KERZNER, 

2010, p. 15).  

Com esse intuito, ou seja, o de reconhecer o que é um projeto, foram buscadas definições 

de projeto, transcritas em seguida, que permitirão atingir este objetivo.  

Para Kerzner (2010) um projeto pode ser entendido como sendo um “empreendimento com 

objetivo identificável, que consome recursos e opera sob pressões de prazo, custo e 

qualidade” (id.).  

No PMBOK encontra-se a seguinte definição de projeto: 

Esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado 
exclusivo. A sua natureza temporária indica um início e um término definidos. 
O término é alcançado quando os objetivos tiverem sido atingidos ou quando se 
concluir que os objetivos não serão ou não poderão ser atingidos e o projeto for 
encerrado, ou quando o mesmo não for mais necessário. (PMI, 2008, p.5). 

 
Para Ricardo Vargas projeto significa: 

 Empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma sequência clara e lógica 
de eventos, com inicio, meio e fim, que se destina a atingir um objetivo claro e 
definido, sendo conduzido por pessoas dentro de parâmetros predefinidos de 
tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade. (VARGAS, 2010, p. 3). 
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A Norma ISO 10.006 (Diretrizes para Qualidade de Gerenciamento de projetos, ABNT, 

2000, p. 2), define projeto como “um processo único, consistindo de um grupo de 

atividades coordenadas e controladas com datas para início e término, empreendido para 

alcance de um objetivo conforme requisitos específicos, incluindo limitações de tempo, 

custo e recursos”. 

Para Cleland: “Um projeto consiste em uma combinação de recursos organizacionais para 

criar algo que não existia anteriormente e que irá fornecer uma melhora na capacidade de 

desempenho, tanto do desenho quanto na execução de estratégias organizacionais.” 

(CLELAND, 2002, p. 10). 

Além destes últimos autores, outros tantos como Valeriano (1998), Maximiano (2002) e 

Lima (2009), apesar de guardarem algumas diferenciações, exprimem basicamente as 

mesmas conceituações já expressas.  

Da reunião de todas as ideias apresentadas pode-se chegar à formulação de uma definição 

um pouco mais abrangente do que vem a ser um projeto como se pode ver a seguir: 

Um projeto é um empreendimento cujas atividades são desenvolvidas por pessoas, de 

forma coordenada, em etapas que se sucedem com algum recobrimento, obedecendo a 

imposições de tempo, custo e qualidade (desempenho), para as quais são alocados os 

insumos necessários, que tem o objetivo de criar um produto ou serviço singular, até então 

inexistente, e que normalmente é vinculado a alguma necessidade estratégica da 

organização.  

É interessante ressaltar que tanto Vargas (2010) quanto Maximiano (2002) apontam a 

complexidade e a incerteza como fatores relevantes a serem levados em conta no 

desenvolvimento de um projeto. 

A reunião das considerações expressas até este ponto pode ser utilizada, como será visto 

mais adiante, para definir uma operação militar, pois uma operação de guerra tem um 

tempo certo para acontecer (começar e terminar), desenvolve-se em condições bastante 

peculiares e destina-se a obter um resultado específico. 

Esta conclusão vai ao encontro da concepção de Vargas (2010) de que os projetos têm 

aplicação em quase todas as áreas do conhecimento humano, “incluindo os trabalhos 

administrativos, estratégicos e operacionais” (VARGAS, 2010, p. 5) e de que a área de 

Estratégia Militar é uma das que mais se utiliza da técnica de gerenciamento de projetos. 
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2.2 O gerenciamento de projetos 

Retomando a orientação de Koontz & O’Donnel (1980) da necessidade da adoção de uma 

definição para um determinado campo de conhecimento, começamos este tópico citando 

Cleland (2002) que destaca que a gerência de projetos, embora tivesse surgido como 

disciplina na década de 50 do século XX, tinha seus primeiros passos na indústria de 

construção e que já em 2002 ela era largamente utilizada nos meios empresarial e militar. 

Segundo o autor a gerência de projetos, naquela época, “representava uma promessa para o 

futuro das organizações” (CLELAND, 2002, p. 5), por ser considerada o principal meio 

para se conduzir mudanças organizacionais em termos de produtos, serviços ou processos. 

Em 2005 Vargas dizia: 

 
Nos últimos trinta anos, o mundo tem enfrentado um incrível dinamismo em 
suas relações intra e inter empresariais. [...] Com equipes de trabalho flexíveis, 
recursos e esforços focados nas necessidades organizacionais e planejamento 
baseado em projetos, as corporações de sucesso percebem que o uso dos 
conceitos de gerenciamento de projetos é universal, genérico, rompendo 
barreiras culturais (grifo nosso), [...], onde as necessidades de sobrevivência 
competitiva também são universais. (VARGAS, 2005, p. 7). 

 

Era desta forma que Ricardo Vargas abria o segundo capítulo do seu livro, dedicado à 

definição do conceito de gerenciamento de projetos. Ainda segundo o autor o 

gerenciamento de projetos é: 

 [...] um conjunto de ferramentas gerenciais que permitem que a empresa 
desenvolva um conjunto de habilidades, incluindo conhecimento e capacidade 
individuais, destinados ao controle de eventos não repetitivos, únicos e 
complexos, dentro de um cenário de tempo, custo e qualidade predeterminados. 
(id.). 

 
De acordo com o prescrito no Guia de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos – 

PMBOK, essa atividade é definida como sendo a “aplicação de conhecimentos, 

habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus 

requisitos” (PMI, 2008, p. 6) e deve ser exercida mediante a aplicação dos processos de 

iniciação, planejamento, controle e encerramento. 

Em função das definições apresentadas pode-se inferir que o gerenciamento de projetos 

pode ser considerado um indutor de mudança organizacional, uma vez que, mediante o 

desenvolvimento/aplicação de habilidades, conhecimentos e capacitação individuais, 

permite o rompimento de barreiras culturais existentes na organização. 
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Na busca de definições que, sem perder o rigor conceitual da atividade, pudessem ser mais 

generalistas, encontra-se em Cukierman e Dinsmore (1981) a seguinte assertiva sobre o 

gerenciamento de projetos: 

- significa planejar, controlar e coordenar a execução de esforços humanos e 
aplicação de recursos materiais, tendo em vista um objetivo definido, num prazo 
limitado e dentro de um orçamento correto. (CUKIERMAN; DINSMORE, 
1981, p. 3). 

Nessa mesma linha de raciocínio, encontra-se, na dissertação de Paula Geralda B. C. 

Torreão (2005, p.27), a indicação de que um projeto, por ser um empreendimento único, 

temporário e progressivo, exige gerenciamento para que possa ser executado. A autora, 

referindo-se a Koontz e O’Donnel (1980), caracteriza gerenciamento como a execução de 

atividades e tarefas que visam planejar e controlar as atividades das pessoas envolvidas no 

desenvolvimento do projeto com o intuito de alcançar objetivos que não poderiam ser 

obtidos com atuações individualizadas, sem a conveniente sincronização, dessas pessoas. 

Cleland afirma que: “A gerência de projetos é executada mediante um processo de 

administração em que as principais funções administrativas utilizam recursos para se 

atingir as finalidades do projeto.” (CLELAND, 2002, P. 11). As funções administrativas 

elencadas pelo autor são: Planejamento, Organização, Motivação, Direção e Controle. 

A administração de um projeto é definida, por Maximiano (2002), como sendo o processo 

de tomada de decisão que envolve “o uso de recursos, para realizar atividades temporárias, 

com o objetivo de fornecer resultados” (MAXIMIANO, 2002, p. 40). 

Desta forma, integrando-se as definições expressas por esses últimos autores, pode-se 

acrescer à conceituação anteriormente inferida a caracterização do gerenciamento de 

projetos como um processo decisório, desenvolvido com base num planejamento elaborado 

com foco no objetivo do projeto cuja evolução deve ser monitorada.  

Para Darci Prado “o gerenciamento de projetos é um ramo das ciências gerenciais que trata 

do planejamento e controle de projetos” (PRADO, 2004b, p. 20). Para ele, gerenciar um 

projeto traduz o fato de se ter que elaborar um planejamento prévio das ações a serem 

executadas e realizar o consequente acompanhamento do desenvolvimento dessas ações, 

estabelecendo as metas a serem atingidas, as tarefas a serem cumpridas e o seu 

sequenciamento lógico, definindo o padrão de qualidade desejado e verificando o 

progresso das ações e o nível de desempenho dos recursos aplicados. 
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Para Prado a ampliação do conceito da palavra “gerenciamento”, de forma a que possa ser 

aplicada de maneira mais genérica leva a dizer que “gerenciar um processo qualquer é 

planejá-lo, acompanhar sua execução, comparando-a com o planejado e corrigir os desvios 

sempre que necessário” (PRADO, 2004b, p. 46). 

Xavier et al, de forma semelhante a Prado (2004), define gerenciamento de projetos como 

sendo “um ramo da Ciência da Administração que trata da iniciação, planejamento, 

execução, controle e fechamento de projetos” (XAVIER et al, 2010, p. 7). 

Kerzner define gestão de projetos como o conjunto de “planejamento, programação e 

controle de uma série de tarefas integradas de forma a atingir seus objetivos com êxito, 

para beneficio dos participantes do projeto” (KERZNER, 2010, p. 15). Consequentemente 

pode-se dizer que Prado, Xavier et al e Kerzner acrescentam às ideias já identificadas 

sobre gerenciamento de projetos os aspectos de estabelecimento de metas e definição de 

um padrão de qualidade. Estes últimos autores também corroboram a proposição de que o 

gerenciamento em pauta exerça um monitoramento/controle da evolução do projeto. 

Retomando o PMBOK verifica-se que a definição conceitual de gerenciamento de projetos 

nele encontrada, não se refere, de forma direta como nas definições apresentadas pelos 

autores anteriormente citados, a planejamento, programação ou controle. Essa referencia é 

feita de forma indireta quando o Guia identifica os grupos de processos através dos quais o 

gerenciamento de projetos é realizado. O Guia expressa a definição de gerenciamento de 

projetos da seguinte maneira: 

O gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimento, habilidades, 
ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus 
requisitos. O gerenciamento de projetos é realizado através da aplicação e 
integração apropriadas dos 42 processos agrupados logicamente abrangendo os 
cinco grupos. 

Os cinco grupos de processos são: 
• Iniciação; 
• Planejamento; 
• Execução; 
• Monitoramento e controle e 
• Encerramento. (PMI, 2008, p. 6). 

 

Os projetos, independente de tamanho ou complexidade, se desenvolvem em etapas que 

podem ser identificadas como início, organização e preparo (planejamento), execução e 

encerramento. Estas etapas caracterizam um ciclo de vida completo.  
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Conforme mostra Maximiano “O ciclo de vida é uma sequência de fases que vão do 

começo ao fim de um projeto.” (MAXIMIANO, 2002, p. 45). Durante todas essas etapas 

são desenvolvidas atividades de monitoramento e controle que possibilitarão o necessário 

acompanhamento da evolução do projeto e a adoção de medidas corretivas que assegurarão 

a manutenção do direcionamento do projeto ao fim a que se destina. Estas atividades são 

consideradas por vários autores, entre eles Maximiano (2002), Prado (2004a e 2004b) e 

Vargas (2005 e 2010), como mais uma fase do ciclo de vida de um projeto.  

Desta forma pode-se deduzir que o Gerenciamento de Projetos é exercido durante todas as 

fases do Ciclo de Vida de um projeto, ou seja, no início (concepção ou abertura), na 

organização e preparação (planejamento), na execução e no encerramento. 

Outro aspecto importante a ser ressaltado é a questão dos fatores ambientais da empresa, 

que poderão tanto condicionar as opções de gerenciamento quanto influenciar no resultado 

a ser alcançado. Dentre os principais fatores a serem considerados, elencados no PMBOK 

(PMI, 2008, p. 14), destacam-se: Cultura, estrutura e processos organizacionais; 

infraestrutura; recursos humanos existentes; administração de pessoal e tolerância a riscos. 

Do exposto, assim como foi feito no estudo da conceituação de projeto, pode-se formular 

um conceito mais abrangente de gerenciamento no qual estejam representados todos os 

aspectos apresentados pelos diversos autores estudados. Assim pode-se dizer que 

gerenciamento de projetos pode ser considerado um processo de tomada de decisão, 

indutor de mudança, desenvolvido pela aplicação de habilidades e conhecimentos, 

planejado com foco no objetivo desejado e que implica no uso judicioso dos recursos 

disponíveis, de forma a realizar as tarefas necessárias à consecução do(s) resultado(s) 

desejado(s), tendo sempre em consideração as imposições existentes, sejam elas 

organizacionais (internas) ou conjunturais (externas). 

Cabe ainda destacar que apesar de o conceito de projeto aparentemente opor-se ao conceito 

de “operação rotineira”, Darci Prado (2004a, p. 31) esclarece que, na verdade, os dois 

conceitos “não são completamente isolados”, pois é possível identificar-se vários processos 

tidos como rotineiros aos quais são aplicadas técnicas e metodologia de gerenciamento de 

projetos, tendo em vista que esses processos são dedicados à produção, em prazo 

determinado, de um bem único. O autor não só informa que em função desta aplicação foi 
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cunhado um novo termo - Gerenciamento por (grifo nosso) projeto21, como ainda aponta 

este tipo de gerenciamento como uma tendência evolutiva da atual metodologia de 

gerenciamento de projetos (PRADO, 2004a, p. 34). 

Ricardo Vargas em seu livro “Gerenciamento de Projetos: Estabelecendo diferenciais 

competitivos”, assevera que o gerenciamento de projetos “pode ser aplicado em 

empreendimentos de qualquer magnitude, complexidade, orçamento e tamanho em 

qualquer linha de negócios” (VARGAS, 2005, p. 18), o que permite concluir sobre a 

possibilidade da sua aplicação no comando de uma operação militar de guerra. 

Por fim convém relembrar que embora o gerenciamento de projetos se desenvolva em 

todas as fases do ciclo de vida do projeto, a presente pesquisa abordará somente as duas 

primeiras etapas desse ciclo, ou seja, as etapas de: iniciação e, organização e preparo ou 

planejamento. 

2.3 Metodologia de Gerenciamento de Projetos 

Com relação ao estabelecimento e uso de uma metodologia de gerenciamento de projetos 

Darci Prado (2004a, p. 81 e 2004b, p. 83) deixa claro que a implantação de gerenciamento 

de projeto em uma instituição deve ser feita de forma gradativa e consciente, e deve ser 

vista como um processo de amadurecimento. O referido autor indica como fatores críticos 

de sucesso, entre outros, o comprometimento e o apoio da alta administração, a existência 

de recursos humanos e organizacionais adequados, o uso de uma metodologia apropriada, 

o estabelecimento de metas, a padronização de práticas de planejamento e controle, e o 

reconhecimento da autoridade do gerente do projeto. Para ele metodologia é “uma coleção 

de métodos, técnicas e ferramentas para se atingir um objetivo: ela mostra o que deve ser 

feito a cada momento” (PRADO, 2004a, p. 59 e 2004b, p. 75). 

Quanto ao uso de uma metodologia o autor assim se refere: 

Certamente é necessário o uso de uma metodologia capaz de identificar e 
mostrar como deve ser conduzida cada etapa do projeto. Esta metodologia 
dever ser suficientemente ampla para auxiliar o gerente de qualquer tipo 
de projeto (grifo nosso). Deve ser também flexível, permitindo adaptações, 
para não se transformar numa “camisa de força” (PRADO, 2000, p. 49). 

                                                 
21 O termo designa a maneira de gerenciar aquelas operações que, apesar de se repetirem rotineiramente, a 
cada vez que se repetem, produzem, num prazo estipulado, um resultado ímpar. 
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Prado (2004) ainda afirma que a metodologia a ser implementada deve objetivar a criação 

de padrões para o processo de gerenciamento de projetos e refletir os hábitos e a cultura da 

empresa, pois o desrespeito a estes aspectos pode conduzir a metodologia à rejeição 

(PRADO, 2004a, p. 131) 

De forma semelhante a Darci Prado, Kerzner (2010) deixa claro que o gerenciamento de 

projetos exige planejamento e coordenação e que a sua implementação deve ser baseada na 

cultura da organização. Ele ainda acrescenta que a simples adoção de uma metodologia 

própria de gerenciamento de projetos não garante sucesso e excelência nessa área, pois o 

que torna uma metodologia uma ferramenta de excelência é a cultura da organização e não 

a sua simples existência ou adoção.  

Segundo Kerzner  

A existência de uma metodologia de classe mundial não basta para se alcançar a 
excelência em gestão de projetos. A sua aceitação e utilização pelo conjunto da 
organização é que conduzem à excelência. É pela excelência na execução que 
uma metodologia de nível médio se torna uma metodologia de classe mundial 
(KERZNER, 2010, p. 138). 

Xavier et al defende que “a implantação de uma metodologia de gerenciamento de projetos 

deve ter como objetivo maior melhorar a maturidade da organização no gerenciamento dos 

seus projetos”. (XAVIER et al, 2010, p. 151). O autor reforça que esta metodologia “deve 

ser acompanhada de uma decisão da organização para que ela seja cumprida” (XAVIER et 

al, 2010, p. 156), confirmando a ideia de Prado (2000, p. 45 e 2004, p.81) de que é 

necessário o comprometimento e o apoio da alta administração para o sucesso da 

implantação pretendida. 

Corroborando com esta ideia, Kerzner, estudando o caso da Key Services Corporation, 

uma das maiores empresas financeiras dos Estados Unidos na década de 1980, mostra que: 

Sistemas de gestão de projetos podem mudar à medida que a organização muda, 
sendo, entretanto, “indispensável que a administração esteja comprometida com 
tais mudanças e tenha uma visão que permita aos sistemas de gestão de projetos 
evoluir com a organização no seu todo” (KERZNER, 2003, p. 89). 

 
Nas considerações apresentadas são destacadas algumas das características definidas como 

básicas para a implantação de uma metodologia de gerenciamento de projetos, assim como 

a universalidade dos conceitos deste tipo de gerenciamento. Entre elas pode-se enunciar a 

evolução gradativa e a conscientização, o respeito aos hábitos e culturas da empresa,  

planejamento e coordenação, e o comprometimento e apoio da direção. 
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Ao estudar-se Kerzner (2003, p. 30), pode-se depreender que a gestão de projetos traz 

como benefícios, entre outros, os seguintes aspectos: maior produtividade, controle efetivo, 

eficiência e eficácia, efetividade, decisões mais precisas e oportunas, respostas mais ágeis e 

melhores resultados. 

Isto é tudo que interessa para o gerenciamento de uma operação de guerra: planejamento, 

coordenação, controle, judiciosa aplicação de recursos, criteriosa análise de risco, mínimo 

de perdas, definição do prazo de execução e obtenção do melhor resultado possível. 

Do exposto é possível deduzir que o gerenciamento de projetos procura equilibrar, 

basicamente, as demandas de escopo (especificação), tempo, custo e qualidade. Para tanto, 

o Guia PMBOK (PMI, 2008) especifica 42 processos por intermédio dos quais se pode 

fazer isso. O referido guia destaca que o conjunto de conhecimentos abrangido pelos 42 

processos nele identificados é aplicável à maioria dos projetos e que a sua utilização 

pode ampliar as possibilidades de sucesso dos empreendimentos (grifo nosso). 

Os conhecimentos contidos no Guia PMBOK deixam claro que os processos nele descritos 

não precisam, obrigatoriamente, ser aplicados sempre de forma integral e constante em 

todos os tipos de projetos. Isso fica bastante evidente quando é posto que “o gerente de 

projetos, em colaboração com a equipe do projeto, é sempre responsável pela 

determinação dos processos adequados e do grau adequado de rigor de cada 

processo, para qualquer projeto específico” (grifo nosso). (PMI, 2008, p. 38). 

Em outras palavras: é necessário que o gerente de projetos e sua equipe promovam a 

adequação da aplicabilidade dos processos de gerenciamento de projetos enumerados no 

guia ao caso particular do projeto considerado. 

Dentre os 42 processos elencados no PMBOK (PMI,2008) pode-se constatar que os dois 

processos do grupo de iniciação são processos que se destinam à abertura dos trabalhos e à 

definição das condições gerais de execução do projeto, identificando os interesses das 

partes interessadas e estabelecendo o escopo inicial do projeto e as suas abrangência e 

limitações. 

Os 20 processos do grupo de planejamento abrangem todas as nove áreas de conhecimento 

preconizadas no guia (integração, escopo, tempo, custo, qualidade, risco, comunicações, 

recursos humanos e aquisições) e são destinados ao desenvolvimento do Plano de 

Gerenciamento do Projeto, ao aperfeiçoamento da definição do escopo e do custo do 
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projeto, assim como ao agendamento das ações a serem executadas. Eles caracterizam o 

planejamento do projeto como um processo dinâmico, interativo e contínuo. 

Os demais processos (20) relacionados pelo PMBOK (PMI, 2008) são destinados à 

execução, ao controle e ao encerramento do projeto e, por não estarem incluídos no escopo 

do trabalho, não serão considerados.  

Neste trabalho considerou-se que a abordagem com base nas fases do ciclo de vida seja a 

mais apropriada e produtiva, uma vez que se pretende focar o estudo somente nas fases de 

iniciação e de planejamento nas quais, pressupõe-se, estão inseridas todas as ações que 

compõem o Estudo de Situação, objeto de comparação com a metodologia considerada. 

Coerente com esta escolha foram identificados os 22 processos sobre os quais o trabalho 

foi desenvolvido. Dois deles pertencem à área de integração e são diretamente 

responsáveis pela produção dos dois principais documentos do projeto, indicados pelo 

Guia PMBOK (PMI, 2008), que são: 

• O Termo de Abertura; e 

• O Plano de Gerenciamento do Projeto. 

Estes documentos têm como finalidades: 

• Formalizar a autorização de execução do projeto; 

• Estabelecer o trabalho a ser executado e os produtos, resultados ou serviços a 

serrem entregues ao final do projeto; e 

• Definir as condições de execução dos trabalhos do projeto. 

Desses dois documentos, o primeiro é obtido como resultado de um dos processos do 

grupo de processos de iniciação. O segundo, o Plano de Gerenciamento, é resultado de um 

dos processos do grupo de processos de planejamento e é composto pelos diversos planos 

auxiliares de gerenciamento de cada uma das áreas de conhecimento, exceto da área de 

integração. Esses planos, por sua vez, orientam outros processos do mesmo grupo. 

O Plano de Gerenciamento do Projeto, de acordo com Prado “visa criar um esquema de 

trabalho capaz de atingir a meta do projeto” (PRADO 2004b, p. 97), esquema este que 

contém, portanto, todas as instruções de como será realizado o trabalho para que essa meta 

possa ser atingida. 
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Por fim, entende-se que os grupos de processos selecionados para o estudo permitam 

caracterizar o processo de tomada de decisão que, assim como o Estudo de Situação, 

antecede às operações propriamente ditas (fase de execução) e que, se bem conduzidos, 

poderão proporcionar ganho de produtividade no desenvolvimento do empreendimento. 

O quadro 1, mostra o mapeamento dos 22 processos relacionados no Guia PMBOK (PMI, 

2008) escolhidos para o desenvolvimento do trabalho, identificando seus relacionamentos 

com os grupos de processos e com as áreas de conhecimento. 

Quadro 1 - Mapeamento dos Grupos Processos de Iniciação e de Planejamento, por Áreas de 
Conhecimento 

Grupos de Processos 

Áreas de conhecimento 
Iniciação Planejamento  

Gerenciamento da Integração 
- Desenvolver o 
termo de abertura; 
 

- Desenvolver o Plano de Gerenciamento do 
Projeto. 

 

 

P 

R 

O 

C 

E 

S 

S 

O 

S 

Gerenciamento do Escopo  
- Coletar os requisitos; 
- Definir o escopo; 
- Criar a EAP22. 

Gerenciamento do Tempo  

- Definir da atividade; 
- Sequenciar as atividades; 
- Estimar os recursos da atividade; 
- Estimar as durações das atividades; 
- Desenvolver o Cronograma. 

Gerenciamento de Custos  
- Estimar os Custos; 
- Determinar o Orçamento. 

Gerenciamento da Qualidade  - Planejar a Qualidade. 

Gerenciamento dos Recursos 
Humanos 

 - Desenvolver Plano de Recursos Humanos 

Gerenciamento das 
Comunicações 

- identificar as partes 
interessadas 

- Planejar as Comunicações. 

Gerenciamento de Riscos  

- Planejar o Gerenciamento de Riscos; 
- Identificar os Riscos; 
- Realizar a análise qualitativa dos riscos; 
- Realizar a análise quantitativa dos riscos; 
- Planejar as respostas aos riscos. 

Gerenciamento de Aquisições  - Planejar as Aquisições; 

Fonte: Adaptada da tabela 3-1 do Guia PMBOK – Quarta Edição. (PMI, 2008, p. 43). 
 

 
                                                 
22 Estrutura Analítica do Projeto (Work Breakdown Structure) – decomposição hierárquica orientada à 
entrega do trabalho executado pela equipe do projeto para atingir os objetivos do projeto e criar as entrega 
necessárias. Ela organiza e define o escopo total de projeto (PMI, 2008, p. 430).. 
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2.4 O PMBOK – Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos. 

Para Ricardo Vargas (2010, p. 15) o PMBOK é um guia de gerenciamento de projetos 

reconhecido internacionalmente, que, além de fornecer os conceitos fundamentais de 

gerenciamento de projetos, inclui os conhecimentos já comprovados pela prática e pretende 

fornecer uma terminologia comum dentro da profissão. 

No corpo do próprio PMBOK encontra-se a definição de que o Guia é “um documento 

formal que descreve normas, métodos, processos e práticas estabelecidas”, constituindo-se 

em “um padrão reconhecido para a profissão de Gerenciamento de Projetos” (PMI, 2008, 

p. 3) cujo objetivo é fornecer diretrizes e promover um vocabulário comum para o 

gerenciamento de projetos.  

Em ambas as publicações anteriormente referidas fica claro que, apesar de o PMBOK 

(PMI, 2008) expor conhecimentos e práticas que geralmente podem ser aplicadas a quase 

todos os tipos de projetos, cabe à equipe de gerência do projeto a responsabilidade de 

promover a adequação desses conhecimentos e práticas, escolhendo aquilo que julgue ser 

mais apropriado ao projeto considerado. 

O PMBOK está organizado em três seções que tratam, cada uma delas, sobre um 

determinado aspecto do Gerenciamento de Projeto. Assim, a 1ª seção trata da estrutura do 

gerenciamento de projeto, ou, como consta do próprio documento, “oferece uma base para 

a compreensão do Gerenciamento de Projeto” (PMI, 2008, p. XXIII); na 2ª seção 

encontram-se as definições dos processos de gerenciamento com suas respectivas entradas 

e saídas; e a 3ª seção descreve as áreas de conhecimento do gerenciamento de projeto, 

aprofundando as especificações de entradas, ferramentas e técnicas, e saídas de cada um 

dos processos já definidos e pertencentes a cada uma das referidas áreas.  

2.5 O gerente de projetos 

Cleland inicia a Introdução do seu livro denominado “Gerência de Projetos” com o 

seguinte texto: 

Os gerentes de projetos e outros profissionais que atuam nessa área dependem 
de quatro competências. A primeira é o conhecimento: a compreensão da teoria, 
dos conceitos e práticas da gerência de projetos. A segunda é a destreza: a 
capacidade de usar as técnicas e os recursos da profissão para obter resultados 
adequados. A terceira é a habilidade: a capacidade de integrar e usar de modo 
eficaz o conhecimento e as aptidões. A quarta é a motivação: a capacidade de 
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desenvolver e manter os valores, atitudes e aspirações adequados que ajudam os 
stakholders a trabalharem em conjunto para o aperfeiçoamento do projeto 
(CLELAND, 2002, p. IX). 

 
Valeriano (1998) alerta para as dificuldades organizacionais e de relações humanas 

decorrentes do fato de os executantes do projeto estarem congregados numa equipe 

reunida, normalmente pela primeira vez, às vésperas do início do projeto, oriundos de 

diversas partes, para trabalhar sob a orientação de um gerente que, por vezes, lhes é 

desconhecido. De acordo com este autor “gerente é aquele que administra, gere ou dirige 

um empreendimento” (VALERIANO, 1998, p. 148), enquanto líder é aquele que conduz, 

guia ou leva alguém em uma direção. Para Valeriano liderança e gerência são conceitos 

complementares e indispensáveis às organizações, pois consolidam “as duas formas de 

autoridade: a de direito e a de fato” (VALERIANO, 1998, p. 150).  

Seja como for, o fato é que o andamento do projeto é fruto de um trabalho de equipe e cabe 

ao gerente do projeto empreender esforços para superar as dificuldades indicadas, lançando 

mão de todos os recursos (atributos e atitudes) de que dispõe. Assim, de forma coerente 

com a definição existente no Guia PMBOK de que gerenciamento de projetos é a 

“aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas” (PMI, 2008, p. 6), 

Valeriano (1998) apresenta os seguintes atributos como desejáveis em um gerente de 

projeto: 

• Conhecimentos: Organizacionais e Técnicos; 

• Habilidades: de Comando e Outras, entre as quais se pode destacar: 

o Capacidade de planejamento, organização e controle; 

o Capacidade de trabalho em equipe; 

o Criatividade; 

o Capacidade de Relacionamento pessoal; 

• Atitudes: Posicionamento em relação a aspectos internos e externos; e 

Estratégia de Ação 
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Em pesquisa realizada entre 23 gerentes de projetos pertencentes a 15 diferentes empresas 

brasileiras e divulgada pelo Capítulo de Pernambuco do PMI (PMI-PE)23 foram 

identificadas as seguintes habilidades como necessárias aos gerentes de projetos: 

• Capacidade de Relacionamento; 

• Capacidade de Organização; 

• Capacidade de Comunicação; 

• Capacidade de Liderança; 

• Capacidade de Conciliação ou de Resolução de Conflitos; e 

• Conhecimento Técnico. 

Para Maximiano: 

Em muitos casos o gerente de projeto é um cargo virtual, de existência 
temporária, ocupado por um funcionário da estrutura permanente, executivo ou 
não. Essa pessoa recebe a incumbência de administrar o projeto, em regime de 
dedicação exclusiva ou acumulando essa tarefa com outras, sem desvincular-se 
do seu cargo original. Terminado o projeto, o gerente volta a seu cargo 
permanente ou assume outro projeto. Em alguns casos [...] a posição de gerente 
é fixa, sendo ocupada quase sempre pelas mesmas pessoas. (MAXIMIANO, 
2002, p. 178). 

 
Mesmo parecendo óbvio, é oportuno recordar que de acordo com o Guia PMBOK, “O 

gerente de projeto é a pessoa designada pela organização executora para atingir os 

objetivos do projeto.” (PMI, 2008, p. 13), sendo, portanto, o responsável pelo resultado 

final do projeto. 

Ainda segundo Maximiano (2002) a responsabilidade do gerente é garantir que o projeto 

seja desenvolvido de acordo com os padrões de desempenho, prazo e custo estipulados. 

Para tanto é necessário administrar-se comunicações, recursos humanos, contratos, 

materiais e riscos. Por isso a responsabilidade atribuída ao gerente deve ser acompanhada 

da correspondente autoridade, a fim de que ele possa utilizar convenientemente os recursos 

necessários. Como diz Maximiano: “A autoridade é a contrapartida da responsabilidade.” 

(Maximiano, 2002, p. 190). 

                                                 
23 As habilidades do gerente de projetos: um fator de sucesso para as organizações. Obtido em 
<WWW.pmipe.org.br/web/arquivos/perfil_Gerente_de_projetos_pmipe.pdf>. Acessado em 20 de outubro de 
2011. 
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Entretanto, Xavier et al destaca que “ao delegar competência na equipe, o gerente está 

delegando autoridade e não responsabilidade” (XAVIER et al, 2010, p. 15). Afinal o 

gerente é o responsável pelo atendimento dos requisitos definidos para o projeto. 

De acordo com o prescrito no PMBOK, o gerente de projeto normalmente deve:  

- Concentra-se nos objetivos específicos do projeto; 

- Controla os recursos atribuídos ao projeto para atender da melhor forma 
possível aos objetivos do projeto; 

- Gerencia as restrições (escopo, cronograma, custos e qualidade, etc.) dos 
projetos individuais. (PMI, 2008, p. 12). 

 

Para Xavier et al (2010) o gerente de projeto ideal deve possuir habilidades e 

conhecimentos gerenciais, conhecimento técnico do produto do projeto e conhecimento do 

ambiente e da cultura organizacional. Xavier et al diz ainda que ele não precisa ser “um 

especialista na área técnica do projeto” (XAVIER et al, 2010, p. 15), mas que é necessário 

que entenda “que os projetos não são realizados por pessoas que trabalham isoladamente, e 

sim por equipes de pessoas competentes e motivadas” (id.). 

Em resumo, o gerente do projeto se preocupa com a observação de requisitos e com o 

atendimento dos objetivos do projeto para o qual foi designado, pois precisa produzir um 

resultado, obedecendo aos limites impostos em termos de qualidade, prazo e orçamento. 

Para isso é preciso que ele seja capaz de se adequar a mudanças, que seja receptivo à 

adoção de novas tecnologias, que possua habilidade de lidar com pessoas e que entenda 

que, para cada situação, ser-lhe-á exigida a aplicação de uma combinação diferenciada dos 

atributos citados como pré-requisito para a obtenção do sucesso almejado. 
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo, define-se o tipo de pesquisa a ser realizada, a maneira pela qual foram 

coletados os dados e o instrumento utilizado no tratamento dos dados colhidos. Essa 

tipificação foi feita com base na taxonomia definida por Vergara (2009). 

3.1 Tipo de pesquisa 

Iniciou-se a classificação da presente pesquisa, designando-a como qualitativa e 

fenomenológica, uma vez que pretendemos identificar, descrever e interpretar as 

convergências e afastamentos entre as duas metodologias de gestão estudadas. 

Na taxonomia definida por Vergara (2009), são propostos dois critérios para a classificação 

do tipo de pesquisa: a finalidade da pesquisa e os meios utilizados para a sua realização. 

Quanto aos fins a que se destina, classificamos a nossa pesquisa como exploratória, 

descritiva e aplicada.  

• Exploratória, porque não se tem conhecimento de qualquer outro estudo 

realizado no mesmo sentido do que se realizou, nem no meio militar, nem no 

meio acadêmico. Embora o gerenciamento de projetos já conte com um 

significativo acervo de estudos sobre o assunto, o estudo de situação é um tema 

bastante restrito ao meio militar e possui literatura bastante reduzida no que se 

refere à sua modernização. No que diz respeito à aproximação das duas 

atividades, aí, então, desconhecemos, como já dissemos, qualquer estudo já 

realizado.  

• Descritiva, em função de que a sistemática do planejamento das operações do 

Exército Brasileiro é praticamente desconhecida no meio acadêmico.  

• Aplicada, porque foi desenvolvida com base num problema concreto e poderá 

gerar uma proposta de modificação na atual doutrina de planejamento das 

operações do Exército Brasileiro. 

Quanto aos meios de investigação, pode-se classificar a pesquisa como bibliográfica e 

documental, uma vez que foi feita por meio de consultas a publicações de diversos tipos e 

autores e à documentação interna e oficial, basicamente, do Exército Brasileiro. 
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3.2 Coleta de dados 

A pesquisa foi desenvolvida mediante uma revisão da bibliografia sobre o assunto, entre as 

quais se pode citar livros, artigos, teses e dissertações e a consulta à documentação 

normativa, tal como manuais, regulamentos, normas doutrinárias, diretrizes e portarias do 

Exército Brasileiro. 

Esta revisão nos proporcionou os subsídios necessários e suficientes para fazermos os 

relacionamentos desejados, que nos possibilitaram atingir o nosso objetivo. 

3.3 Tratamento dos dados 

Em consequência da tipificação dada à pesquisa e dos meios de coleta de dados designados 

anteriormente, deu-se um tratamento hermenêutico aos dados levantados, fazendo, após o 

levantamento das principais características e funcionalidades das duas metodologias 

estudadas, o confronto dos resultados obtidos pelas pesquisas bibliográfica e documental. 

Finalmente, a comparação do resultado da análise interpretativa dos dados coletados com a 

suposição inicial, permitiu a formulação da resposta ao problema apresentado.  

Optou-se por utilizar o Método Comparativo como o método de tratamento de dados 

utilizado na pesquisa, principalmente por se considerar a realidade de utilização não só de 

diferentes fontes de dados, mas, e principalmente a utilização de dados obtidos sob 

enfoques totalmente diversos. 

Desta forma, tomando como exemplo o estudo apresentado por Eckstein & Apter (1965), 

foram definidas como séries de comparação (categorias), de um lado, o conjunto de 

processos relacionados no Guia PMBOK pertencentes aos grupos de processo de iniciação 

e de planejamento e, de outro lado, os itens ou tópicos do Estudo de Situação estipulados 

no Manual de Campanha C 101-5 – Estado-Maior e Ordens (BRASIL, 2003d e 2003e), do 

Exército Brasileiro. Definidas as séries de comparação foram estabelecidos como unidades 

de comparação cada um dos processos do Guia PMBOK já indicados e seus elementos 

constituintes, a saber: a sua definição conceitual, a sua aplicabilidade, as suas entradas, as 

suas saídas e as diversas ferramentas utilizadas para a sua realização.  

Assim, para cada um dos 22 processos relacionados como unidades de comparação, foram 

identificados os itens ou tópicos componentes do Estudo de Situação julgados compatíveis 

ou correspondentes àqueles processos. Estabelecida a correlação entre os processos do 



42 
 

PMBOK e os-itens/tópicos do Estudo de Situação, passou-se a fazer a comparação entre os 

elementos constituintes do processo e as ações e raciocínios desenvolvidos no tópicos do 

processo militar a fim de se estabelecer as semelhanças e distinções entre os elementos 

comparados. 

Feitas as comparações, foi efetuada, então, a análise e a interpretação dos resultados 

obtidos a fim de se determinar a solução do problema proposto.  

3.4 Limitações do método 

Entende-se que todo método tem limitações e entende-se, também, que, pelo tratamento 

dado ao trabalho ser essencialmente qualitativo, a maior delas é a subjetividade da 

interpretação dos dados coletados. Além desta, pode-se ainda destacar que o método 

escolhido, adaptando-se as considerações contidas no artigo de Schneider e Schmitt (1998), 

apresenta como limitação normal, a sua aplicação em estudos com grande número de 

variáveis. Acredita-se ainda que o estudo tenha apresentado ainda uma limitação bem 

específica que é o uso de conceitos, definições e valores comumente utilizados no meio 

militar e, muitos deles, quase totalmente desconhecidos no meio civil. 
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4 O GERENCIAMENTO DE PROJETOS NO EXÉRCITO BRASILEIRO  

 
Dando início ao estudo comparativo propriamente dito, neste capítulo são expostos ideias e 

conceitos relativos ao ambiente militar julgados relevantes para a contextualização e a 

compreensão das condições de realização do estudo em pauta. 

Assim, serão desenvolvidos tópicos sobre: a visão atual do Exército sobre o gerenciamento 

de projetos; o conceito de Operação Militar de Guerra; a metodologia de planejamento em 

uso no Exército; o Estudo de Situação (processo de resolução de problemas utilizado no 

Exército e foco da pesquisa); o Manual de Campanha C 101-5 – Estado-Maior e Ordens 

(BRASIL, 2003d e 2003e) julgado literatura equivalente ao PMBOK, na área militar, para 

a orientação do planejamento de uma operação de guerra e, finalmente, sobre o 

Comandante Tático (Comandante de uma Brigada) cujas características funcionais, 

atribuições e responsabilidades podem ser equiparadas às do Gerente de projetos expostas 

pelo PMBOK. 

4.1 Contextualização do estudo 

As organizações do mundo moderno, sejam elas públicas ou privadas, vêm buscando 

melhorar sua produtividade, a fim de subsistirem no atual contexto globalizado de alta 

competitividade. Coerente com essa ideia, a busca de melhoria dos processos gerenciais 

tem ocupado cada vez mais espaço e importância nos níveis mais elevados dessas 

organizações.  

No mundo atual, onde os recursos são cada vez mais escassos, onde a exigência de rapidez 

nas respostas é cada vez mais significativa e onde a qualidade do produto final ou do 

serviço prestado é cada vez mais valorizada, o constante aperfeiçoamento da forma de gerir 

tem sido exigência cada vez mais presente no ambiente corporativo. 

Segundo Xavier et al (2010), pode ser identificado, em várias instituições, um esforço no 

sentido de mudanças estruturais que contemplam a adoção de “metodologias de gestão que 

conduzam ao sucesso ou, pelo menos, aumentem a possibilidade de atingir o sucesso em 

seus projetos” (XAVIER et al, 2010, p. 1). 

Baseado no conceito exposto por Ferreira (1999) uma empresa pode ser definida como 

uma organização de caráter comercial, industrial ou de prestação de serviços que tem, 

normalmente, a preocupação com o lucro decorrente das suas atividades produtivas. 
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De certa forma pode-se considerar o Exército Brasileiro como uma empresa. Em que pese 

não haver nele a característica financeira da busca constante do lucro, não se pode negar 

que o Exército tenha um produto a fornecer ao seu cliente principal, a sociedade brasileira. 

Este produto, conforme está estipulado na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 

142, é a defesa da Pátria, a garantia dos poderes constitucionais e a garantia da lei e da 

ordem. (BRASIL, 2007a). Apesar de que, como uma entidade pública, o Exército não se 

preocupe essencialmente com obtenção de vantagem econômica, também não se pode 

negar que em função desta mesma condição de entidade pública o Exército deva ter a 

preocupação com a redução de gastos na execução das suas atribuições. 

Sendo assim, é natural admitir-se que o Exército Brasileiro também procure modernizar o 

seu processo produtivo, utilizando-se de modernas metodologias de gestão. 

É por isso que o Exército Brasileiro tem desenvolvido esforços continuados no sentido de 

estar sempre preparado para o cumprimento das suas missões constitucionais e, nesses 

esforços, está incluída a modernização da gestão administrativa e da operacionalidade. 

4.2 O gerenciamento de projetos no Exército 

Ciente das novas soluções adotadas pela moderna administração e em perfeita sintonia com 

esses avanços tecnológicos, o Exército Brasileiro, desde 2001, vem buscando adaptar essas 

soluções para a utilização no seu ambiente gerencial. 

Afinal, como diz Cleland: “Embora a gerência de projetos tenha surgido na indústria da 

construção, ela é hoje praticada em todas as indústrias, em entidades militares (grifo 

nosso) e educacionais, em organizações eclesiásticas e no domínio público.” (CLELAND, 

2002, p.11).  

No final de 2001, o Chefe do Estado-Maior do Exército aprovou as Normas para o 

Gerenciamento de Projetos24 com o objetivo específico de “Racionalizar a atividade de 

gerenciamento de projetos no âmbito do Exército.” (BRASIL, 2001a, p. 41). 

Em conformidade com a proposição de Cleland (2002) de que é importante se ter uma 

maneira própria de pensar sobre essa disciplina, essas normas definem claramente o 

conceito de gerenciamento de projetos e as áreas nas quais essa metodologia, já consagrada 

                                                 
24 Portaria nº 111, de 22 de outubro, publicada em 26 de outubro no Boletim do Exército (BE) de nº 43/2001 
(BRASIL, 2001a). 
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no meio civil, deverá ser empregada no Exército, como pode ser visto nos parágrafos 

transcritos a seguir: 

a. O gerenciamento de projetos é uma atividade administrativa caracterizada por 
possuir fins específicos e bem definidos, podendo ser aplicado a qualquer 
campo de atividade, como nas aquisições e nos empreendimentos de cunho 
social e comercial. 

b. Para efeito destas normas devem ser considerados os projetos relacionados a 
novos sistemas de armas, sistemas de informática, sistemas de comando e 
controle e novas sistemáticas de logística. (BRASIL, 2001, p. 41). 

 
Mantendo o foco na modernização da Força, em 2003, foi publicada no Boletim do 

Exército nº 17/2003, a Portaria nº 191 do Comandante do Exército, que definiu a Política e 

as Estratégias de Comando do Exército para o período de 2003/2006, estabelecendo como 

um dos seus objetivos “Melhorar os padrões de excelência operacional, logística e 

administrativa do Exército.” (Brasil, 2003a, p. 33). 

Em consequência disso, foi estabelecido o Programa de Excelência Gerencial do Exército 

(PEG-EB)25 com a finalidade básica de “[...] adoção pelo Exército de práticas gerenciais 

que conduzam a um melhor desempenho dos projetos e processos e à melhoria da 

qualidade dos produtos e serviços na Instituição.” (BRASIL, 2003b, p. 12). 

Em janeiro de 2006, o Chefe do Estado-Maior do Exército aprovou a Diretriz para a 

Implantação e o Funcionamento do Escritório de Projetos do Exército26. A diretriz 

aprovada tinha por finalidade “Orientar a implantação e o funcionamento do Escritório de 

Projetos do Exército (EP)” (BRASIL, 2006, p. 59) e define o objetivo e a concepção geral 

do Escritório de Projetos da seguinte forma: 

 

3. OBJETIVO DO EP 

Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão estratégica do Exército por meio: 

- de ações de supervisão, integração, coordenação, acompanhamento e controle, 
no nível de direção geral, do planejamento e da execução dos projetos de 
interesse estratégico do Exército, integrando-se às demandas do planejamento 
estratégico; 

[...] 

 
                                                 
25 Portaria do Comandante do Exército nº 348, de 1º de julho de 2003, publicada no Boletim do Exército 
(BE) nº 27, de 4 de julho de 2003 (BRASIL, 2003b). 
26 Portaria do Chefe do Estado-Maior do Exército nº 224, de 23 de dezembro de 2005, publicada no Boletim 
do Exército (BE) nº 01, de 6 de janeiro de 2006 (BRASIL, 2006). 
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4. CONCEPÇÃO GERAL 

O Escritório de Projetos do Exército [...], devendo assessorar os Órgãos da Alta 
Administração no gerenciamento dos projetos oriundos do Planejamento 
Estratégico do Exército e outros definidos pelo Cmt Ex27/Ch EME28, ou seja, os 
projetos assim denominados Projetos Estratégicos do Exército (PEE), com base 
em metodologia moderna de gestão de projetos e de avaliação.  

[...]   

Adicionalmente, o Escritório de Projetos do Exército irá cooperar na adequação 
dos processos essenciais do Exército por meio de análise e formulação de 
propostas de melhorias. (ibidem). 

 
Em 02 de abril de 2007, o Chefe do Estado-Maior do Exército revogou a portaria nº 111 de 

2006 e aprovou as Normas para elaboração, gerenciamento e acompanhamento de projetos 

no Exército Brasileiro (NEGAPEB)29 que, fundamentadas nas Instruções Provisórias para 

a Elaboração e Gerenciamento de Projetos, edição 2006, tem como finalidade “regular os 

procedimentos a serem adotados para a elaboração, gerenciamento e acompanhamento de 

projetos no Exército Brasileiro.” (BRASIL, 2007b, p. 9). A norma aprovada tem como 

objetivo, entre outros, “operacionalizar a metodologia constante das Instruções Provisórias 

para a Elaboração e Gerenciamento de Projetos, no que se refere à confecção de 

documentos relativos aos projetos” (ibidem, p. 10). 

É importante destacar que as determinações contidas na referida Portaria, destinam-se às 

atividades de cunho administrativo, não trazendo novidade, portanto, para as atividades 

operacionais, para as quais foram mantidas todas as determinações vigentes até então. 

Assim, verifica-se que, realmente, já há mais de 10 anos, o Exército Brasileiro vem 

despendendo esforços no sentido de modernizar sua gestão. Também, pode-se constatar 

que esse esforço é voltado exclusivamente para as atividades administrativas. Em nenhum 

momento, pode-se identificar sequer a intenção de aplicar a metodologia de gerenciamento 

de projetos no planejamento de ações operacionais (de combate). 

 

 

 

                                                 
27 Comandante do Exército. 
28 Chefe do Estado-Maior do Exército. 
29 Portaria nº 024, de 02 de abril de 2007, publicada em 13 de abril no Boletim do Exército (BE) de nº 15, de 
13 de abril de 2007 (BRASIL, 2007b). 
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4.3 Operação Militar 

Demétrio Magnoli, no preâmbulo do seu livro História das Guerras, comentando o 

pensamento de Clusewitz30 assim se refere às guerras: 

[...] por envolver vastos recursos econômicos, humanos e militares, a guerra é 
um jogo constituído por sucessões de batalhas, em tempos e teatros diferentes. 
[...]. A balança dos chefes militares pesa probabilidades e calcula o ritmo e a 
intensidade do dispêndio dos recursos. (Magnoli, 2006, p. 13) 

 
O Manual de Campanha C 20-1 – Glossário de Termos e Expressões (BRASIL, 2003f), 

reunindo conceitos expressos no Manual de Campanha C 100-5 – Operações (BRASIL, 

1997a), define batalha nos seguintes termos: 

Batalha - Consiste numa série de combates relacionados e próximos, no tempo 
e no espaço, realizados no nível tático. As batalhas compreendem uma ou mais 
operações táticas e se materializam por meio de operações e ações táticas. 
Consiste no choque violento de forças de valor considerável, no qual ambos os 
contendores visam modificar sua situação estratégica, conquistando posições no 
terreno ou destruindo parcela do poder de combate do inimigo. (BRASIL, 
2003f, p. B4) 

 
O mesmo manual apresenta as seguintes definições de operação, missão, ação tática e 

campanha: 

Operação - ação militar para a execução de uma missão de natureza estratégica, 
tática, logística ou de instrução. (id., p.O3) 

Missão - Tarefas ou ações que devem ser realizadas por um indivíduo, 
organização ou força para alcançar um determinado fim. (id., p. M-10) 

Ação tática - toda ação de combate que implica em movimento tático e 
articulação, [...], necessária à execução de uma operação militar, [...] (id., p. 
A3). 

Campanha - Conjunto de operações militares, relacionadas no tempo e no 
espaço, visando a um determinado fim. (id., p.C3) 

 
O Glossário das Forças Armadas -MD 35-G-1 (BRASIL, 2007d) apresenta o seguinte 

significado de operação militar: “Operação Militar - Operação realizada em missão de 

guerra, de segurança interna, ou manobra militar, sob a responsabilidade direta de 

autoridade militar competente.” (BRASIL, 2007, p. 182).  

De acordo com Ferreira (1999), tem-se que: 

                                                 
30 Carl Phillip Gottlieb von Clausewitz – General prussiano considerado grande estrategista militar e teórico 
da guerra. 
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1. Operação: “manobra ou combate militar” (FERREIRA, 1999, p. 1448). 

2. Manobra: 

a. “conjunto de ações ou movimentos para alcançar um fim desejável”; ou 

b. “movimento de tropas em campanha” (FERREIRA, 1999, p. 1274). 

3. Combate: “Ação bélica de vulto menor que a batalha, travada em área restrita, entre 

unidades militares” (FERREIRA, 1999, p. 506). 

4. Batalha: “Ato essencial da guerra, constituído por um conjunto de combates 

simultâneos ou sucessivos travados pelas diversas armas, e em que toma parte a 

totalidade ou a maioria das forças atuantes num teatro de operações31.” 

(FERREIRA, 1999, p. 276). 

Considerando-se o que já foi exposto em tópicos anteriores, entende-se que grande parte 

dos autores que se debruçam sobre o tema do gerenciamento de projetos concorda, com 

maior ou menor grau de detalhamento, com a definição apresentada no PMBOK, que 

caracteriza um projeto como sendo “um esforço temporário empreendido para criar um 

produto, serviço ou resultado exclusivo”. (PMI, 2008, p. 5). 

Como já visto anteriormente uma operação de guerra tem um tempo certo para acontecer 

(começar e terminar), desenvolve-se em condições bastante peculiares e destina-se a obter 

um resultado específico. Desta forma pode-se constatar que uma operação militar de 

guerra, de maneira semelhante a um projeto, é um empreendimento dotado de 

especificidade, temporariedade, complexidade e incertezas que exigem planejamento, 

coordenação, controle, judiciosa aplicação de recursos e criteriosa análise de risco, que 

conduza à obtenção do objetivo determinado com o melhor rendimento possível. Ou seja, 

pode-se dizer que uma campanha, uma operação de guerra, uma batalha, pode ser 

considerada um projeto. 

4.4 Metodologia de Planejamento no Exército 

O Manual de Campanha C 101-5 – Estado-Maior e Ordens, no seu 7º capítulo diz o 

seguinte sobre planejamento e planos: 

                                                 
31 Parte do teatro de guerra, necessária à condução de operações militares de vulto e seu consequente apoio 
logístico, para o cumprimento de determinada missão. (BRASIL, 2003e, p. T-2) 
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7-1. GENERALIDADES 

a. O planejamento e a consequente (grifo nosso) elaboração dos planos são 
partes integrantes do processo decisório [...]. 

[...] 

7-2. NECESSIDADE DO PLANEJAMENTO 

O planejamento adequado e objetivo é essencial à solução de qualquer problema 
militar. O planejamento apropriado permite o exame detalhado e sistemático de 
todos os fatores envolvidos em uma operação. Quanto maior o escalão, maior a 
necessidade de prever e planejar operações futuras com maior amplitude no 
tempo. (BRASIL, 2003d, p. 7-1) 

 
Na literatura civil encontram-se autores que, de forma geral, ratificam essas assertivas. 

 Para  Kerzner, “O Planejamento estratégico para a gestão de projetos é o desenvolvimento 

de uma metodologia-padrão que se possa utilizar repetidamente com alta probabilidade de 

atingir os objetivos do projeto” (KERZNER, 2010, p. 161). Ele indica que a adoção de 

uma metodologia proporciona um processo racional de pensamento logicamente ordenado 

que dá consistência às ações da organização e evita que as subunidades se desviem das 

metas e objetivos estabelecidos. Entretanto, ele adverte que a simples adoção de um 

planejamento estratégico e a execução da metodologia aumentam as possibilidades, mas 

não garantem o sucesso institucional. 

Para Ferreira planejamento significa 

[...] 2. Trabalho de preparação para qualquer empreendimento, segundo roteiro 
e métodos determinados; planificação. [...]. 3. Processo que leva ao 
estabelecimento de um conjunto ordenado de ações, visando a consecução de 
determinados objetivos”, ou ainda, “elaboração de planos ou programas [...]. 
(Ferreira, 1999, p. 1582). 

 
Para Koontz e O’Donnel planejar é: “decidir antecipadamente o que fazer, de que maneira 

fazer, quando fazer e quem deve fazer”. (KOONTZ & O’DONNEL, 1980, p. 85); é um 

processo intelectual de escolha de alternativas para ações futuras; é um processo de tomada 

de decisão baseado na análise de objetivos, fatos e estimativas. Para estes autores “O 

planejamento tem a qualidade única de estabelecer os objetivos necessários a todo 

esforço.” (KOONTZ & O’DONNEL, 1980, p. 87). 

De acordo com Xavier et al “O planejamento do projeto é um processo contínuo que não 

acaba com o início da execução. É um engano pensar que basta estabelecer um PGP32 e 

                                                 
32 Plano de Gerenciamento do Projeto 
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implementá-lo. O plano precisa ser mantido atualizado para refletir a execução do projeto e 

as mudanças autorizadas.” (XAVIER et al, 2010, p.31). 

Cleland destaca, por sua vez, que “Nenhum elemento tem maior impacto no sucesso de um 

projeto do que seu planejamento.” (CLELAND, 2002, p. 194). 

Ao se consultar o Manual de Campanha C 20-1 – Glossário de Termos pode-se constatar 

que, de forma concordante com os conceitos expostos, para o Exército, planejamento é: o 

“ato ou efeito de idealizar e fixar, com maior ou menor grau de detalhe, ação, operação ou 

atividade a ser realizada”, ou ainda, uma “atividade permanente e continuada que se 

desenvolve de modo ordenado e racional, sistematizando um processo de tomada de 

decisão”. (BRASIL, 2003f, p. P-4). 

No mesmo documento encontra-se a seguinte definição de Técnica de planejamento:  

“Método que consiste em identificar o problema, fazer a reunião e 
processamento de dados e outros elementos cognitivos pertinentes, desenvolver 
a concepção de uma solução factível ou alternativas e elaborar, finalmente, um 
plano de execução. (id. p. T2). 

 
Coerente com ambos os conceitos formalizados, o Manual de Campanha C 124-1 – 

Estratégia (BRASIL, 2001b), demonstra que o procedimento de planejamento, no Exército, 

segue uma metodologia que pode ser aplicada a qualquer nível de planejamento de 

operações do Exército. O manual diz o seguinte: 

 
CAPÍTULO 6 

PLANEJAMENTO DO PREPARO E EMPREGO DA FORÇA TERRESTRE 

ARTIGO I 

GENERALIDADES 

6-1. CARACTERIZAÇÃO 

A metodologia do Sistema de Planejamento do Exército (SIPLEX) é uma orientação 
prática e racional que visa sistematizar o processo de tomada de decisões, para que se 
alcancem os objetivos desejados com economia de meios, em menor tempo e com os 
melhores resultados. Mais especificamente, significa a coordenação das atividades 
realizadas por todos que intervêm no planejamento, quer suas responsabilidades sejam 
de assessoramento, quer sejam de decisão. 

6-2. ETAPAS DE PLANEJAMENTO 

De modo genérico, em cada nível de planejamento (grifo nosso), as etapas mais 
características do processo são:  

- estudo da situação (grifo nosso); 

- decisão; 

- elaboração de planos; 
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- desencadeamento das ações planejadas; 

- supervisão e controle. (BRASIL, 2001b) 

 

As etapas estudo de situação, decisão e elaboração dos planos, desse processo, consolidam 

a fase de planejamento. 

De forma semelhante ao gerenciamento de projetos onde a responsabilidade pela adaptação 

da adequabilidade dos processos teoricamente elencados para um determinado projeto é 

atribuída à equipe de gerenciamento do projeto (PMI, 2008, p. 4 e 37), no processo de 

planejamento de uma operação (estudo de situação) estão envolvidos tanto o Comandante 

quanto o seu Estado-Maior e a eles cabe também adaptar o processo decisório à situação 

em curso. Se não vejamos: 

O Cmt33 e seu EM34 muitas vezes iniciam o planejamento antes mesmo do 
recebimento da missão. Após o seu recebimento, ficam continuamente 
empenhados no planejamento para atender às situações não previstas que, 
freqüentemente, exigem uma decisão do comando. Tais considerações exigem, 
invariavelmente, identificação e estruturação dos problemas, preparação de 
planos e ordens e tomada de decisões. A realização destas ações - o processo 
decisório – numa seqüência metódica permite ao Cmt a certeza de que todas as 
situações possíveis foram consideradas, que sua decisão se fundamenta em 
todos os dados e conhecimentos de inteligência disponíveis e que foi feito o 
melhor emprego da assessoria de EM. [...]. Daí resulta uma reação mais rápida 
do EM e ações melhor planejadas. (BRASIL, 2003d, p. 5-1). 

 
Este é o texto de abertura do capítulo 5 do primeiro volume do Manual C101-5 - Estado-

Maior e Ordens (BRASIL, 2003d), que se refere à conceituação e à definição das fases do 

processo decisório militar.  

Cabe destacar que no próprio manual existe uma ressalva sobre a possibilidade de se 

abreviar o processo, em função de volatilidade da situação. Essa ressalva está expressa da 

seguinte forma: “Todo este processo poderá ser abreviado se o tempo disponível não for 

suficiente para que se execute o processo de forma completa, cabendo ao oficial de EM 

assessorar seu Cmt de forma competente.” (id., p. 5-3). 

Do exposto pode-se concluir que tanto o conceito como a metodologia de planejamento em 

uso no Exército Brasileiro estão de acordo com as ideias expostas pelos autores das áreas 

de administração e de gerenciamento de projeto já referenciados.   

                                                 
33 Comandante. 
34 Estado-Maior 
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4.5 O Estudo de Situação 

Compulsando-se o Manual de Campanha C 20-1 Glossário de Termos e Expressões, 

encontra-se a seguinte definição para Estudo de Situação: “Processo lógico e continuado de 

raciocínio pelo qual um comandante ou um oficial de estado-maior considera todas as 

circunstâncias que possam afetar a situação militar e chegar a uma decisão ou proposta, 

que objetive o cumprimento de uma missão.” (BRASIL, 2003f, p. E-13). 

Em consonância com esta proposição, Valeriano (1998) define processo decisório como 

uma sequência de ações organizadas de forma a possibilitar ou permitir a escolha de uma 

dentre várias alternativas. Esta escolha é consolidada na tomada de decisão, parte final do 

referido processo.  

Em Koontz e O’Donnel (1980) encontra-se a ideia de que sempre que se descobre uma 

alternativa para o que havia sido planejado surge um problema de planejamento. Em 

consequência, é intuitivo deduzir que para se chegar ao objetivo traçado inicialmente para 

o projeto esse problema tenha que ser resolvido. 

Numa das considerações feitas, no Manual C 101-5 (BRASIL, 2003d.), sobre o Estudo de 

Situação de Estado-Maior, fica claro que o referido estudo é um processo contínuo que 

deve ser revisado toda vez que surgirem novas informações. Essa revisão possibilitará a 

adequação das propostas e decisões elaboradas com base nesse estudo. 

Recordando Xavier et al evidencia-se, mais uma vez, a semelhança de conceitos utilizados 

pelas duas metodologias comparadas: “O planejamento do projeto é um processo contínuo 

que não acaba com o início da execução. [...].” (XAVIER et al, 2010, p.31). 

O estudo de situação é definido no Manual de Campanha C-101-5 – Estado-Maior e 

Ordens, do Exército Brasileiro como “um processo de resolução de problemas, usado no 

meio militar, cuja finalidade é determinar a melhor maneira de se cumprir uma missão” 

(BRASIL, 2003d, p.6-2) – a melhor “linha de ação” (L Aç)35 no jargão militar, em suma, 

fazer uma escolha de alternativas. Esse processo é constituído de uma sequência de 

raciocínios lógicos elaborados de forma a permitir a emissão das apropriadas diretrizes de 

planejamento. O estudo de situação é desenvolvido em etapas que, de forma simplificada 

                                                 
35 L Aç - Solução possível que pode ser adotada para o cumprimento de uma missão ou execução de um 

trabalho (BRASIL, 2003e, p. L-3). 
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podemos identificar como interpretação da missão, montagem de linhas de ação e escolha 

da melhor linha de ação. 

O capítulo 6 do mesmo manual (C-101-5) discorre sobre esta técnica de resolução de 

problemas, apresentando características práticas do processo e considerações sobre a sua 

abrangência, forma e natureza. No referido capítulo encontra-se o seguinte parágrafo: “O 

estudo de situação aplica-se a qualquer escalão, tipo de organização ou situação. O Cmt o 

emprega para chegar à decisão e os oficiais do EM para chegar a uma proposta a ser 

apresentada ao Cmt.” (BRASIL, 2003d, p.6-3). 

O manual apresenta, ainda, um memento com todos os passos a serem cumpridos durante a 

execução do estudo e destaca que embora os estudos de situação nos escalões Divisão de 

Exército (DE)36 e inferiores (Brigadas e Batalhões, Regimentos e Grupos) normalmente 

não sejam formalizados em documentos escritos, os comandantes e oficiais de Estado-

Maior destas organizações militares devem seguí-lo “como guia e elemento de controle” 

(id.). 

É oportuno destacar que “estudo de situação” é uma designação genérica de um processo 

por meio do qual se avalia uma determinada situação e se chega a uma decisão. Entretanto, 

é necessário esclarecer que esta expressão é, em muitas vezes, utilizada para designar 

indistintamente o Estudo de Situação do Comandante (Tático e do Apoio Logístico) e o 

Estudo de Situação de Estado-Maior.  

A fim de comprovar esta proposição é transcrito a seguir o texto do parágrafo B-2 do 

Manual C 101-5, 2º volume, que versa sobre o assunto. 

O estudo a seguir, realizado por um Cmt, incluindo o memento e o seu 
conteúdo, aplica-se também ao estudo de situação de operações, utilizado por 
um oficial de EM, mudando-se, neste caso, o título para “ESTUDO DE 
SITUAÇÃO DE OPERAÇÕES” e denominando-se o parágrafo 5 
“PROPOSTA”, em vez de “DECISÃO” (BRASIL, 2003e, p. B-1).  

 
Convém ainda ressaltar que, apesar de os dois estudos serem desenvolvidos com base nos 

mesmos princípios e raciocínio, o Estudo de Situação do Comandante Tático é um 

processo caracteristicamente finito, que se encerra com a tomada de decisão do 

comandante e a consequente expedição da Ordem de Operações da brigada (OOp Bda), 

                                                 
36 Grande comando operacional da força terrestre, constituído de um número variável de brigadas, não 
necessariamente idênticas, e por tropas divisionárias que compreendem unidades de combate e de apoio 
logístico (BRASIL, 2003f p. D-14). 
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enquanto o Estudo de Situação de Estado-Maior é um processo continuado que será 

prolongado juntamente com o desenvolvimento da batalha e gerará as Ordens 

Fragmentárias37 que permitirão a atualização das ordens já emanadas.  

É preciso também ser salientado que uma parcela do Estudo de Situação de Estado-Maior é 

desenvolvida como parte integrante do Estudo de Situação do Comandante Tático, pois é 

dele que surgem as propostas apresentadas pelos oficiais de estado-maior relativas as suas 

respectivas área funcionais. Assim, o uso da expressão estudo de situação, quando utilizada 

sem mais nenhum complemento, se refere ao processo de planejamento completo, ou seja, 

aquele no qual estão integrados os dois estudos anteriormente mencionados. 

O estudo de situação do comandante tático permite ao comandante da brigada tomar plena 

consciência da missão da brigada, expedir as suas diretrizes de planejamento que 

orientarão o estudo de situação do seu estado-maior e posteriormente tomar uma decisão 

com base em informações levantadas de forma lógica e coordenada. 

Neste ponto torna-se conveniente esclarecer que o Estado-Maior Geral de uma brigada 

(Bda) é, normalmente, organizado com base em quatro seções específicas que são: Pessoal 

(E1), Inteligência (E2), Operações (E3) e Logística (E4), e que aos seus respectivos chefes 

são atribuídas as responsabilidades funcionais de planejamento e controle das atividades 

por elas desenvolvidas.  Na verdade, essa organização se replica, de forma geral, em todos 

os escalões da Força, sendo, entretanto, facultado ao Cmt adaptá-la em função da missão 

recebida e dos recursos disponibilizados. 

Além disso, como pode ser verificado na figura 1, o Cmt Bda também conta com um 

Estado-Maior Especial, constituído, basicamente por oficiais especialistas em atividades 

que podem se revestir de grande importância para o cumprimento da missão. Dentre estes 

se destacam os comandantes das armas de apoio ao combate, Artilharia (Art) Engenharia 

                                                 
37 Aquela em que o comandante expressa em forma compacta determinações complementares à Ordem de 
Operações ou decisão de conduta de combate (BIBLIEX, 2005, p. 642). 

As Ordens Fragmentárias  “são relacionadas com as necessidades operacionais imediatas” (BRASIL, 2003d, 
p. 2-9), ou seja, são relacionadas às ações não planejadas inicialmente, decorrentes da necessidade de 
superação de óbices que surjam no decorrer da batalha, ou ainda, às soluções de conduta adotas durante a 
batalha. 

Solução de Conduta é a designação da “solução apresentada pelo comandante para fazer face a situação não 
planejada, surgida em consequência da evolução dos acontecimentos, caracterizando a intervenção no 
combate”. (BRASIL, 2003f, p. S-8) 
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(Eng), Comunicações e Guerra Eletrônica (Com GE) e o comandante do Apoio Logístico 

(Log). 

Figura 1 – Organização do Estado-Maior de uma brigada 

 
Fonte: C 101-5 Estado-Maior e Ordens (BRASIL, 2003d, p. 3-5). 

4.6  A modernização do Estudo de Situação. 

A atual metodologia do estudo de situação, desenvolvida com base no método cartesiano, 

foi adotada pelo Exército Brasileiro, praticamente desde que abandonou a orientação 

doutrinária francesa, logo após a Segunda Guerra Mundial, e passou a seguir a linha norte-

americana de pensamento militar operacional. 

Conforme o item 4-20. GENERALIDADES do Manual de Campanha C 100-5 Operações: 

A sistematização do estudo de uma situação de combate, em qualquer nível, 
divide de forma cartesiana tal estudo em partes para maior detalhamento de 
cada questão. As partes constitutivas deste estudo estão consagradas na doutrina 
militar brasileira e de muitos outros países, por meio dos chamados fatores da 
decisão, que tradicionalmente se dividem em: MISSÃO, INIMIGO, TERRENO 
E CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS, MEIOS e TEMPO. (BRASIL, 1997a, 
p. 4-17) 

 
Os fatores da decisão acima relacionados são analisados à exaustão durante o 

desenvolvimento do estudo de situação. 

Praticado, intensamente, desde os bancos escolares da Academia Militar das Agulhas 

Negras (AMAN), e durante toda a vida profissional do oficial, o estudo de situação é 

 

OBSERVAÇÕES: 
(1) poderá ser acrescido com outros elementos especializados, se necessário; 
(2) quando previsto; 
(3) somente na DE. 
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aprofundado na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO) e atinge seu ápice no 

Curso de Comando e Estado-Maior da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 

(CCEM/ECEME), onde são preparados os futuros comandantes de unidades e generais do 

Exército Brasileiro. 

A discussão sobre a modernização da metodologia do processo decisório não é nova. Prova 

disso são os trabalhos monográficos catalogados na ECEME, que já abordam este tema há 

alguns anos como os dois citados a seguir. 

Há quase duas décadas, Sturari (1992) já destacava que o estudo de situação se constituía 

em “método racional para resolver problemas táticos em todos os níveis e, por isso, é 

ministrado, com a profundidade devida,” (STURARI, 1992, p. II) nas três grandes escolas 

da Força. Sturari explica que: “A capacidade de decidir, em situações inéditas, sobre como 

melhor atuar com os meios disponíveis, é uma das virtudes básicas que levaram alguns 

poucos militares a inscreverem-se na galeria dos grandes capitães da História.” (ibidem, p. 

1). 

No trabalho monográfico de Lundgren (1996), encontra-se referência à busca de 

adaptações de novas metodologias usadas na área da Administração, associadas à 

preocupação com ambiente cultural da Força, como podemos ver na seguinte citação: 

Embora a atual ciência da administração possua diversas técnicas para se chegar 
a uma decisão, a metodologia cartesiana é bastante conhecida pelo oficial 
brasileiro, podendo-se mesmo afirmar que ela está arraigada em sua formação 
profissional. Portanto, uma nova proposta para o estudo de situação não pode 
desconsiderar tal fato, sob o risco de não ser entendida e aceita pela 
oficialidade. (LUNDGREN, 1996, p. 8). 

 
Do exposto, verifica-se que o Exército Brasileiro já possui uma metodologia própria para o 

desenvolvimento do seu processo decisório porém, constata-se também que, há algum 

tempo, existe uma ideia de se estudar a possibilidade de que este processo seja 

modernizado, de forma coerente com as tecnologias administrativas em uso no mundo 

atual, desde que isso seja feito sem que seja perdida a eficiência já demonstrada do 

processo existente e consagrada através de décadas de uso. 

Com relação à receptividade das inovações pelas modernas gerações de oficiais do 

Exército Brasileiro, podemos enunciar uma citação do Marechal Castello Branco que diz o 

seguinte: “O oficial de estado-maior é um renovador e um criador. Deve lutar contra o 
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conservantismo, tornando-se permeável às ideias novas, a fim de que possa escapar à 

cristalização, ao formalismo e à rotina.” (ECEME, 2005, p. 127). 

Esta última ideia, associada à concepção de que uma operação militar se assemelha a um 

projeto, permite admitir que a pesquisa sobre a possibilidade da adaptação das boas 

práticas de gerenciamento de projetos para aplicá-la à metodologia utilizada pelo Exército 

Brasileiro no planejamento de suas operações de guerra seja bastante viável, interessante e, 

até mesmo coerente. 

4.7 O Manual de Campanha C 101-5 – Estado-Maior e Ordens 

O Manual de Campanha C 101-5 – Estado-Maior e Ordens é a publicação do Exército 

Brasileiro destinada à prescrição da doutrina para organização e funcionamento de um 

estado-maior. Como está escrito em seu corpo: “Sua finalidade é orientar comandantes 

(Cmt) e oficiais de estado-maior quanto a organização e funcionamento de postos de 

comando (PC) 38 e outras organizações semelhantes” (BRASIL, 2003d, p. 1-1). O manual é 

composto de dois volumes, sendo o primeiro deles organizado em nove capítulos nos quais 

são abordados os princípios, os métodos de trabalho e a organização de um estado-maior, 

as responsabilidades e deveres dos seus oficiais, o processo decisório e as técnicas de 

resolução de problemas militares, os planos e ordens expedidos e, finalmente, a 

organização dos Quarteis Generais (QG), Postos de Comando (PC) e instalações para o 

controle das operações. No segundo volume estão reunidos nove anexos por meio dos 

quais são fornecidos dados sobre a forma e o conteúdo de documentos que devem ou 

podem ser produzidos em consequência das atividades desenvolvidas por um Estado-

Maior. Dessa forma constata-se que se encontra nesse manual a referência básica para a 

análise desenvolvida na pesquisa em curso. 

No entanto, assim como a literatura de gerenciamento de projeto não se esgota no 

PMBOK, o Manual de Campanha C 101-5 (BRASIL, 2003d e 2003e) também não é a 

única fonte existente, nem aborda integralmente as diretrizes do planejamento de operações 

militares, existem outros manuais que tratam mais detalhadamente de alguns tipos 

específicos de manobras e do emprego de algumas grandes unidades. Mas é no C 101-5 

(id.) que se encontra a base doutrinária que interessa ao estudo em pauta. O manual, 
                                                 
38 Posto de Comando – (PC), (Instal Mil) Instalação fixa ou móvel onde se estabelecem e funcionam o 
estado-maior, meios de comunicações e órgãos de comando de uma força ou organização militar e de onde, 
principalmente, o comandante dirige e controla as operações (BIBLIEX, 2005). 
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conforme já foi dito, entre outros assuntos, aborda as técnicas de resolução de problemas 

militares entre as quais convém destacar o Estudo de Situação, objeto do estudo. 

É conveniente enfatizar que a um comandante é dada a prerrogativa de poder adaptar a 

organização do seu estado-maior, assim como as atribuições dos seus oficiais e mesmo as 

etapas do processo decisório especificadas no manual, de acordo com a situação vivida. 

Tal fato guarda grande analogia com a prescrição da responsabilidade do gerente do 

projeto e sua equipe de gerenciamento pela adaptação das boas práticas sobre o tema para 

o seu caso específico. 

4.8 O comandante Tático 

Existe uma singela, porém significativa diferença entre a estrutura hierárquica decisória 

civil e a militar. (figura 2) 

Figura 2 - Níveis Hierárquicos Organizacionais (de Planejamento ou Decisórios). 

       
 Fonte: O autor 

No meio civil encontramos a hierarquização institucional estabelecida, basicamente, em 

três níveis organizacionais (decisórios ou de planejamento): o Estratégico (de interesse 

institucional ou de relacionamento externo), o Tático (interesse organizacional, gerencial 

ou relacionamento interno) e o Operacional (executor). 

 No meio militar são definidos os níveis: Estratégico (âmbito Nacional; atendimento de 

objetivos estabelecidos pela política nacional), Estratégico-operacional ou, simplesmente, 

Operacional (âmbito Teatro de Operações Terrestre, atendimento de objetivos 
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estabelecidos pela estratégia militar) e Tático (executor das operações concebidas no nível 

estratégico-operacional). (BRASIL, 2001, p. 7-3). 

De acordo com o Manual de Campanha C 124-1 – Estratégia, os conflitos são travados 

nesses três níveis, a saber: o Estratégico, o estratégico-operacional (ou simplesmente 

operacional) e o tático. No nível operacional acorrem as campanhas enquanto no nível 

tático ocorrem as batalhas. Ainda de acordo com este mesmo manual as batalhas 

“consistem numa série de combates relacionados e próximos, no tempo e no espaço” e 

“compreendem uma ou mais operações táticas e se materializam por meio de operações e 

ações táticas”. (BRASIL, 2001b, p. 7-13). 

Associando-se esses níveis de planejamento aos níveis de gerenciamento de projetos 

podemos compor o quadro comparativo (Quadro 2) mostrado a seguir: 

Quadro 2 –  Quadro comparativo dos níveis de gerenciamento nos meios civil e militar 

Nível de 
Planejamento 

Meio civil (1) Meio Militar (2) 

Nível Instrumento Objetivo Nível Instrumento Objetivo 

Superior Estratégico 
Portfólios 
Planos 
Estratégicos 

Estratégicos de 
negócio 
Fixados pela 
política 

Estratégico 
Estratégia 
Militar 

Fixados pela 
política 
nacional 

Intermediário Táticos 
Programas 
Plano Diretor 
ou Setorial 

Obtenção de 
benefícios e 
controles 
significativos 

Operacional 
Plano de 
Campanha 

Fixados pela 
estratégia 
militar 

Básico Operacional 
Projetos 
Plano 
Operacional 

Organizacionais Táticos Batalhas 
Conquista de 
vantagens 
estratégicas 

Fonte: o autor 
          (1) VALERIANO, 1998, p. 74. 
          (2) BRASIL, 2001, p. 7-3 e BRASIL, 1997, p. 3-3. 
 

No nível Tático estão as brigadas39. 

As brigadas são comandadas por generais-de-brigada – os comandantes táticos - e são eles 

que, neste estudo, caracterizam o gerente de projetos. 

É preciso ser esclarecido que a estrutura organizacional básica de uma brigada é replicada, 

mantidas as devidas proporções, nas unidades (Batalhões, Regimentos e Grupos) e mesmo 

em escalões menores, como no nível subunidade. Assim, tanto nas brigadas como nas 

unidades existem elementos organizacionais destinados a tratarem de assuntos relativos a 
                                                 
39 A Brigada (Bda) é uma Grande Unidade básica de combinação de Armas, constituída por unidades de 
combate, de apoio ao combate e de apoio logístico, com capacidade de atuar independentemente e de durar 
na ação.  A Bda é uma organização, ao mesmo tempo, tática e logística. (BRASIL, 1997, p.2-10). 
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comando e controle, planejamento, comunicações, suprimento, manutenção, saúde, pessoal 

e inteligência. Todos têm suas tarefas e responsabilidades definidas em documentos 

formais. 

Como visto anteriormente o estudo de situação é um método ou processo de resolução de 

problemas militares aplicável em qualquer escalão, organização ou situação e, por isso, 

pode ser utilizado em todos os níveis indicados, do Teatro de Operações (TO) à 

subunidade; pode ser utilizado desde o general-de-exército até o tenente comandante de 

pelotão. 

Então por que motivo foi escolhido o comandante tático (General-de-Brigada) como 

representante do gerente de projetos desse estudo? Pelo simples fato de que a brigada é o 

elemento modular básico da estrutura da força terrestre e porque os diversos elementos que 

a constituem são mais bem caracterizados em termos de tarefas e responsabilidades na 

evolução do combate. Além disso, o comandante de brigada (Cmt Bda), por ser um 

general, tem muito mais autonomia decisória no desenrolar do combate do que um 

comandante de subunidade (Capitão) ou comandante de pelotão (Tenente), o que permite a 

exploração do aspecto da flexibilidade com muito mais propriedade. 

Do comandante, em qualquer nível, assim como do gerente de projetos, espera-se: 

• Conhecimentos Organizacionais e Técnicos; 

• Habilidades de Comando, de planejamento, organização e controle; 

• Capacidade de trabalho em equipe e de relacionamento pessoal; e 

• Criatividade. 

Finalmente não se pode esquecer que, de acordo com o prescrito pelas orientações básicas 

de gerenciamento de projetos, a responsabilidade pela obtenção do objetivo desejado é 

inerente ao gerente do projeto (PMI, 2008, p. 13). 

De forma similar, o Manual C 101-5 Estado Maior e Ordens (BRASIL, 2003d, p. 6-7) 

prevê que, embora o estudo de situação do comandante tático seja desenvolvido com base 

nos seus conhecimentos sobre a situação e nos relatórios dos seus oficiais de estado-maior, 

a responsabilidade pela decisão tomada é unicamente do comandante tático. 
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5 OS GRUPOS DE PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DO 

GUIA PMBOK - E O ESTUDO DE SITUAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

Projetos são implementados, normalmente, com o objetivo de auferir algum tipo de 

vantagem, financeira ou operacional, para uma organização. De forma semelhante aos 

projetos, as batalhas são empreendidas com o intuito de se obter algum tipo de vantagem 

tática em uma campanha. 

Segundo Xavier et al (2010) para que uma organização controle efetivamente seus novos 

projetos é necessário o estabelecimento de um processo formal de autorização por 

intermédio do qual possam ser avaliados: o seu alinhamento com o plano estratégico, a 

capacidade de execução e conclusão do projeto e os riscos inerentes ao projeto. Para o 

autor, o processo de autorização é a garantia de que “apenas projetos alinhados com a 

estratégia organizacional, capazes de ser executados pela organização e com nível aceitável 

de riscos, serão autorizados”. (XAVIER et al, 2010, p.21). 

O Estudo de situação do comandante tático tem início com o recebimento da missão 

determinada pelo seu escalão superior (Esc Sup). O recebimento da missão formaliza a 

designação da brigada, e consequentemente o seu comandante, para o seu cumprimento e 

garante o seu alinhamento com os objetivos daquele escalão. 

O gerenciamento de projetos exige a utilização de processos que garantam o 

desenvolvimento eficaz do projeto durante todo o seu ciclo de vida. Esses processos são 

classificados em cinco grupos que o PMBOK (PMI, 2008, p.39) define como: 

• Grupo de processos de iniciação:  

• Grupo de processos de planejamento: 

• Grupo de processos de execução: 

• Grupo de processos de monitoramento e controle: 

• Grupo de processos de encerramento. 

 

O Estudo de situação, processo que engloba os dois primeiros grupos identificados acima, 

exige o cumprimento de um conjunto de fases que garante que sejam perfeitamente 

avaliados, de forma lógica e ordenada, todos os fatores que, de algum modo, possam afetar 

as operações em curso.  
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Os grupos de processos de gerenciamento de projetos, segundo o prescrito no PMBOK 

(PMI, 2008, p. 41) “têm dependências claras e em geral são executados na mesma 

sequência em qualquer projeto”, mas não caracterizam fases do projeto, podendo estes 

grupos, dependendo do porte do projeto, serem repetidos em cada fase desse projeto. O 

PMBOK (PMI, 2008) prescreve ainda que cabe à equipe do projeto a escolha dos 

processos a serem utilizados e o grau de rigor de aplicação de cada um deles para o projeto 

considerado. 

A técnica de resolução de problemas militares constante do capítulo 6 do Manual de 

Campanha C 101-5 – Estado-Maior e Ordens (BRASIL, 2003d), dentre as quais se 

encontra o Estudo de Situação, não é organizada em grupos de processos como os 

identificados acima. Esta técnica é desenvolvida com base em etapas que possibilitam a 

tomada de decisão através do estabelecimento e análise de “Linhas de Ação” (alternativas) 

lógicas e admite que o conhecimento, a experiência e o discernimento do decisor sejam 

fatores relevantes na escolha da melhor opção.  

As etapas dessa técnica são: 

1. Identificação ou definição do problema; 

2. Reunião de dados sobre o problema; 

3. Estruturação do problema e levantamento de alternativas de solução; 

4. Análise das soluções possíveis; e 

5. Seleção da melhor solução (decisão). 

No Estudo de Situação estas etapas podem ser identificadas nos tópicos/parágrafos do seu 

memento, a saber: 

1. Missão – onde são interpretadas a intenção e a missão do escalão superior (etapa 1); 

2. Situação e Linhas de Ação – onde são considerados todos os aspectos que possam 

afetar o desenvolvimento das nossas ações e são elaboradas tantas linhas de ação 

quantas forem as alternativas possíveis (etapas 2 e 3); 

3. Análise das Linhas de Ação Opostas – onde todas as alternativas construídas no 

tópico anterior são confrontadas com as possibilidades de reação do inimigo, 

identificando-se vantagens e desvantagens de cada uma delas (etapa 4); 
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4. Comparação das Nossas Linhas de Ação – onde as alternativas construídas são 

comparadas entre si a fim de que possa ser identificada aquela que proporciona 

maior possibilidade de sucesso no cumprimento da missão (continuação da etapa4); 

e 

5. Decisão – onde será transcrita a linha de ação escolhida no tópico anterior de forma 

o mais detalhada possível, indicando quem, que, onde, quando, como e para que, 

sempre que apropriado, dando origem à Ordem de Operações (etapa 5).  

A sequência metódica de ações prevista para a realização do Estudo de Situação facilita a 

execução de uma análise criteriosa que conduza à conclusões apropriadas e pode ser 

aplicada “a qualquer escalão, tipo de organização ou situação” (BRASIL, 2003d, p. 6-3), 

mesmo as civis.  

Para assegurar que todos os aspectos relevantes do estudo de situação sejam clara e 

criteriosamente abordados é prevista a utilização de um memento que serve de guia para a 

elaboração e a atualização do estudo realizado. Entretanto o memento adotado não é rígido 

(BRASIL, 2003d, p.6-4), ou seja, não existe a exigência de que todos os seus tópicos sejam 

cumpridos sequencialmente. Alguns deles podem ser estudados paralelamente ou mesmo 

desconsiderados, se for o caso. 

5.1 O Estudo de Situação e os processos dos Grupos de Iniciação e de 

Planejamento.  

O Estudo de Situação, como já foi visto anteriormente (tópico 4.5), é um processo de 

resolução de problemas militares cuja finalidade é determinar a melhor maneira de cumprir 

uma missão. Ele consiste na elaboração de raciocínios lógicos, feita numa determinada 

sequência. Pode ser considerado como a etapa de planejamento e preparo de uma operação 

militar de guerra e faz parte de um processo maior que envolve diversas fases, tais como: 

identificação e estruturação dos problemas, preparação de planos e ordens e tomada de 

decisões. 

É por meio do Estudo de Situação que o Comandante Tático considera todos os aspectos 

relevantes e toma as decisões básicas (BRASIL, 2003e, p. E-13) que permitirão a 

expedição das diretrizes de comando que nortearão a elaboração do planejamento das 

ações necessárias para o cumprimento da missão recebida. Esse processo tem o seu início 
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formalizado com o recebimento da missão do escalão superior (BRASIL, 2003d, p. 6-3) e 

se estende até a expedição da Ordem de Operações, momento a partir do qual pode ter 

início a execução do planejamento realizado. 

Desta forma parece ter ficado claro que o Estudo de Situação seja um processo decisório 

que abrange a fase de planejamento e preparo das operações militares de guerra e que 

corresponde ao conjunto de processos formado pela união dos processos dos grupos de 

iniciação e de planejamento elencados pelo PMI.  

Assim, com vistas a atender ao objetivo formulado e obedecendo ao escopo estabelecido 

para o trabalho, doravante serão apresentadas as considerações julgadas relevantes, 

relativas aos processos dos grupos de iniciação e de planejamento de gerenciamento de 

projetos.. 

É importante esclarecer que, apesar das citações e referências feitas a outros autores, o 

documento básico usado para o estudo comparativo realizado, no que se refere a 

gerenciamento de projetos, é o PMBOK, publicação oficial do PMI que trata das boas 

práticas desse gerenciamento e que, de forma genérica, contempla todas as ideias ou 

princípios que regem os processos considerados. 

5.1.1 Grupo de Processos de Iniciação. 

De acordo com o PMBOK esse grupo é formado pelos processos “realizados para definir 

um novo projeto [...] através da obtenção de autorização para iniciar o projeto ou fase”. 

(PMI, 2008, p. 39). 

Para Cleland esses processos “estabelecem a base do projeto e obtêm o compromisso da 

gerência para com o projeto”. (CLELAND, 2002, p. 27). 

Por intermédio dos processos desse grupo, são feitas a designação do gerente do projeto, a 

definição do escopo inicial do projeto e a formalização do comprometimento dos recursos 

financeiros iniciais. 

Com relação ao grupo de processos de iniciação encontra-se na página 45 do PMBOK 

(PMI, 2008) a referência de que, neste contexto, “o gerente do projeto recebe a autoridade 

para aplicar recursos organizacionais às atividades subsequentes do projeto”. 

Os processos desse grupo abrangem as áreas de Gerenciamento da Integração e de 

Gerenciamento das Comunicações. São eles, respectivamente, o processo de 
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Desenvolvimento do Termo de Abertura do Projeto e o processo de Identificação das 

Partes Interessadas. 

Como será visto mais à frente, pode-se considerar como termo de abertura de uma 

operação militar a Ordem de Operações (OOp) do escalão superior.  

De acordo com o Anexo B do manual de campanha C 101-5 – Estado-Maior e Ordens, 

volume 2º, “A missão é prescrita pelo Esc Sup, contendo os aspectos principais que 

nortearão as ações do escalão considerado no contexto da manobra por ele idealizada.” 

(BRASIL, 2003e, p. B-2). Ainda de acordo com referido manual pode-se verificar que a 

missão recebida pela brigada “é geralmente, minuciosa, especificando claramente as ações 

a realizar” (BRASIL, 2003e, p. B-2). Neste documento estão contidas todas as informações 

necessárias à perfeita compreensão do objetivo da missão e as condicionantes a serem 

observadas para o seu cumprimento.  

A Ordem de Operações do escalão superior define a organização militar responsável pelo 

cumprimento da missão e consequentemente designa também o seu comandante como o 

“gerente do projeto”. 

Com relação a identificação das partes interessadas, será visto que a Ordem de Operações 

do escalão superior também define os interesses de todos os escalões e peças de manobra 

envolvidas na operação. 

5.1.2 Grupo de Processos de Planejamento. 

Conforme consta no PMBOK  

O grupo de processos de planejamento consiste nos processos realizados para 
estabelecer o escopo total do esforço, definir e refinar os objetivos e 
desenvolver o curso de ação necessário para alcançar esses objetivos. Os 
processos de planejamento desenvolvem o plano de gerenciamento e os 
documentos do projeto que serão usados para executá-lo. (PMI, 2008, p. 46.) 

 
Para Cleland esses processos “desenvolvem um plano para orientar a execução, o controle 

e o encerramento do projeto, com ênfase no cumprimento de metas”. (CLELAND, 2002, 

p.27). 

O grupo de processos de planejamento produz o plano de gerenciamento e outros 

documentos que serão utilizados e atualizados interativamente pelo grupo de processos de 

execução, de forma contínua, durante a evolução do projeto, permitindo a ratificação ou 

retificação do planejamento inicial.  
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No PMBOK (PMI, 2008) são relacionados como processos que compõem esse grupo: 

• Desenvolver o Plano de Gerenciamento; 

• Coletar os requisitos; 

• Definir o escopo; 

• Criar a EAP; 

• Definir as atividades; 

• Sequenciar das atividades; 

• Estimar os recursos da atividade; 

• Estimar as durações das atividades; 

• Desenvolver o Cronograma; 

• Estimar os Custos; 

• Determinar o orçamento; 

• Planejar a Qualidade; 

• Desenvolver o Plano de Recursos Humanos; 

• Planejar as Comunicações; 

• Planejar o Gerenciamento de Riscos; 

• Identificar os Riscos; 

• Realizar a Análise Qualitativa de Riscos; 

• Realizar a Análise Quantitativa de Riscos; 

• Planejar as Respostas aos riscos; e 

• Planejar as Aquisições. 

O estudo de situação do comandante tático é feito com base em cinco parágrafos 

perfeitamente identificados40. Os tópicos ou parágrafos previstos para a realização do 

estudo de situação são: 

1. Missão – neste tópico é feita a análise da missão recebida e da intenção do 

escalão dois níveis acima do escalão considerado, ou seja, o que o escalão 

superior espera realizar; 

2. Situação e Linhas de Ação – neste tópico é feito o estudo da situação do 

inimigo e da nossa situação; com base nesses estudos é determinado o poder 

                                                 
40 Encontrados no Memento de um Estudo de Situação constante do capítulo 6 do 1º volume do Manual de 
Campanha C 101-5 – Estado-Maior e Ordens (BRASIL, 2003d) e esmiuçados no Anexo B no 2º volume do 
mesmo manual (BRASIL, 2003e). 
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relativo de combate entre os oponentes; são verificadas as possíveis linhas de 

ações que o inimigo pode empreender e são esboçadas as alternativas (linhas de 

ação) que podem ser executadas para bem cumprir a missão recebida. 

3. Análise das Linhas de Ação Opostas (Jogo da Guerra) – neste parágrafo é 

realizado o confronto entre cada uma das linhas de ação que o inimigo pode 

empreender e cada uma das linhas de ação esboçadas para nossa execução. É 

nesta etapa do planejamento que devem ser verificadas as condições de 

sincronização do campo de batalha, considerando-se todos os elementos de 

combate41 e de apoio42 empregados. Ainda nesta etapa, e durante a realização 

das comparações deve-se introduzir, se for o caso, adaptações e 

aperfeiçoamentos nas linhas de ação esboçadas. 

4. Comparação das Nossas Linhas de Ação – Em consequência do confronto 

efetuado anteriormente e de posse das L Aç já aperfeiçoadas, o Cmt tático 

procederá à comparação entre as nossas L Aç, identificando vantagens, 

desvantagens e fatores preponderantes de cada uma delas, ficando, ao final da 

comparação, em condições de decidir qual a melhor a ser adotada. 

5. Decisão – no último tópico do estudo de situação o Cmt transcreverá a escolha 

realizada em consequência da comparação feita no tópico precedente, e o fará 

de forma o mais detalhada possível, determinando claramente quem, que, onde, 

quando, como e para que. 

Com base no desenvolvimento das considerações inerentes a cada tópico do Estudo de 

Situação são cumpridas todas as atividades de planejamento previstas no gerenciamento de 

projetos. É definido o escopo da missão, são definidas e sequenciadas as atividades a serem 

executadas, são estabelecidas as comunicações, são analisados os obstáculos ao 

cumprimento da missão e construídas as soluções para superá-los e, finalmente, é 

confeccionada a Ordem de Operações da brigada, documeto equivalente ao Plano de 

Gerenciamento do projeto. 

Cabe destacar algumas ideias contidas no manual C 101-5 a respeito da utilização do 

memento de um estudo de situação: 

                                                 
41 Elementos de Infantaria e/ou de Cavalaria. 
42 Elementos de Artilharia, Engenharia, Comunicações e Logística. 
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6-6. MEMENTO DE UM ESTUDO DE SITUAÇÃO 

a. A maneira pela qual se chega a uma decisão é assunto de foro pessoal de 
quem faz o estudo de situação (grifo nosso). No entanto, decisões judiciosas 
resultam unicamente de uma análise completa, clara e imparcial de todos os 
dados relativos à situação. [...]. 

b. Um memento para estudo de situação permite que se faça um trabalho 
completo, claro, criterioso e lógico, se aplique conhecimentos profissionais à 
situação em estudo e que se chegue a que uma decisão judiciosa. [...]. 

c. [...]O memento é valioso para verificar se todos os aspectos de interesse 
foram abordados. Assegura que sejam levados em consideração aspectos 
significativos do problema e serve como guia ou ponto de referência para a 
atualização do estudo de situação (BRASIL, 2003d, p. 6-4). 

 
 Considerando-se o exposto sobre o estudo de situação pode-se verificar que, de forma 

semelhante ao apresentado sobre o grupo de processos de planejamento, o processo de 

planejamento militar também se reveste de característica de dinamismo e exige a análise e 

a atualização constante das informações disponíveis e a consequente retomada de 

posicionamento. 

Assim, como no caso do gerenciamento de projetos43, no caso militar, o processo de 

planejamento não se extingue com o início da execução. Se por um lado o processo 

decisório é repetitivo, curto e finito, por outro o processo de planejamento é cíclico, longo 

e permanente.  

Conforme estabelecido nos objetivos do trabalho, todos os processos do grupo de 

processos de planejamento, cada um de per si, serão devidamente estudados. 

5.2 O Estudo de Situação e as Áreas de Conhecimento.    

O guia de conhecimentos em gerenciamento de projetos - PMBOK (PMI, 2008) relaciona 

42 processos por meio dos quais se efetua o gerenciamento de projetos. Esses processos, 

além de serem reunidos nas cinco categorias ou grupos já enumerados, permeiam as nove 

áreas de conhecimento identificadas no guia que são: 

 

 
                                                 
43 “A natureza multidimencional do gerenciamento de projetos cria realimentações periódicas de feedback 
para análise adicional. [...] pode ser necessário um planejamento adicional. [...], indicando que o 
planejamento e a documentação são processos iterativos e contínuos”. (PMI, 2008, p. 46) 
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• integração do projeto; 

• escopo do projeto; 

• tempo do projeto; 

• custos do projeto; 

• qualidade do projeto; 

• recursos humanos do projeto; 

• comunicações do projeto; 

• riscos do projeto; e 

• aquisições do projeto. 

O estudo de situação, como já foi visto, não tem seus raciocínios/ações formalmente 

agrupados em áreas de conhecimento, mas, sim, em tópicos que permitem aos oficiais 

integrantes do Estado-Maior da brigada exercerem o assessoramento devido e oportuno ao 

processo decisório do comandante da brigada. 

Nos próximos tópicos do estudo será feita a comparação entre as áreas de conhecimento 

especificadas pelo PMI e o conteúdo do Estudo de Situação. 

5.2.1 Gerenciamento da Integração do Projeto. 

O grupo de processos desta área de conhecimento promove o gerenciamento da integração 

do projeto e, por esse motivo, conforme consta do capítulo 4 do PMBOK, 

[...] inclui os processos e as atividades necessárias para identificar, definir, 
combinar, unificar e coordenar os vários processos e atividades dos grupos de 
processos de gerenciamento. [...] O gerenciamento da integração do projeto 
requer que sejam feitas escolhas sobre alocação de recursos, concessões entre 
objetivos e alternativas conflitantes e gerenciamento de dependências mútuas 
entre as áreas de conhecimento. (PMBOK, 2008, p. 71).  

 
No dizer de Vargas (2011) a integração do projeto tem por objetivo “estruturar todo o 

projeto de modo a garantir que as necessidades dos envolvidos sejam atendidas pelo 

projeto” (VARGAS, 2011, p. 21), ou seja, planejar e coordenar a execução de todos os 

processos de forma que o objetivo do projeto seja atingido. 

Para Lima (2009) esta é uma das áreas de conhecimento mais relevantes para o 

desenvolvimento do projeto, tendo em vista os seus objetivos que são: 
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1. Dar direcionamento ao projeto. 

2. Caracterizar o produto do projeto. 

3. Planejar de forma integrada como o gerenciamento dos projetos será feito. 

4. Dirigir e gerenciar a execução do projeto. 

5. Monitorar o trabalho do projeto. 

6. Tratar as requisições de mudança de forma integrada. 

7. Encerrar o projeto. (LIMA, 2009,  p. 22) 

 
O gerenciamento da integração é feito por intermédio de seis processos dos quais somente 

os dois primeiros estão incluídos no escopo do presente trabalho, ou seja, os processos de 

desenvolvimento do Termo de Abertura e o de desenvolvimento do Plano de 

Gerenciamento do Projeto. Estes dois processos, como será visto no estudo comparativo, 

correspondem às etapas de recebimento da missão e de elaboração de planos e ordens do 

planejamento militar.  

O termo de abertura pode ser equiparado à Ordem de Operações do escalão superior à 

brigada, enquanto o Plano de Gerenciamento do Projeto pode ser considerado equivalente 

à Ordem de Operações da Brigada, documento produzido pelo Estado-Maior (E1, E2, E3 e 

E4) e aprovado pelo seu Comandante. 

No estudo de situação a “integração do projeto” é buscada por meio da elaboração de 

planejamento coordenado feito pelos oficiais do Estado-Maior e da sincronização do 

campo de batalha44.  

Serão tecidas maiores considerações sobre essa integração no desenvolvimento do tópico 

sobre o processo Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto. 

5.2.2 Gerenciamento do Escopo do Projeto. 

Nesta área de conhecimento estão os processos que garantem que todo o trabalho 

realmente necessário à conclusão satisfatória do projeto está devidamente especificado 

(PMI, 2008, p.103). 

De acordo com Ferreira (1999), escopo pode ser definido, de forma genérica, como 

finalidade, alvo, intento ou propósito. Entretanto, uma clara distinção entre escopo do 

projeto e escopo do produto pode ser encontrada na página 103 do PMBOK: 

                                                 
44 “Sincronização é o arranjo das atividades de todos os sistemas operacionais [...] no tempo, no espaço e na 
finalidade para obter o máximo poder relativo de combate no ponto decisivo”. (BRASIL, 1997a, p. 4-12). 
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No contexto do projeto o termo escopo pode se referir ao: 

Escopo do produto. As características e funções que descrevem um produto, 
serviço ou resultado; e/ou 

Escopo do projeto. O trabalho que precisa ser realizado para a entrega do 
produto, serviço ou resultado com as características e funções especificadas. 
(PMI, 2008, p. 103) 

 
Em consequência da transcrição anterior e a fim de facilitar o desenvolvimento do trabalho 

e a compreensão da exposição das ideias, fica estabelecido que, a partir deste ponto do 

trabalho, toda vez que for feita alguma alusão ao “produto criado pelo projeto” deverá ficar 

implicitamente entendido que o termo produto pode ser substituído, indistintamente, pelos 

termos resultado ou serviço. 

Consta no PMBOK (PMI, 2008) que o grupo de processos da área de gerenciamento do 

escopo é composto por um total de cinco processos. Desses, somente os três primeiros 

estão incluídos no escopo desta pesquisa. Os processos dessa área que serão estudados são: 

• Coletar os requisitos (do projeto e do produto) 

• Definir o escopo (do projeto e do produto) 

• Criar a EAP 

 
Vargas (2011) refere-se ao objetivo principal do gerenciamento do escopo como sendo a 

definição e o controle dos trabalhos a serem realizados pelo projeto de forma que o produto 

final seja obtido com o menor esforço possível sem, no entanto, deixar de observar todas as 

premissas estabelecidas para o projeto.  

Para Lima (2009) o gerenciamento do escopo deve se preocupar em verificar dois 

aspectos: 

• A abrangência do projeto em relação ao que deve ser produzido; e 

• O trabalho a ser executado pela equipe para obter o produto especificado. 

 
Ainda segundo Lima(2009), as organizações que já enxergam escopo dessa forma 

demonstram um “certo grau de maturidade em gerenciamento de projetos” (LIMA, 2009, 

p.27). 

No que tange ao estudo de situação o escopo do projeto é definido no segundo parágrafo 

(§2. Missão) da Ordem de Operações do escalão superior (enquadrante) da brigada 

designada para cumprir a missão. O escopo do produto está basicamente contido no 
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subparágrafo a. Conceito da operação do parágrafo terceiro – Execução, do mesmo 

documento. 

É preciso esclarecer que no Manual de Campanha C 100 - 5 – Operações (BRASIL, 1997a) 

estão contidos todos os tipos de operações e formas de manobras previstos na doutrina de 

emprego do Exército Brasileiro, desde as operações básicas de ataque e defesa até as que 

se revestem de características especiais tais como Operações Anfíbias ou Operações em 

Áreas Edificadas. Para cada um dos casos previstos são estipulados claramente a 

finalidade, os princípios de guerra45 a serem priorizados e a forma básica da sua execução. 

Dessa forma, ao receber uma missão, o comandante da brigada (tanto quanto o seu EM), 

em função do conhecimento profissional acumulado, já tem em mente os aspectos que 

prioritariamente devem ser considerados para o planejamento da missão, ou seja, já tem a 

definição geral do escopo do projeto para o qual está sendo designado como gerente.  

A criação da EAP, no caso militar, será feita com base nos subparágrafos “e. Ações a 

realizar” e “f. Sequências das ações”, do parágrafo 1 – Missão, do estudo de situação. 

(BRASIL, 2003d e 2003e). 

5.2.3 Gerenciamento do Tempo no projeto. 

Esta área de conhecimento, segundo o PMBOK (PMI, 2008) abrange os processos 

necessários para a elaboração do cronograma final do projeto. Nesta elaboração são 

consideradas as atividades a serem desenvolvidas e o seu sequenciamento e os recursos 

nelas envolvidos.  

Durante o decorrer do processo Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto 

(abordado no tópico 5.4.1.), a equipe de gerenciamento executa um planejamento 

preliminar que produz um plano auxiliar denominado Plano de Gerenciamento do 

Cronograma, no qual são estabelecidos “os critérios para o desenvolvimento e controle do 

cronograma” (PMI, 2008, p.130). O Cronograma final do projeto, após ter sido aprovado, é 

usado como linha de base46 pelo processo Controlar o Cronograma. Este processo não será 

                                                 
45 Conjunto de preceitos considerados essenciais ao sucesso da guerra, tanto do ponto de vista tático como 
estratégico. (BRASIL. 2003e, p. P-20) 
46 De acordo com Vargas (2002) uma linha de base é um conjunto de estimativas-chaves originais sobre 
tarefas, recursos, atribuições e custos, inseridas no plano do projeto. De acordo com o PMBOK ela é “um 
plano aprovado para um projeto” e é “comparada com o desempenho real”  do projeto para determinar se ele 
está dentro dos limites aceitáveis de variação (PMI, 2008 p. 434).  
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abordado tendo em vista que ele está incluído no grupo de processo de monitoramento e 

controle, ficando, portanto, fora do escopo estabelecido para o presente trabalho. 

Os processos integrantes dessa área que serão estudados no trabalho são os seguintes: 

• Definir as atividades; 

• Sequenciar das atividades; 

• Estimar os recursos da atividade; 

• Estimar as durações das atividades; e 

• Desenvolver o Cronograma. 

 

As atividades desenvolvidas no estudo de situação compatíveis com os processos acima 

elencados, como se pode ver no Manual C 101-5, 2º volume (BRASIL, 2003e), são 

consubstanciadas nos subparágrafos “d. Ações a realizar”, “e. Sequencia das ações” e “f. 

Condições de execução” do primeiro parágrafo do estudo (1 – MISSÃO), oportunidade na 

qual é confeccionado um quadro-horário elaborado na ordem inversa, ou seja, iniciando-se 

do prazo final para o cumprimento da missão, mas, respeitando-se, obrigatoriamente, o 

horário previsto para o início da operação. 

O gerenciamento do tempo permite que seja visualizada a distribuição do esforço 

empreendido ao longo da linha do tempo do projeto, seja ele civil ou militar. Esta é uma 

atividade primordial numa operação militar. Em muitos casos o descumprimento desse 

planejamento acarretará a perda de muitas vidas. 

5.2.4 Gerenciamento dos Custos do projeto. 

O gerenciamento de custos do projeto é composto por três processos que fazem as 

estimativas, a orçamentação e o controle dos custos do projeto. Dois desses processos estão 

incluídos no rol de processo estudados neste trabalho enquanto o último deles, por integrar 

o grupo de processos de monitoramento e controle, foge da área de interesse do estudo. 

Assim como no caso do gerenciamento do tempo, o PMBOK prevê que o planejamento 

preliminar elaborado pela equipe de gerenciamento do projeto no decorrer do processo 

Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, produz um plano auxiliar denominado 

Plano de Gerenciamento dos Custos, no qual são estabelecidos os critérios para 

“planejamento, estruturação, estimativa, orçamento e controle dos custos do projeto” (PMI, 

2008, p. 165). 
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São processos dessa área: 

• Estimar os Custos; 

• Determinar o orçamento; e 

• Controlar os custos. 

 

De acordo como PMBOK “O gerenciamento dos custos do projeto preocupa-se 

principalmente com os custos dos recursos necessários para completar as atividades do 

projeto.” (PMI, 2008, p.167). Esta mesma publicação enfatiza que “O esforço do 

planejamento do gerenciamento dos custos ocorre nas fases iniciais do planejamento do 

projeto [...].” (PMI, 2008, p.168).  

No caso de uma operação militar, no nível tático, não se considera, em termos de 

planejamento, a questão relativa a custos. Os gastos de uma guerra são uma questão de 

Estado. Por esse motivo, os processos relativos à gestão de custos do projeto não serão 

considerados no presente trabalho.  

5.2.5 Gerenciamento da Qualidade do projeto. 

O gerenciamento da qualidade do projeto é feito por meio dos processos e das atividades 

que definem as políticas de qualidade, os objetivos e as responsabilidades que garantem o 

atendimento do propósito para o qual o projeto foi desenvolvido.  

O gerenciamento da qualidade, segundo o prescrito no PMBOK: 

[...] engloba o gerenciamento do projeto e do produto, e se aplica a todos os 
projetos independentemente da natureza do produto. [...] Nos dois casos, deixar 
de cumprir os requisitos de qualidade do produto ou do projeto pode ter 
conseqüências negativas graves para todas as partes interessadas no projeto. 
(PMI, 2008, p.189). 

 
Para o gerenciamento da qualidade, ainda de acordo com o prescrito no PMBOK (PMI, 

2008) são quatro os principais fatores a serem observados: 

• a satisfação do cliente; 

• a prevenção; 

• a melhoria contínua; e  

• a responsabilidade da gerência.  
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Dos três processos elencados pelo PMBOK para essa área somente será estudado o 

primeiro deles, qual seja, o de Planejar a Qualidade.  

Assim como no caso do gerenciamento do escopo, no qual existe uma distinção entre 

escopo do produto e escopo do projeto, na gestão da qualidade verifica-se a mesma 

diferenciação. De acordo com Lima (2009) a qualidade do produto é definida com o 

estabelecimento de requisitos do produto, que podem ser relativos à forma, a aspectos 

técnicos, a desempenho ou a quaisquer outros aspectos julgados relevantes pela autoridade 

determinante. Com relação à qualidade do projeto Lima (2009) a correlaciona à qualidade 

do trabalho desenvolvido e esclarece que ela se dá por meio da conformidade com padrões 

de desempenho estabelecidos. 

Para que se possa tratar do gerenciamento da qualidade de uma operação militar é preciso 

primeiramente estabelecer um conceito de qualidade a ser empregado nesse contexto.  

Transportando-se a concepção de qualidade apresentado por Lima (2009), ou seja, 

considerando-se que ter qualidade seja basicamente atender aos requisitos definidos para o 

projeto e seu produto, poder-se-ia afirmar que a qualidade de uma operação militar pode 

ser definida pelo grau de conformidade verificado entre o seu desenvolvimento e os 

padrões estabelecidos pelas normas doutrinárias em vigor no Exército Brasileiro. Isso 

significa dizer que a qualidade de uma operação militar pode ser caracterizada pela 

observância e pelo atendimento às condições impostas para o cumprimento da missão e aos 

princípios estipulados pela doutrina de emprego, ou seja, uma operação militar pode ser 

considerada “de qualidade” se a missão for cumprida em tempo hábil, com um mínimo de 

perdas humanas ou de materiais. 

Em suma, a qualidade do “projeto militar”, a operação, será avaliada em função do 

resultado alcançado e da maneira como ela foi conduzida. 

5.2.6 Gerenciamento dos Recursos Humanos no projeto.  

Conforme consta no PMBOK (PMI, 2008), os recursos humanos do projeto são 

gerenciados por processos que organizam a equipe do projeto e definem papéis e 

responsabilidades para as pessoas que a compõem.  

Naquele guia são relacionadas como exemplos de situações que exigem planejamento 

adicional: a mobilização de pessoal adicional em decorrência da definição da EAP; 

necessidade de atualizações complementares do planejamento de riscos do projeto; e 
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alterações de duração de atividades programadas antes da identificação de todos os 

membros da equipe do projeto. 

Lima (2009) e Xavier et al (2010) confirmam a proposição do PMBOK destacando 

também a relevância do levantamento das necessidades funcionais, da formação, da 

qualificação e do gerenciamento do trabalho da equipe do projeto. 

De acordo como PMBOK (PMI, 2008) o processo Desenvolver o Plano de Recursos 

Humanos, único processo desta área de conhecimento englobado no escopo do presente 

trabalho, é definido como “o processo de identificação e documentação de funções, 

responsabilidades, habilidades necessárias e relações hierárquicas do projeto, além da 

criação de um Plano de gerenciamento do pessoal” (PMI, 2008, p. 215). 

 No Exército Brasileiro as atividades enumeradas para serem cumpridas pelo processo 

indicado no parágrafo anterior são definidas em um documento institucional denominado 

Quadro de Organização – QO47, no qual estão claramente especificadas todas as funções, 

habilidades necessárias, responsabilidades e relações hierárquica. No escalão tático da 

força (Brigada), em função das peculiaridades funcionais e das características do trabalho 

desenvolvido, o gerenciamento de recursos humanos é feito de forma distinta daquela 

levada a termo nas instituições civis. Uma brigada, estando em operação, é isenta de 

responsabilidades como seleção, contratação, qualificação, pagamento ou demissão do seu 

pessoal. 

Nas organizações militares do nível tático uma parte do gerenciamento dos recursos 

humanos é conduzida como atividade logística, enquanto outra parte, a não contemplada 

pela logística operacional, é tratada como atividade administrativa e tem seus aspectos 

definidos em tópico específico da Ordem de Operações. Em função disso, à brigada são 

atribuídos outros encargos relativos a esse gerenciamento que a maioria das organizações 

civis, institucionalmente, nem sequer imaginam haver, tais como: recompletamento, 

assistência moral e religiosa, sepultamento, repouso, recreação e recuperação, justiça e 

disciplina, citações de combate, promoções e prisioneiros de guerra. 

Embora haja na brigada uma seção de pessoal (E1) encarregada de gerenciar, juntamente 

com a logística (E4), esta área, em consequência do que foi exposto acima, ou seja, da 

distinção entre as funções de RH previstas nos meios civil e militar, não será efetuado o 
                                                 
47 Art. 372. QO é o documento que estabelece as missões das OM e a organização, o pessoal e o material que 
devem possuir. [...] (BRASIL, 2003g,). 
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estudo comparativo entre o processo de desenvolvimento do Plano de Recursos Humanos 

prescrito no PMBOK (PMI, 2008, p. 215) e as atividades da mesma área desenvolvidas no 

estudo de situação. 

5.2.7 Gerenciamento das Comunicações do projeto. 

Nesta área de conhecimento estão englobados todos “os processos necessários para 

assegurar que as informações do projeto sejam geradas, coletadas, distribuídas, 

armazenadas e organizadas de maneira oportuna e apropriada”. (PMI, 2008, p. 243).  

Consta na referida publicação que: 

Os gerentes de projeto gastam a maior parte do seu tempo se comunicando com 
os membros da equipe e outras partes interessadas do projeto, quer sejam 
internas (em todos os níveis da organização) ou externas à organização. Uma 
comunicação eficaz cria uma ponte entre as diversas partes interessadas 
envolvidas no projeto, conectando vários ambientes culturais e organizacionais, 
diferentes níveis de conhecimento e diversas perspectivas e interesses na 
execução ou nos resultados do projeto. (PMI, 2008, p. 243).  

 
Cleland (2002) define comunicação como um processo de troca de informações entre 

indivíduos e considera que “os gerentes de projeto passam a maior parte do seu tempo em 

algum aspecto da comunicação: escrevendo, lendo escutando ou falando” (CLELAND, 

2002, p. 276), ou seja, se comunicando, trocando informações. Por esse motivo, para ele, 

“A comunicação pode ser a habilidade mais importante exigida do gerente do projeto e dos 

membros da equipe.” (CLELAND, 2002, p. 280). 

De forma coerente com as colocações anteriores, pode-se verificar que na estrutura 

organizacional de uma brigada existem órgãos (unidades/subunidades) das denominadas 

armas de apoio ao combate, dentre os quais está a Companhia de Comunicações (Cia 

Com). Esta companhia é a organização militar responsável pelo estabelecimento, 

planejamento, instalação, operação e controle de todo o sistema de comunicações de uma 

brigada. O comandante desta companhia é normalmente o Oficial de Comunicações e 

Guerra Eletrônica integrante do Estado-Maior Especial do Cmt Bda. 

No estudo de situação da brigada, as ações relativas ao planejamento das comunicações são 

desenvolvidas “a quatro mãos” pelo Oficial de Operações (E3) e pelo Comandante da 

Companhia de Comunicações da brigada (Oficial de Comunicações e Guerra Eletrônica da 

brigada). 
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Apesar da grande importância dada ao sistema de comunicações este assunto não é 

abordado de forma direta no estudo de situação. Ele fica inserido no quadro do estudo 

desenvolvido pelo Oficial de Operações e aparece no memento que orienta esse estudo, 

como um subparágrafo ( g) apoio ao combate) do tópico 4 (Nossa Situação)) do item 2 do 

estudo de situação – Situação e Linhas de Ação. 

A grande preocupação que vem sendo tratada atualmente no que tange ao gerenciamento 

das comunicações militares diz respeito à utilização dos modernos meios eletrônicos 

(informática), principalmente no que se refere à segurança das comunicações ou, em outras 

palavras, à guerra cibernética. 

De acordo com o PMBOK (PMI, 2008, p.243), são cinco os processos componentes dessa 

área de conhecimento. Destes, somente os dois primeiros serão debatidos no pressente 

trabalho: O processo de identificação das partes interessadas e o processo Planejar as 

comunicações. Os demais processos não serão considerados por não pertencerem ao grupo 

de processos de planejamento.  

5.2.8 Gerenciamento dos Riscos no projeto.  

Para Cleland (2002), risco é a possibilidade de que algo ocorra impactando negativamente 

o desenvolvimento do projeto. 

De acordo com Ferreira risco pode ser entendido como “situação em que há probabilidades 

mais ou menos previsíveis de perda ou ganho” (FERREIRA, 1999, p. 1772).  

De acordo com o PMBOK risco “é um evento ou uma condição incerta que, se ocorrer, 

tem um efeito em pelo menos um objetivo do projeto”. (PMI, 2008, p. 275). 

Segundo Xavier et al “todo projeto está exposto a riscos” (XAVIER et al, 2010, p. 85) e 

esta exposição terá intensidade proporcional à natureza, à complexidade, ao tamanho e ao 

ambiente no qual o projeto estiver inserido. O autor recomenda que os riscos do projeto 

sejam gerenciados de forma a garantir o atendimento dos objetivos do projeto. 

 De forma coerente com essa recomendação o PMBOK (PMI, 2008) deixa claro que o 

gerenciamento de riscos tem por objetivos ampliar a probabilidade de ocorrência de 

eventos positivos e reduzir a probabilidade dos eventos que possam prejudica de alguma 

forma o desenvolvimento do projeto, e que ele é feito por intermédio de processos que 
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promovem a identificação, as análises qualitativa e quantitativa, o planejamento de 

respostas, o monitoramento e o controle dos riscos aos quais o projeto está sujeito. 

No planejamento militar os riscos são tratados da mesma forma. 

Quando um comandante, por exemplo, designa uma peça de manobra como reserva a ser 

empregada como reforço a uma ação prioritária ou como resposta a uma situação 

inesperada, ele está realizando gerenciamento de risco.  

Numa operação de guerra, apesar de todo esforço despendido no sentido de planejar a 

melhor linha de ação a ser adotada, incertezas, informações incompletas e situações de 

risco são inerentes à atividade. O inimigo é dono e senhor da sua vontade. O que se pode 

fazer é tentar, de forma consciente, meticulosa e racional, determinar ações que permitam a 

prevenção, a transferência e a mitigação dos riscos existentes ou potenciais.  

No estudo de situação os riscos são identificados e tratados quando são desenvolvidas as 

ações previstas nos 2º e 3º parágrafos do memento do estudo de situação, respectivamente 

Situação e Linhas de Ação e Análise das Linhas de Ação Opostas. 

No 2º parágrafo (Situação e Linhas de Ação) são estudados os aspectos que afetam as 

possíveis linhas de ação, são levantadas e analisadas a situação e as possibilidades do 

inimigo e o poder relativo de combate. 

No 3º parágrafo (Análise das Linhas de Ação Opostas) é desenvolvido o que, no Exército 

Brasileiro, é chamado de “Jogo da Guerra” que vem a ser “a análise de cada L Aç reagindo 

contra cada uma das possibilidades do inimigo selecionadas anteriormente” (BRASIL, 

2003 d, p. B-21). 

Dos seis processos que integram essa área de conhecimento somente o último deles, o de 

monitorar e controlar os riscos, não será abordado no desenvolvimento do presente 

trabalho, pelo simples motivo de estar fora do seu escopo. 

5.2.9 Gerenciamento das Aquisições no projeto 

Consta no PMBOK que: 

O gerenciamento das aquisições do projeto inclui os processos necessários para 
comprar ou adquirir produtos serviços ou resultados externos à equipe do 
projeto. [...] Ele abrange os processos de gerenciamento de contratos e controle 
de mudanças que são necessárias para desenvolver e administrar contratos ou 
pedidos de compra emitidos por membros autorizados da equipe do projeto. 
(PMI, 2008, p. 313). 
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Um contrato é o instrumento legal por intermédio do qual são especificadas as 

características e condições das entregas programadas para o projeto, ou seja, é por meio de 

um contrato que o comprador estabelece o que lhe deve ser fornecido. 

Retornando ao PMBOK verifica-se que “é responsabilidade da equipe de gerenciamento 

do projeto assegurar que todas as aquisições atendam às necessidades específicas do 

projeto [...].” (PMI, 2008, p. 315). 

Dos quatro processos que integram o gerenciamento dessa área de conhecimento somente 

o processo Planejar as aquisições está contido no escopo estabelecido para este trabalho. 

De acordo como o prescrito no PMBOK, para o estudo desse processo é pressuposto que: 

 

[...] o comprador de itens do projeto seja designado para a equipe do projeto e 
que os fornecedores sejam organizações externas à equipe do projeto. 

Pressupõe-se também que será desenvolvida e mantida uma relação contratual 
formal entre o comprador e o fornecedor. (PMI, 2008, p.316). 

 

A brigada, mesmo atuando isoladamente, não faz aquisições. Ela tem as suas necessidades 

em termos de recursos (pessoal, equipamentos e materiais) já perfeitamente estabelecidas 

em documentos institucionais (QO e QDM48). As necessidades estipuladas nesses 

documentos devem, em princípio, ser mantidas no nível de Apronto Operacional49. 

Durante o combate, na medida em que os recursos vão sendo consumidos, as necessidades 

vão sendo atendidas por intermédio da cadeia de suprimento da Força, cuja 

responsabilidade é atribuição dos órgãos constituintes e integrantes da logística 

operacional. 

Desta forma a brigada em operações não desenvolve esse tipo de processo. Por este motivo 

não será realizado o estudo comparativo relativo a essa área de conhecimento. 

                                                 
48 Art. 373. QDM é o documento no qual é especificada a distribuição pormenorizada do material atribuído 
ao pessoal e às frações de uma OM, bem como são fixadas as normas de distribuição dos diversos itens de 
material (BRASIL, 2003g,).  
49 Conjunto de providências iniciais de aprestamento do material, viaturas, equipamentos, colocando a 
unidade (mesmo na situação normal em quartéis) tão completamente pronta quanto possível para embarcar 
ou entrar em ordem de marcha com rapidez (BRASIL, 2003f, p. A-13). 
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5.3 O Estudo de Situação e os processos do Grupo de Iniciação 

A partir deste ponto o estudo será conduzido ainda mais focado nos conceitos e ideias 

contidas no PMBOK (PMI, 2008) principalmente no que se refere à identificação de 

entradas, saídas e ferramentas utilizadas no desenvolvimento dos processos. Outras 

referências serão utilizadas somente no intuito de complementar os aspectos julgados 

relevantes para o esclarecimento da comparação realizada. Todos os subitens desse item 

serão iniciados com o conceito básico do processo considerado, contido no PMBOK - 4ª 

edição (PMI, 2008). 

No que se refere às ações desenvolvidas no Estudo de Situação, doravante, sempre que for 

necessário referir-se ao momento da sua execução, será indicado o tópico do Memento do 

Estudo de Situação que a identifica. 

5.3.1 Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto – Gerenciamento da Integração 

Segundo o PMBOK (PMI, 2008), é este o processo que produz o documento formal – 

Termo de Abertura – que, quando convenientemente aprovado, autoriza a execução do 

projeto e reveste o gerente designado da autoridade necessária para se utilizar de todos os 

recursos disponíveis para o projeto. 

Para Lima: 

O Termo de Abertura do Projeto (TAP) é a sua certidão de nascimento, pois 
provê direcionamento estratégico para a equipe, explica os objetivos e metas do 
projeto, declara as expectativas dos patrocinadores, lista as principais premissas 
e restrições, nomeia o gerente do projeto e declara o seu nível de autoridade. 
(LIMA, 2009, p. 19). 

 

O PMBOK ainda dá destaque ao fato de que o Termo de Abertura do projeto, além de 

estabelecer uma parceria entre as organizações solicitante e executora, promove o 

alinhamento do projeto com a estratégia e o trabalho em desenvolvimento na instituição. 

(PMI, 2008, p. 73 e 74).  

Com base na definição acima pode-se identificar como termo de abertura da operação 

militar a Ordem de Operações do escalão superior à brigada, principalmente tendo em 

conta que neste documento, conforme consta do Manual de Campanha C 101-5, estão 

contidas todas as prescrições que garantem a conformidade entre as ações dos elementos 
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subordinados e as ordens constantes do plano de operações para toda a força e com a 

intenção do Cmt (BRASIL, 2003d). 

A Ordem de Operações mais do que autorizar, determina o cumprimento da missão e 

designa a brigada executante, a cujo comandante são atribuídas a autoridade e a 

responsabilidade pelo cumprimento da missão. Por ser estabelecida pelo escalão superior a 

Ordem de Operação garante que a missão atribuída está perfeitamente enquadrada na 

estratégia adotada. 

No PMBOK (PMI, 2008, p. 73) existe a recomendação de que o gerente do projeto seja 

designado desde o mais cedo possível e participe do desenvolvimento do termo de 

abertura. 

Da prática tem-se o conhecimento de que o oficial de operações do escalão superior da 

brigada, tão logo toma conhecimento da intenção do seu comandante de lançar mão de 

uma peça de manobra (brigada), repassa essa informação ao comandante da referida 

brigada a fim de permitir que este inicie seu planejamento antes mesmo do recebimento 

formal da Ordem de Operações. Esse mesmo procedimento pode ser observado entre o 

oficial de operações da brigada e os comandantes das unidades que compõem a brigada. 

Esta assertiva pode ser confirmada mediante o confronto com o que está estipulado no 1º 

parágrafo do Capítulo 5 do Manual C 101-5, onde se lê: “O Cmt e seu EM muitas vezes 

iniciam o planejamento antes mesmo do recebimento da missão.” (BRASIL, 2003d, p. 5-

1). 

No PMBOK estão relacionadas como entradas para este processo: 

• A declaração de trabalho (DT); 

• Business case; 

• Contrato; 

• Fatores ambientais da empresa;  

• Ativos de processos organizacionais. 

No que diz respeito à Declaração de Trabalho, o PMBOK se expressa da seguinte forma: 

“Uma descrição narrativa dos produtos e serviços a serem fornecidos pelo projeto” (PMI, 

2008, p.75). O PMBOK ainda indica que a DT fornece informações sobre as necessidades 
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de negócio, a descrição do escopo do produto e o Plano Estratégico da organização (PMI, 

2008. p. 75). 

Para o Estudo de Situação, informações correlatas às fornecidas pela DT estão contidas nos 

parágrafos 2. MISSÃO e 3. EXECUÇÃO da Ordem de Operações (OOp) do escalão 

superior da brigada e são buscadas no momento em que o comandante tático, durante o 

desenvolvimento do Estudo de Situação, executa a análise da missão. 

Quanto a esse procedimento cabe ressaltar o que consta do Manual C 101-5 sobre a missão 

recebida pela brigada: 

1. Missão 

    a. A missão é prescrita pelo Esc Sup, contendo os aspectos principais que 
nortearão as ações do escalão considerado no contexto da manobra por ele 
idealizada. 

[...] 

    d. A missão recebida pelo Cmt nos escalões DE e menores é, geralmente 
minuciosa, especificando claramente as ações a realizar. [...] (BRASIL, 2003e, 
p. B-2) 

 
O Memento de Ordem de Operações (comentado) existente no 2ºvolume do Manual C 

101-5, mais especificamente no seu Anexo “E”, apresenta os seguintes comentários sobre 

missão, intenção do comandante e conceito da operação: 

2. MISSÃO 

   a. Apresentação clara e concisa do enunciado da missão a ser cumprida pela 
organização. Este enunciado deve conter a finalidade da missão, as ações a 
realizar - impostas e deduzidas, outros dados necessários à sua compreensão. 
[...] 

   b. Intenção do comandante (facultativa no Esc Bda e inferiores): deve 
traduzir, objetivamente, a finalidade e a situação final desejada; não deve repetir 
conceitos doutrinários, tais como “cumprir a missão com um mínimo de baixas” 
ou “rapidez na conquista do objetivo”. [...]. A intenção do comandante deve 
permitir ao subordinado exercer a iniciativa em proveito da missão. (BRASIL, 
2003e, p. E-5 e E-6) 

 
Em relação ao 3º parágrafo o mesmo manual diz o seguinte: 

3. EXECUÇÃO 

   a. Conceito da operação 

      1) Este primeiro subparágrafo transcreve o conceito da operação, que é uma 
exposição do plano tático do comandante e inclui o esquema de manobra [...]. 
Ainda que breve, deve ser expresso com detalhes suficientes para assegurar uma 
completa compreensão e ação apropriada pelos elementos subordinados. 
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      2) O conceito da operação é, normalmente, dividido em três itens. 

          a) No item “1) Manobra”, há uma descrição geral do esquema de 
manobra, que retrata o emprego dos elementos de manobra. [...]. Quando uma 
operação compreende duas ou mais fases, este item é dividido em subitens 
descrevendo cada fase da manobra. (BRASIL, 2003e, p. E-6). 

 
No que tange às demais entradas do processo (Business Case, contratos, fatores ambientais 

e ativos de processos organizacionais), considerando que eles permitem determinar se o 

projeto justifica ou não o investimento, que traduzem os interesses dos clientes e 

disponibilizam ou evidenciam dados sobre políticas, regulamentos, normas, padrões 

estabelecidos (governamentais ou institucionais), pode-se fazer a correlação deles com os 

manuais de campanha que tratam dos fundamentos e princípios a serem observados nos 

diversos tipos de operações e das formas de manobra previstas pela Doutrina de Emprego 

do Exército Brasileiro.  

Há que se destacar que no caso militar os aspectos relativos a contratos não são 

considerados por não se tratar neste escalão (Brigada) de atividades executadas por 

terceiros. 

Além do Manual de Campanha C 100-5 – Operações (BRASIL, 1997a), onde estão 

contidos todos os principais aspectos doutrinários referentes às operações realizadas pela 

Força, ainda existem outros manuais destinados ao detalhamento do emprego tático de 

cada uma das Unidades básicas de cada arma. Estes manuais apresentam os aspectos 

básicos do emprego tático específico de cada arma assim como das suas estruturas 

organizacionais. 

De acordo com o estipulado no PMBOK o Termo de Abertura do projeto, saída ou produto 

do processo, “documenta as necessidades do negócio” (PMI, 2008, p. 77), estabelecendo: 

• Propósito ou justificativa do projeto; 
• Objetivos mensuráveis do projeto e critérios de sucesso relacionados; 
• Requisitos de alto nível; 
• Descrição do projeto em alto nível; 
• Riscos de alto nível; 
• Resumo do cronograma de marcos; 
• Resumo do orçamento; 
• Requisitos de aprovação do projeto [...]; 
• Gerente do projeto, responsabilidades, nível de autoridade designados e  
• Nome e autoridade do patrocinador ou outra(s) pessoas(s) que autoriza o 

termo de abertura. (PMI, 2008, p. 77 e 78). 
 
Levando-se em conta que o Termo de abertura, conforme se pode deduzir dos modelos 

apresentados por Lima (2009) e Vargas (2011), juntamente com o que foi acima exposto, 
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estabelece ou evidencia dados e informações que conduzem à maneira mais eficiente de se 

executar e controlar a execução do projeto, pode-se considerar que ele seja substituído, no 

caso do estudo de situação, pela junção de dois documentos:  

• Ordem de Operações do escalão superior à brigada; e  

• Diretriz de Planejamento expedida pelo comandante da brigada. 

Neles podem ser identificados os itens enunciados no parágrafo anterior que configuram o 

documento que autoriza a execução do projeto. 

No que diz respeito à Diretriz de Planejamento do Comandante da Brigada o Manual C 

101-5, no seu 2º volume, diz o seguinte: 

p. Subparágrafo “i. Diretriz de Planejamento” (pelo Cmt) 

(1) Após analisar a missão, o Cmt deve expedir sua diretriz de planejamento. 
[...]. 

 (3) Nesta diretriz, o Cmt expedirá sua intenção inicial, com o intuito de orientar 
os trabalhos de seu EM nas fases seguintes e os planejamentos de seus 
elementos subordinados. [...]. 

(4) A diretriz deve conter, além do novo enunciado da missão e da intenção 
inicial do escalão considerado, as recomendações ou orientações do Cmt ao EM 
e elementos subordinados para o prosseguimento do estudo de situação. Estas 
orientações poderão conter o planejamento da utilização do tempo (quadro-
horário), considerações sobre objetivo decisivo, hipóteses e L Aç do inimigo, 
dissimulação tática, instruções logísticas e outras. (BRASIL, 2003e, p. B-4 e B-
5). 

Dessa forma pode-se verificar que em ambas as metodologias estudadas o processo de 

produção de um “Termo de Abertura” é tratado de forma bastante semelhante, sendo que 

no caso do estudo de situação ficam mais bem definidas as imposições do escalão superior 

(contratante) e as ordens expedidas já pelo gerente do projeto (Cmt Bda). 

5.3.2 Identificar as partes interessadas – Gerenciamento das Comunicações 

Esse processo é definido no PMBOK da seguinte forma: 

É o processo de identificar todas as pessoas ou organizações que podem ser 
afetadas pelo projeto e de documentar as informações relevantes relacionadas 
aos seus interesses, envolvimento e impacto no sucesso do projeto. [...]. As 
partes interessadas podem estar em diversos níveis da organização e ter 
diferentes níveis de autoridade, ou ser externas à organização executora do 
projeto. [...]. É fundamental para o sucesso do projeto identificar as partes 
interessadas desde o início e analisar seus níveis de interesse, expectativas, 
importância e influência. Em seguida, é possível desenvolver uma estratégia 
para abordar cada parte interessada (PMI, 2008, p. 246). 
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A fim de se poder definir apropriadamente as partes interessadas do “projeto militar” 

convém destacar a definição de partes interessadas prescrita no PMBOK : 

As partes interessadas são pessoas e organizações (por exemplo, clientes, 
patrocinadores, organização executora ou público) ativamente envolvidas no 
projeto ou cujos interesses podem ser positiva ou negativamente afetados pela 
execução ou término do projeto. Elas também podem exercer influência sobre o 
projeto, suas entregas e sobre os membros da equipe do projeto (PMI, 2008, 
p.23). 

Desta forma, no caso de uma operação de guerra as partes interessadas podem ser 

resumidas em forças amigas e forças inimigas, e os seus interesses poderiam ser reduzidos, 

de forma simplista, à obtenção da vitória no combate.  

A inclusão das forças inimigas como parte interessada (negativa) encontra respaldo nas 

seguintes orientações contidas no PMBOK (PMI, 2008, p. 24): 

• as partes interessadas negativas podem exercer influência negativa sobre os 

objetivos do projeto; 

• os interesses das partes interessadas negativas são atendidos, essencialmente pelo 

insucesso do projeto; 

• negligenciar as partes interessadas negativas amplia a possibilidade de insucesso do 

projeto. 

Apesar de as forças inimigas não terem, obviamente, participação ativa no planejamento da 

operação, não resta dúvidas que, por ocasião desse planejamento, deve-se ter sempre em 

mente a programação de ações que contrariem os seus interesses. Alias, esse é, em 

essência, o princípio básico do planejamento de uma operação militar de guerra. 

No gerenciamento de projetos (PMI, 2008, p. 247 e 248), para se proceder à identificação 

das partes interessadas recorre-se ao termo de abertura do projeto, aos documentos de 

aquisição (contratos), aos fatores ambientais da empresa (cultura e estrutura organizacional 

e padrões governamentais ou do setor) e aos ativos de processos organizacionais (modelos, 

lições aprendidas e registros anteriores). 

No Estudo de Situação também se recorre ao “Termo de Abertura” da batalha (Ordem de 

Operações do escalão superior à brigada), para a obtenção de informações sobre as forças 

envolvidas (amigas e inimigas), mais especificamente nos itens “composição de meios”,  
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“1. Situação”, letras “b. forças amigas” e “c. meios recebidos e retirados50” e no item “a. 

Forças Inimigas”, também do item “1. Situação” (BRASIL, 2003e, p. E-13 a E-15). 

Por esse motivo, julga-se que o Estudo de Situação apresenta certa analogia com o 

processo de identificação das partes interessadas quando estabelece, no segundo item do 

seu desenvolvimento (2. Situação e Linhas de ação), subitens que permitem o acesso aos 

itens referidos no parágrafo anterior, por meio dos quais são levantadas a situação do 

inimigo e a nossa situação. 

Há que se considerar que num Teatro de Operações, assim como num tabuleiro de xadrez, 

o movimento de uma peça afeta ou mesmo condiciona o movimento de outra, podendo esta 

movimentação trazer sérias consequências e reflexos para desenrolar das ações planejadas. 

Por este motivo, se se quer contrariar os interesses das partes interessadas negativas 

(inimigo) deve-se empreender ações que se contraponham a eles e para isso precisamos 

saber quais são as intenções dos opositores. 

No que diz respeito aos fatores ambientais, a estrutura organizacional e os princípios 

doutrinários em vigor no Exército Brasileiro, já definem os graus de responsabilidade e os 

relacionamento previstos para cada uma das organizações militares envolvidas na batalha, 

deixando claro, portanto, os interesses e as prioridades de cada um desses elementos. 

No PMBOK (PMI, 2008) são indicadas como ferramentas e técnicas para a identificação 

das partes interessadas: a análise das partes interessadas e a consulta à opinião 

especializada de pessoas ou grupos com grande conhecimento e habilitação na área de 

aplicação do projeto. No Guia encontra-se a orientação de que, após a identificação das 

partes interessadas, deve-se proceder a uma análise das informações existentes que permita 

determinar: interesses, expectativas, influências, poder e impacto que podem causar ou 

sofrer, prováveis reações e os seus relacionamentos tanto com a finalidade do projeto como 

entre elas, definindo-se, então, o grau de relevância que possuem e a estratégia segundo a 

qual serão abordadas.  

No Estudo de Situação também são feitas a análise das informações sobre as partes 

interessadas e a consulta à opiniões especializadas. A análise é feita quando são 

interpretadas a missão e a intenção do escalão dois níveis acima e quando são analisadas a 

                                                 
50 Frações de tropa acrescidas ou suprimidas da estrutura organizacional da brigada, podendo alterar as suas 
capacidades e características operacionais. 
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situação do inimigo e a nossa. A consulta à opiniões especializadas pode ser considerada 

feita uma vez que as informações disponíveis são fruto da integração dos estudos 

realizados pelos diversos oficiais do Estado-Maior da brigada, cada um deles especialista 

na sua área de responsabilidade. 

O PMBOK (PMI, 2008, p. 249) apresenta um modelo de representação do grau de 

poder/interesse das partes interessadas, onde são assinaladas, dentro de uma escala relativa, 

a situação de cada uma das partes analisadas  (Figura 3). 

 
Figura 3 - Exemplo de grade de poder/interesse com as 
partes interessadas 

                               
Fonte: adaptado de PMBOK (PMI, 2008, p. 249). 
 

De acordo com o PMBOK (PMI, 2008), uma vez identificadas e analisadas as partes 

interessadas, deve-se registrar todas as informações coletadas e produzidas sobre elas, 

confeccionando-se o Registro das partes interessadas. Da mesma forma deve-se registrar as 

Estratégias para gerenciamento das partes interessadas, que definem a abordagem que 

permitirá “aumentar o apoio e minimizar os impactos negativos das partes interessadas 

durante todo o ciclo de vida do projeto” (PMI, 2008, p. 251). Isso pode ser feito num 

documento denominado Matriz de Análise de Partes Interessadas (id.), cujo exemplo pode 

ser visto no quadro 3 abaixo. 

Quadro 3 - Modelo de Matriz de Análise de Partes Interessadas 
Parte 

Interessada 
Intreresse(s) da parte 
interessada no projeto Avaliação do impacto Estratégia em potencial para 

ganhar ou reduzir obstáculos 

    

    

Fonte: adaptação do PMBOK (PMI, 2008, p. 251). 

 

 

 

A 

B 

C 

D E 

F 

G 

H 

Monitorar 

 (mínimo esforço) 

Manter 

satisfeito 

Gerenciar 

com atenção 

Manter 

informado 

Interesse 

Poder 

Alto 

Alto 

Baixo 

Baixo 



89 
 

No caso militar esse tipo de documento não precisa ser confeccionado tendo em vista que a 

estrutura organizacional do Exército Brasileiro e os seus princípios doutrinários já definem 

as responsabilidades (interesses) e os relacionamentos (prioridades) de cada elemento 

envolvido na batalha.  

No Estudo de Situação as informações sobre o inimigo são organizadas em um banco de 

dados que permitirá a elaboração do Calco de Situação do Inimigo (BRASIL, 2003e, p. B-

10) o Calco51 e a Matriz de Eventos52 (BRASIL, 2003e, p. B-13). Tanto o banco de dados 

quanto os Calcos de Eventos e de Situação do Inimigo e a Matriz de Eventos, podem ser 

considerados saídas desse processo no Estudo de Situação. 

Considerando-se que a finalidade da Matriz de Análise das Partes Interessadas 

(Gerenciamento de Projeto) é o levantamento de ações que devem ser adotadas em função 

dos interesses dessas partes, verifica-se que a Matriz de Eventos guarda certa semelhança 

com a sua correspondente tendo em vista que ela também tem por objetivo determinar 

ações que se contraponham aos obstáculos criados pela ação inimiga e, portanto atendam 

aos interesses dos escalões superiores à brigada. 

Na figura 4 pode-se ver um exemplo de Matriz de Eventos obtido na documentação de 

estudo da ECEME. 

Atualmente existem soluções informatizadas que, utilizando o princípio de “camadas”, 

permitem a confecção de “calcos virtuais” aplicados a sistemas informatizados de 

comando e controle (C2) em combate. 

Assim como foi feito na comparação do processo anterior, do que foi exposto pode-se 

verificar que as metodologias comparadas identificam e analisam os interesses das partes 

envolvidas no/pelo projeto, dando a eles o tratamento que merecem a fim de que não 

prejudiquem o desenvolvimento do projeto.  

O processo militar gera maior quantidade de saídas, o que, entretanto não permite concluir 

sobre qual das metodologias é mais eficiente na condução desse processo tendo em vista as 

                                                 
51

 Calco - Folha de papel transparente em que estão marcados todos os dados de interesse militar de maneira 
que, colocada sobre a carta, fotografia aérea ou mosaico, que lhe serviu de base, completam-no no sentido 
desejado (BRASIL, 2007d, p. 47). 
52 O calco de eventos e sua matriz são ferramentas valiosas para o acompanhamento das ações do inimigo. 
Consistem no levantamento de áreas, rotas e pontos, onde as atividades observadas do inimigo podem revelar 
qual a L Aç adotada por ele. Tais áreas, rotas ou pontos recebem o nome genérico de “região de interesse 
para a inteligência” (RIPI). (BRASIL, 2003e, p. B-13). 
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peculiaridades de que se reveste cada caso.  O que se pode afirmar é que o processo 

militar, devido a estrutura organizacional e aos princípios doutrinários que regem a 

atividade, dispensa a confecção de documento específico de registro dos interesses das 

forças amigas. Pode-se ainda depreender que a produção de um maior número de saídas do 

processo militar seja consequência natural do grau de detalhamento exigido pela doutrina 

militar vigente para o levantamento das ações inimigas e das reações possíveis a cada uma 

dessas ações. 

Figura 4 – Matriz de Eventos 

Fonte: Tema de Estudo da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército sobre Estudo de 
Situação do Comandante em Operações Defensivas. ECEME. 2009. 
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5.4 O Estudo de Situação e os processos do Grupo de Planejamento 

Da leitura do Guia PMBOK (PMI, 2008) depreende-se que a maioria dos processos desse 

grupo considera como entradas, além de outros aspectos, os fatores ambientais e os ativos 

de processos organizacionais da empresa.  

Cabe esclarecer que para todos os processos incluídos no grupo de processos de 

planejamento, pode-se, como no caso dos processos do grupo de iniciação, fazer a 

correlação dos dados e informações fornecidos por aqueles tipos de entrada (fatores 

ambientais e ativos organizacionais) com os fundamentos e princípios previstos pela 

Doutrina de Emprego do Exército Brasileiro. 

É interessante lembrar que além do Manual de Campanha C 100-5 – Operações (BRASIL, 

1997a) existem outros manuais destinados a apresentar os aspectos básicos (fundamentos, 

princípios, esquemas de manobra e peculiaridades) do emprego tático de cada arma, assim 

como as suas estruturas organizacionais e modelos de documentos a serem confeccionados. 

Por este motivo, destaca-se que o estudo comparativo das entradas dos processos doravante 

estudados considerará a correlação acima enunciada para todos os casos nos quais os 

fatores ambientais e os ativos de processos organizacionais forem indicados com entrada. 

Em consequência, nesses casos, só serão abordados os tipos de entradas que não se 

enquadrarem na situação acima identificada. 

5.4.1 Desenvolver o Plano de Gerenciamento – Gerenciamento da Integração 

O PMBOK define este processo com o texto que se segue. 

Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto é o processo de 
documentação das ações necessárias para definir, preparar, integrar e coordenar 
todos os planos auxiliares. O plano de gerenciamento do projeto define como o 
mesmo é executado, monitorado e controlado e encerrado. [...] O plano de 
gerenciamento do projeto é desenvolvido através de uma série de processos 
integrados até o encerramento do projeto. Esse processo resulta num plano de 
gerenciamento do projeto que é progressivamente elaborado através de 
atualizações controladas e aprovadas pelo processo Realizar o controle 
integrado de mudanças. (PMI, p. 78). 

 
Na metodologia de gerenciamento de projetos o documento que estabelece as condições 

segundo as quais o projeto deve ser executado, acompanhado e encerrado é chamado de 

Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP), no caso das operações de guerra esse 

documento é denominado Ordem de Operações (OOp). A OOp, da mesma forma que o 
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PGP, é o resultado do desenvolvimento progressivo de um processo decisório (Estudo de 

Situação) que integra uma série de medidas e ações. 

De acordo com o PMBOK O plano de gerenciamento do projeto é interativo e de 

elaboração progressiva, o que proporciona melhoria continua em função da atualização e 

do aperfeiçoamento das informações disponíveis (PMI, 2008, p. 7). 

O Manual C 101-5 (BRASIL, 2003d) define que a OOp é o documento resultante do 

planejamento operacional (estudo de situação) e nele estão definids as condições de 

execução de uma ação de forma a garantir a coerência entre as ordens emanadas e as ações 

desenvolvidas pelos elementos subordinados.  

Para que as condições de execução da operação sejam corretamente definidas são 

desenvolvidos estudos de situação específicos das áreas pertinentes aos oficiais do estado-

maior que produzirão um resultado análogo aos resultados proporcionados pelos diversos 

planos auxiliares previstos na metodologia de gerenciamento de projetos. 

De forma análoga à confecção dos diversos planos auxiliares previstos na metodologia de 

gerenciamento de projetos, no estudo de situação são executados ou produzidos estudos de 

situação de pessoal, de inteligência, de operações, de apoio logístico, de apoio de fogo 

(artilharia), de apoio de comunicações e de apoio de engenharia. Estes estudos são 

conduzidos pelos oficiais de estado-maior (geral e especial) responsáveis por cada uma das 

áreas enunciadas acima com base nos manuais de campanha que tratam do emprego tático 

específico de cada uma das armas e serviços existentes na força. Nos casos específicos da 

Artilharia, das Comunicações, da Engenharia e do Apoio Logístico são produzidos os 

planos de apoio de fogo e de barreiras, e os anexos de Comunicações e de Apoio Logístico 

que complementam e integram a Ordem de Operações produzida. 

Os estudos dos oficiais de estado-maior geram relatórios (escritos ou verbais) que podem 

ser encarados como os Planos Auxiliares de Gerenciamento previstos na metodologia de 

gerenciamento de projeto e que contemplam cada uma das áreas de conhecimento. A 

diferença é que no caso militar esses “planos de gerenciamento” são organizados 

institucionalmente por áreas funcionais ao invés de áreas de conhecimento. 

Cabe ressaltar que de acordo com o prescrito no Manual de Campanha C 100 -5, “Ao fazer 

um estudo de situação, o oficial de EM consulta os demais membros do EM e outros 
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órgãos que tenham implicações com o assunto, a fim de assegurar-se que está levando em 

conta todos os fatores que afetam a situação” (BRASIL, 2003d, p.6-8). 

Tal procedimento caracteriza a busca da integração do projeto militar que assim como é 

feito na metodologia de gerenciamento de projetos pelo processo Desenvolver o Plano de 

Gerenciamento do Projeto, é obtida no projeto militar pela Ordem de Operações pois ela é 

a resultante da integração daqueles planejamentos. 

Além disso a integração do projeto, no caso do Estudo de Situação, também é buscada por 

meio da sincronização do campo de batalha que, de acordo com o Manual de Campanha C 

100-5 - Operações, tem por objetivo “usar cada meio disponível onde, quando e da maneira 

que este meio melhor contribua para obter a superioridade no local e momento decisivos” 

(BRASIL, 1997a, p. 4-12). Para isso são elaboradas Matrizes de Sincronização, constituída 

de uma tabela de dupla entrada onde são dispostas as ações a serem realizadas e as fases da 

operação durante a qual serão executadas.  

Com relação à Matriz de sincronização, na literatura militar, encontram-se as seguintes 

alusões: 

e) Matriz de sincronização 

Verificar durante esta fase, e em todas as outras, as condições de sincronização 
do campo de batalha, considerando cada elemento de combate e de apoio 
empregado. A sincronização poderá ser obtida se a ficha que registra toda a 
seqüência de atividades espelhar a realidade. Deverá conter, também, as 
principais observações sobre cada L Aç. (BRASIL, 2003e, p. B-22) 

 
Matriz de sincronização 

Documento empregado no arranjo das atividades de todos os sistemas 
operacionais no tempo e no espaço, com a finalidade de obter o máximo de 
poder relativo de combate no ponto decisivo. (BRASIL, 2003f, p. M-8). 

 

Um exemplo de Matriz de Sincronização pode ser vista na figura 5 
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Figura 5 - Exemplo de Matriz de Sincronização 

 
Fonte: Tema de Estudo da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército sobre Estudo de 
Situação do Comandante Tático em Operações Defensivas. ECEME. 2009. 
 

De acordo com o prescrito no PMBOK (PMI, 2008), são entradas para o processo de 

desenvolvimento do plano de gerenciamento do projeto: 

• O Termo de abertura do projeto; 

• As saídas dos processos de planejamento;  

• Os fatores ambientais da empresa; e 

• Os ativos de processos organizacionais. 

O termo de abertura fornecerá as condições básicas do trabalho a ser desenvolvido, tais 

como: produto ou serviço a ser entregue (objetivo), prazo pretendido, metas iniciais, 

responsabilidades e interesses envolvidos.  

A Ordem de Operações do escalão superior e as Diretrizes de Planejamento do comandante 

da brigada, reunidas, cumprem esta mesma função. 

Consta do PMBOK (PMI, 2008, p. 78) que as saídas (planos auxiliares de gerenciamento) 

dos processos de planejamento de cada uma das áreas de conhecimento são integradas para 

criar o plano de gerenciamento do projeto e que as atualizações desses planos ocasionarão 
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atualizações do plano criado. Da mesma forma, os resultados dos estudos de situação dos 

diversos oficiais do Estado-Maior (Geral e Especial) da brigada (propostas) serão 

integrados e condicionarão a decisão do comandante e, consequentemente, a redação da 

OOp.  

Assim como o plano de gerenciamento do projeto poderá ser atualizado em função do 

andamento do projeto e das atualizações dos planos de gerenciamento das áreas de 

conhecimento (Planos Auxiliares), a OOp também será atualizada em função do 

desenvolvimento da operação. A diferença é que no caso militar, isto é feito por intermédio 

das Ordens Fragmentárias que atendem às soluções de conduta adotadas53. As Ordens 

Fragmentárias são expedidas pelo Comandante ou em nome dele, pelos Oficiais do seu 

Estado-Maior. 

O PMBOK prescreve que o desenvolvimento do Plano de Gerenciamento do Projeto seja 

apoiado em opiniões especializadas e que “somente pode ser modificado quando uma 

solicitação de mudança é gerada e aprovada pelo processo Realizar o controle integrado de 

mudanças” (PMI, 2008, p. 82). 

O manual C 101-5, quando se refere ao estudo de situação de estado-maior, diz o seguinte: 

“é um processo contínuo que começa com o recebimento da missão e só termina com o seu 

cumprimento”; (BRASIL, 2003d, p. 6-3) e diz ainda: 

2-10. ESTUDOS DE SITUAÇÃO DE ESTADO-MAIOR 

a. [...]. Um estudo de situação rápido e mental é feito quando um dado novo for 
considerado importante. 

[...] 

c. O estudo de situação é um processo contínuo. O aparecimento de novas 
informações e considerações exige uma revisão do estudo, a fim de que as 
propostas e decisões nele baseadas sejam mais adequadas. [...]  (BRASIL, 
2003d, p. 2-7). 

 
Do exposto pode-se então concluir que: 

Na metodologia de gerenciamento de projetos o processo “Desenvolver o Plano de 

Gerenciamento” é formalmente definido, faz parte do grupo de processos de planejamento 

                                                 
53 O Manual C 101 -5, no seu 2º volume, apresenta um Memento de Estudo de Situação de Conduta de 
Combate (BRASIL, 2003e, p. B-31 a B-33), que segue as mesmas orientações existentes para o 
desenvolvimento do Estudo de Situação do Comandante Tático. Entretanto é preciso esclarecer que o Estudo 
de Situação de Conduta não está incluído no Estudo de Situação do Comandante Tático.  
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e tem como produto final o Plano de Gerenciamento do Projeto que integra e consolida 

todos os planos auxiliares e só pode ser modificado pela execução do processo Realizar o 

controle integrado de mudanças, também definido formalmente; 

Na metodologia do Estudo de Situação a identificação das ações desenvolvidas para a 

formulação da OOp, documento correspondente ao Plano de Gerenciamento do Projeto, é 

feita por meio do Memento do Estudo de Situação que formaliza a realização do estudo de 

situação.  

Da mesma forma como é feito na metodologia de gerenciamento de projeto, no caso 

militar também é natural que seja necessário proceder a atualizações no planejamento 

original. Para isso faz-se uso das chamadas Ordens fragmentárias, geradas pelo processo 

denominado Estudo de Situação de Conduta. 

Finalmente cabe destacar uma diferença notável entre as duas metodologias: Se na 

metodologia de gerenciamento de projetos o desenvolvimento do plano de gerenciamento é 

um processo perfeitamente identificado como integrante do grupo de processos de 

planejamento, a elaboração da Ordem de Operações, documento correspondente aquele 

plano, é feita somente após a conclusão do estudo de situação e não o integra.  

O estudo de situação do comandante termina com a tomada de decisão, ou seja, com a 

concretização da escolha, pelo comandante, da melhor Linha de Ação. A partir daí o 

Estado-Maior, com base nos estudos realizados e apresentados ao comandante e na decisão 

tomada por ele, passa a elaborar a Ordem de Operações.  

Após a conclusão do estudo de situação o comandante e seus oficiais de estado-maior 

passam a acompanhar a evolução do combate no tocante às áreas de suas responsabilidades 

e sempre que necessário executam o estudo de situação de conduta de combate para 

poderem proceder às necessárias atualizações das ordens emitidas.  

5.4.2 Coletar os requisitos – Gerenciamento do Escopo 

O processo em pauta é definido pelo PMBOK com o texto apresentado abaixo. 

Este é o processo de definir e documentar as funções e funcionalidades do 
projeto e do produto necessárias para atender às necessidades e expectativas das 
partes interessadas. O sucesso do projeto é diretamente influenciado pela 
atenção na captura e gerenciamento dos requisitos do projeto e do produto. [...] 
O planejamento do custo, cronograma e da qualidade são todos construídos com 
base nesses requisitos. O desenvolvimento dos requisitos começa com uma 
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análise da informação contida no termo de abertura do projeto e no registro das 
partes interessadas.  
Muitas organizações os categorizam em requisitos do projeto e do produto. 
(PMI, 2008, p. 105) 

 
De acordo com o PMBOK (PMI, 2008) a coleta dos requisitos é feita, basicamente, 

mediante a realização de entrevistas, de dinâmica de grupo, de oficinas, de técnicas de 

criatividade (Brainstorming
54, Delphi, Mapas Mentais, etc.), técnicas de tomada de 

decisão, questionários e pesquisas, observações diretas ou construção de um protótipo. 

No estudo de situação, os requisitos do projeto e do produto são coletados durante a análise 

da missão prevista no seu parágrafo 1º e podem ser obtidos tanto na Ordem de Operações 

do escalão superior, quanto nos manuais institucionais que se destinam a definir as 

condições básicas do emprego tático de cada arma ou serviço. De forma genérica pode-se 

dizer que os requisitos funcionais do projeto (batalha) estão contidos nos manuais, 

enquanto os requisitos não funcionais do projeto e os requisitos do produto são 

encontrados na Ordem de Operação do escalão superior. 

No estudo de situação, considerando-se a maneira como é desenvolvido o trabalho 

executado pelo comandante da brigada e seus oficiais do estado-maior para a coleta dos 

requisitos, pode-se dizer que, a exemplo das técnicas usadas na metodologia de 

gerenciamento de projetos, são utilizadas técnicas de entrevistas, dinâmica de grupo, 

oficinas, técnicas de criatividade e técnicas de tomada de decisão em grupo.  

No PMBOK (PMI, 2008) estão relacionados como produtos ou saídas desse processo: 

• A documentação dos requisitos; 

• O Plano de Gerenciamento dos Requisitos e 

• Matriz de rastreabilidade de requisitos. 

Conforme a mesma fonte, a documentação dos requisitos pode abranger as necessidades do 

negócio ou a oportunidade a ser aproveitada, as limitações da situação atual e a razão pela 

qual o projeto foi empreendido; os objetivos do negócio e do projeto; os requisitos, 

funcionais, não funcionais e de qualidade; os critérios de aceitação; as regras do negócio; 

os impactos em outras áreas organizacionais; os requisitos de suporte e treinamento e as 

premissas e restrições dos requisitos. 
                                                 
54 Chuva de ideias – tradução livre pelo autor. 
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No caso militar as necessidades do negócio (Campanha), os requisitos básicos do projeto 

(batalha) e do produto (objetivo da batalha) serão registrados nos diversos parágrafos e 

anexos da Ordem de Operações da brigada, com destaque para os parágrafos 2. MISSÃO e 

3. EXECUÇÃO. 

De acordo como PMBOK (PMI, 2008) o Plano de Gerenciamento dos Requisitos 

documenta a forma de tratamento que os requisitos devem receber no decorrer do projeto.  

No estudo de situação não existe um documento formalizado semelhante ao Plano de 

Gerenciamento dos Requisitos. Os requisitos do “projeto militar” e do seu produto são 

gerenciados dinamicamente na medida em que a batalha vai se desenvolvendo e, 

basicamente, em função do poder discricionário de que dispõe o Comandante. . Uma 

grande parte dos requisitos a serem gerenciados são expostos na OOp da brigada. Outros 

tantos são definidos em manuais institucionais e fazem parte do conhecimento tácito do 

comandante e dos oficiais de estado-maior da brigada a quem cabe, funcionalmente, a 

responsabilidade de acompanhar o andamento da batalha, atuando e assessorando o 

comandante no sentido de “gerenciar os requisitos do projeto” dentro das suas respectivas 

áreas de atuação (BRASIL, 2003d). 

O terceiro produto ou saída desse processo, a Matriz de rastreabilidade, conforme consta 

no PMBOK trata-se de “uma tabela que liga os requisitos às suas origens e os rastreia 

durante todo o ciclo de vida do projeto. [...], ajudando a garantir que os requisitos 

aprovados na documentação sejam entregues ao final do projeto” (PMI, 2008, p. 111). 

Da mesma forma que o documento anterior, no estudo de situação, não existe um 

documento único similar à Matriz de rastreabilidade. Entretanto, no desenvolvimento das 

atividades previstas no 2º parágrafo do estudo, no subparágrafo a. considerações que 

afetam as possíveis linhas de ação, são produzidos diversos calcos que permitem a 

visualização de alguns requisitos relevantes para o processo. Entre outros pode-se citar os 

calcos de aspectos gerais do terreno (vegetação, obras de arte, localidades e vias de 

transporte), calco resumo dos efeitos das condições meteorológicas, Calco de restrição de 

movimentos, calco de mobilidade e vias de acesso, etc.   

Assim sendo, pode verificar que o processo de coleta de requisitos, no meio militar, 

também é convenientemente executado, mas, cabe destacar que a aplicação de 

conhecimento tácito nesse processo torna-o muito mais intuitivo e subjetivo do que o 

desenvolvido na metodologia do gerenciamento de projetos defendida pelo PMI.  
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5.4.3 Definir o escopo – Gerenciamento do Escopo 

A seguir vê-se a definição do processo constante no PMBOK 

Definir o escopo é o processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada 
do projeto e do produto. A preparação detalhada da declaração do escopo é 
crítica para o sucesso e baseia-se nas entregas principais, premissas e restrições 
que são documentadas durante a iniciação do projeto (PMI, 2008, p. 112). 

 
De acordo com o PMBOK (PMI, 2008, p. 113) são consideradas entradas para a definição 

do escopo: 

• O Termo de Abertura do projeto; 

• A documentação dos requisitos; e 

• Os ativos dos processos organizacionais.  

A definição do escopo, produto final do processo é feita, basicamente, mediante a 

utilização de ferramentas e técnicas tais como: Opiniões Especializadas, Análise do 

Produto, Identificação de Alternativas e Oficinas. 

O processo de definição do escopo do projeto tem como saídas a declaração do escopo do 

projeto e as atualizações dos documentos do projeto. Ainda de acordo com o prescrito no 

Guia PMBOK (PMI, 2008), é na declaração do escopo que se encontra a descrição 

detalhada das entregas do projeto e do trabalho necessário para criá-las. Nela podem estar 

incluídos e os critérios de aceitação do produto, as restrições, as premissas e todos os 

aspectos que não serão contemplados no projeto. 

Com relação às entradas do processo, todas já foram alvo de comentários anteriores e as 

principais correlações entre elas e a documentação do estudo de situação estão descritas, 

respectivamente, nos parágrafos 5.3.1, 5.4.2 e 5.4 do presente trabalho. 

No caso do Estudo de situação, as definições do escopo do projeto (batalha) e do produto 

(objetivo da batalha) merecem as mesmas considerações feitas no tópico anterior com 

referência à coleta de requisitos no que diz respeito ao uso de conhecimentos acumulados e 

intuição. 

Também como no caso dos requisitos, uma boa parte da definição do escopo do projeto 

militar está estabelecida nos manuais. A parte que não consta dos manuais pode ser 

definido com base nos dados e informações contidos na Ordem de Operações do escalão 

superior e obtidos no estudo de situação, durante a análise da missão (§ 1 a.), 
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particularmente nos subitens Condições de execução (§1, f.) e Considerações sobre a área 

de operações (§1, g.). 

Quanto às técnicas e ferramentas indicadas pela metodologia do PMI para o 

desenvolvimento deste processo pode-se considerar que há uma forte semelhança com o 

trabalho feito no Estudo de Situação, principalmente considerando-se que o trabalho do 

Estado-Maior se equipara à consulta à opiniões especializadas, que a análise do produto é 

feita no caso militar quando se faz a análise da missão recebida e da intenção do 

comandante do escalão superior e que a identificação de alternativas está claramente 

definida no item 2, letra c. -Nossas linhas de ação (BRASIL, 2003e), oportunidade na qual 

são elaboradas todas as alternativas possíveis para o cumprimento da missão. 

Ainda como no caso da coleta dos requisitos a declaração do escopo, produto ou saída 

desse processo, será consolidada nos diversos parágrafos e anexos da Ordem de Operações 

da brigada, com destaque para os parágrafos 2. MISSÃO e 3. EXECUÇÃO. 

Como conclusão do tópico pode-se apresentar a mesma observação feita no final do tópico 

anterior sobre a aplicação de conhecimentos tácitos na elaboração da documentação dos 

requisitos: eles imprimem intuição e subjetividade à declaração do escopo do projeto. 

Além disso, é importante lembrar que de forma distinta do gerenciamento de projetos no 

estudo de situação do comandante tático não são feitas atualizações dinamicamente nos 

documentos produzidos no planejamento, pelo simples fato de que o processo do referido 

estudo de situação é finito, se encerrando com a tomada de decisão do comandante e a 

consequente expedição da Ordem de Operações da brigada (OOp Bda).  

5.4.4 Criar a EAP (Estrutura Analítica do Projeto) – Gerenciamento do Escopo 

O PMBOK apresenta a seguinte definição para este processo: 

Criar a EAP é o processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto 
em componentes menores e de gerenciamento mais fácil. A Estrutura analítica 
do Projeto (EAP) é uma decomposição hierárquica orientada às entregas do 
trabalho a ser executado [...] cada nível descendente da EAP representa uma 
definição gradualmente mais detalhada da definição do trabalho do projeto. A 
EAP organiza e define o escopo total e representa o trabalho especificado na 
atual declaração do escopo do projeto aprovada. (PMI, 2008, p. 116) 
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No PMBOK (PMI, 2008) são indicados como entradas desse processo: 

• A declaração do escopo do projeto; 

• A documentação dos requisitos; e 

• Os ativos dos processos organizacionais. 

Assim como foi feito no estudo do processo anterior, observa-se que as entradas do 

processo já foram alvo de comentários anteriores e as principais correlações entre elas e a 

documentação do estudo de situação estão descritas, respectivamente, nos parágrafos 5.4.3, 

5.4.2 e 5.4 do presente trabalho. 

Da leitura do PMBOK (PMI, 2008) pode-se depreender que a EAP é uma representação 

gráfica, normalmente na forma de um organograma, que mostra a decomposição das 

entregas programadas do projeto. Esta decomposição deve ser feita de forma progressiva, 

por níveis, onde os níveis mais baixos mostram um detalhamento cada vez maior dessas 

entregas. No último nível da EAP são definidos os chamados “Pacotes de Trabalho” que 

permitem a quantificação de custos e prazos das atividades.  

De acordo com o PMBOK (PMI, 2008) a EAP pode ser criada utilizando-se para primeiro 

nível as fases do ciclo de vida do projeto, as entregas principais ou subprojetos. No caso de 

os subprojetos serem desenvolvidos por organizações externas, essas organizações serão as 

responsáveis pelo desenvolvimento da parte da EAP que lhes compete.  

O PMBOK mostra que a subdivisão do trabalho para cada uma das entregas ou subprojetos 

representam produtos, serviços ou resultados verificáveis e diz ainda: 

A EAP pode ser estruturada como uma lista sumarizada, uma estrutura analítica 
organizacional, um diagrama de espinha de peixe ou outro método. A 
verificação da precisão da decomposição requer a determinação de que os 
componentes do nível mais baixo da EAP sejam necessários e suficientes para a 
conclusão das entregas dos nível mais alto correspondente. Entregas diferentes 
podem ter níveis diferentes de decomposição (PMI, 2008, p. 120).  

 
Sendo assim pode-se admitir que a EAP possa ser organizada com base em produtos, 

processos ou até mesmo de forma híbrida, mesclando produtos e processos e que possa ser 

apresentada na forma de um organograma, de uma árvore hierárquica ou de uma lista.  

A seguir exemplos que ilustram estas últimas ideias (Figuras 6, 7 e 8). 
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Figura 6 - Exemplo de decomposição com entregas principais 

 
Fonte: PMBOK (PMI, 2008, p. 120). 

 

 

 

Figura 7 – Exemplo de EAP em forma de organograma ou árvore hierárquica 

   
Fonte: o autor 
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Figura 8 – Exemplo de EAP em forma de lista 

                                       
                                       Fonte: o autor 

Consta no PMBOK que “O PMI Pratice Standard for Work Breakdowm Structures
55 fornece 

diretrizes para a geração, desenvolvimento e aplicação de estruturas analíticas de projetos.” (PMI, 

2008, p.121). 

A criação da EAP, no estudo de situação, pode ser caracterizada no desenvolvimento do 

subparágrafo “c. Nossas Linhas de Ação”, do parágrafo “2º Situação e Linhas de Ação”. 

Neste subparágrafo são estabelecidos “os elementos essenciais de uma linha de ação” 

(BRASIL, 2003e, p. B-14) e são montadas todas as Linhas de Ação possíveis de serem 

executadas que serão submetidas à apreciação do comandante e após a sua decisão 

transformar-se-á no principal conteúdo da OOp. 

A representação da OOp na forma de organograma ou árvore hierárquica não é 

normalmente utilizada no Exército Brasileiro. 

De acordo com o PMBOK (PMI, 2008) esse processo tem como saídas:  

• A própria EAP; 

• O dicionário da EAP  

• A linha de base do escopo56; e 

• As atualizações dos documentos do projeto. 

                                                 
55 Padrão de práticas para trabalho com Estrutura Analítica de Trabalho 

56 Versão específica aprovada da declaração detalhada do escopo, da estrutura analítica do projeto (EAP) e do 
dicionário da EAP associado (PMI, 2008, p. 435). 

Reforma da casa  

   1) Instalações Elétricas  

      a) De Tomadas 

       b) De Interruptores  

       c) De Luminárias  

   2) Pintura  

      a) Da Sala  

      b) Dos Quartos  
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Em relação às saídas do processo como foi mostrado pode-se considerar que a OOp seja 

uma solução equivalente à EAP (no formato de Lista) do gerenciamento de projetos. 

Entretanto, não existe no estudo de situação um documento formalizado que se compare ao 

Dicionário da EAP (figura 9).   

Figura 9 – Exemplo de Dicionário da EAP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Poder Judiciário do Rio Grande do Norte57  
 

 
                                                 
57 Obtido em: 
<http://pej.tjrn.jus.br/files/METODOLOGIA%20DE%20GERENCIAMENTO%20DE%20PROJETOS%20
DO%20PJRN.pdf>, acessado em, 03 de maio de 2012. 
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O dicionário da EAP, de acordo com o PMBOK (PMI, 2008), deve conter, entre outras 

coisas, o código de identificador da conta, a descrição do trabalho, a organização 

responsável pela execução, a lista de marcos do cronograma, as atividades do cronograma, 

os recursos necessários, a estimativa de custos, os requisitos de qualidade, as referências 

técnicas e as informações de contrato. 

No caso militar alguns desses parâmetros são naturalmente desconsiderados em função das 

características do gerenciamento de uma operação. Por exemplo: o código identificador da 

conta, a estimativa de custos e as informações do contrato, não serão considerados no caso 

da elaboração da OOp, tendo em vista que nesse escalão da força normalmente não é 

considerado como fator de planejamento o custo da operação ou a existência de  

relacionamentos comerciais entre a brigada e fornecedores. Como já foi dito as 

necessidades da brigada são, em princípio, atendidas pela cadeia logística. 

Na verdade pode-se observar que os demais parâmetros elencados pelo PMBOK (PMI, 

2008) para constarem do dicionário, podem ser identificados no próprio corpo da OOp ou 

na base doutrinária vigente. 

No que tange à Linha de base do escopo pode-se considerar que assim como o dicionário 

ela está consolidada no corpo da OOp sem que, assim como no caso do dicionário, seja 

construído um documento específico para esse fim. 

Quanto à atualização de documentos, tendo em mente que a OOp é confeccionada somente 

ao final do estudo de situação, a criação da EAP, feita durante o processo do estudo de 

situação, não causará nenhuma modificação.  

Do que foi exposto pode-se inferir que a Ordem de Operações da brigada pode ser 

considerada uma EAP, apresentada no formato de lista de atividades, principalmente 

considerando-se que nela estão expostas todas as tarefas a serem executadas a fim de que 

se possa obter o produto desejado. Pode-se ainda considerar que na OOp está contida a 

maioria dos parâmetros elencados para comporem o Dicionário da EAP, tais como a 

descrição do trabalho, a organização responsável pela execução do projeto, a lista de 

marcos, a lista de atividades, os requisitos de qualidade e os critérios de aceitação dos 

trabalhos a serem empreendidos. 
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É preciso que se esclareça que a OOp, assim como a EAP, não é um documento único. Ela 

é composta de um corpo principal e de vários anexos por meio dos quais são transmitidos e 

esclarecidos vários outros aspectos relevantes da operação em curso. Entre estes anexos 

pode-se destacar: o Calco de Operações, o Plano de Barreiras, o Plano de Fogos de 

Artilharia e o Quadro de Redes Rádio. (BRASIL, 2003d, p. 8-3 e 8-6 e 2003e, p. E-28). 

Na figura 10 pode-se ver um extrato de uma Ordem de Operações. 

Figura 10 - Extrato de uma OOp utilizada em documentação de exercício da ECEME 

 
Fonte: Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 

 

A figura 11 mostra uma representação gráfica (EAP) de parte de uma operação (formato de 

árvore hierárquica) onde estão representadas algumas tarefas executadas no 

desenvolvimento da batalha. A representação espelha os tópicos componentes do memento 

para elaboração de uma OOp e pode ser usada como EAP para o planejamento de qualquer 

operação, da mesma forma que é usado o memento que lhe serviu de modelo. Neste caso, a 

diferenciação na aplicação da EAP estaria nas especificações feitas no seu dicionário. 
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Figura 11 – EAP de uma operação (na forma de árvore hierárquica) 

 
 Fonte: o autor 
 
Há ainda que se considera que como a OOp não sofre alteração no seu conteúdo ela pode 

ser considerada também uma representação da Linha de Base do projeto e que a 

representação das novas linhas de base, surgidas em decorrência das atualizações do 

projeto estejam, no planejamento militar, conformadas nas diversas Ordens Fragmentárias 

que forem expedidas. 

 Dessa forma, pode-se depreender que a OOp seja um documento que unifica os conteúdos 

da EAP, do dicionário da EAP e da Linha de Base do projeto, facilitando o acesso às 

informações e a compreensão das tarefas a serem cumpridas. 

5.4.5 Definir as atividades – Gerenciamento do Tempo 

O processo considerado é assim definido no PMBOK: 

É o processo de identificação das ações específicas a serem realizadas para 
produzir as entregas do projeto. O processo Criar a EAP identifica as entregas 
no nível mais baixo da estrutura analítica do projeto (EAP). Esses pacotes são 
tipicamente decompostos em componentes menores chamados atividades que 
representam o trabalho necessário para completar o pacote de trabalho. As 
atividades proporcionam uma base para a estimativa, desenvolvimento do 
cronograma, execução e monitoramento e controle do trabalho do projeto. 
Implícitos neste processo estão a definição e o planejamento das atividades de 
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desenvolvimento do cronograma de tal modo que os objetivos do projeto sejam 
alcançados (PMI, 2008, p.133). 

 
No estudo de situação este processo pode ser identificado quando se procede ao 

levantamento das ações a realizar (§1. Missão, letra d. Ações a realizar) e se elaboram as 

alternativas das nossas linhas de ação (§ 2. Situação e Linhas de Ação, letra c. Nossas 

Linhas de Ação). 

O Manual C 101-5, diz o seguinte sobre as Ações a realizar: 

1. Missão 

a. A missão é prescrita pelo Esc Sup, contendo os aspectos principais que 
nortearão as ações do escalão considerado no contexto da manobra por ele 
idealizada. 

[...] 

e. As ações enunciadas claramente na missão recebida do Esc Sup são 
chamadas “ações impostas”, enquanto que as ações definidas pelo Cmt, como 
resultado da análise da missão, são chamadas “ações deduzidas” (BRASIL, 
2003e, p. B-2). 

[...] 

j. Subparágrafo “d. Ações a realizar” (pelo EM) 

(1) Ações impostas - são as ações táticas definidas pelos verbos, no próprio 
enunciado da missão ou representadas graficamente no calco de operações. 
Sempre que possível, todas as missões devem ser impostas. 

(2) Ações deduzidas - são as ações táticas que, não estando expressas no 
enunciado da missão, são consideradas pelo Cmt como imprescindíveis para a 
realização das ações impostas e para o cumprimento da missão (BRASIL, 
2003e, p. B-3). 

No que diz respeito às nossas linhas de ação (§ 2. Situação e Linhas de Ação, letra c. 

Nossas Linhas de Ação) o manual diz: 

e. Subparágrafo “c. Nossas L Aç” 

(1) Os elementos essenciais de uma L Aç, para o cumprimento de uma missão 
tática ou estratégica, podem ser apresentados graficamente em um esquema de 
manobra. 

[...] 

(a) Elementos de uma L Aç - em princípio, cada L Aç é expressa contendo os 
seguintes elementos: 

      - QUE - a(s) ações tática(s) a realizar (atacar, defender, etc), constantes do 
novo enunciado; [...] (BRASIL, 2003e, p. B-14). 

 
De acordo com o PMBOK (PMI, 2008), são entradas do processo: 

• A linha de base do escopo; 
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• Os fatores ambientais da empresa; e 

• Os ativos de processos organizacionais. 

Com respeito às entradas, assim com já foi o caso de processos anteriormente estudados 

todas já foram de alguma forma abordadas. A Linha de Base do Escopo foi vista no 

processo anterior (está consolidada no corpo da OOp) e os fatores ambientais da empresa e 

os ativos de processos organizacionais forma tratados no tópico 5.4 desta pesquisa. 

Segundo o PMBOK (PMI, 2008) as atividades do projeto são definidas utilizando-se 

técnicas e ferramentas tais como a decomposição, o planejamento em ondas sucessivas, os 

modelos e as opiniões especializadas. 

Na decomposição os pacotes de trabalho são subdivididos em atividades. No planejamento 

em ondas é feito um planejamento progressivo desenvolvido em função do nível de 

informação disponível. Desta forma o trabalho futuro começa a ser planejado num nível 

mais elevado da EAP e, na medida em que se vai obtendo mais informações o trabalho 

pode ser especificado mais detalhadamente até chegar à definição das atividades que 

compõem os pacotes de trabalho. As listas padronizadas de atividades elaboradas em 

projetos anteriores podem ser utilizadas como modelos dos quais podem ser extraídas 

informações sobre os atributos das atividades. Por fim há que se considerar que as opiniões 

técnicas especializadas tanto dos membros da equipe do projeto quanto de outros 

especialistas podem e devem ser utilizadas na definição das atividades do projeto. Na 

verdade pode-se considerar que estas técnicas de definição de atividades não são técnicas 

isoladas e excludentes, mas, sim, complementares. 

O estudo de situação é desenvolvido em fases que envolvem interativa e gradativamente os 

Oficiais do Estado-Maior (Geral e Especial) no trabalho de concepção da manobra a ser 

realizada. 

O estudo de situação se inicia com o estudo sumário feito pelo comandante. Após a 

expedição das Diretrizes de Planejamento do Comandante os oficiais do Estado-Maior 

debruçam-se sobre as suas áreas de responsabilidade procedendo ao estudo de situação 

pormenorizado de cada uma dessas áreas e apresentam as suas sugestões de solução para a 

aprovação do comandante. Uma vez aprovadas as sugestões apresentadas aí sim, tem início 

a redação da Ordem de Operação da Brigada. 

Como está prescrito no manual C 101-5: 
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b. Estudos de situação 

(1) O EM elabora estudos de situação para assessorar o Cmt na apreciação de 
todos os fatores que influenciam as linhas de ação (L Aç). Com base nesses 
estudos de situação, o EM fornece ao Cmt: 

      (a) conclusão sobre como os fatores mais significativos afetam a situação; 

      (b) propostas sobre como os meios disponíveis podem melhor apoiar a linha 
de ação escolhida (BRASIL, 2003d, p. 1-5). 

 
Desta forma, na medida em que o estudo de situação evolui vão sendo construídas as 

alternativas operacionais para o cumprimento da missão. 

Na metodologia de gerenciamento de projetos (PMI, 2008) as saídas desse processo são: 

• A lista de atividades do projeto – com a descrição detalhada dos trabalhos a serem 

executados. 

• Os atributos de cada atividade - que ampliam a descrição delas como acréscimo de 

outros componentes. 

• A lista de marcos - que identifica os pontos críticos na evolução do projeto. 

No caso do planejamento militar não existem documentos configurados especificamente 

em forma de uma lista, entretanto, as atividades, os seus atributos e os marcos da operação 

podem ser encontrados nos seguintes componentes da OOp: 

• As atividades - são expostas nos parágrafos 3. EXECUÇÃO (particularmente no 

subparágrafo a. Conceito da Operação e nos subparágrafos de Ordem aos elementos 

subordinados), 4. LOGÍSTICA e 5. COMANDO E COMUNICAÇÕES da OOp da 

brigada.  

• Os atributos das atividades – são encontrados, em grande parte, nos manuais de 

emprego tático de cada uma das armas. Os atributos específicos da operação em 

curso, ou seja, aqueles que foram adaptados dos preceitos e fundamentos 

doutrinários para a realidade vivida, são expostos juntamente com a definição das 

atividades correspondentes; e  

• Os marcos do projeto (batalha) - estão dispostos ao longo do corpo da OOp, 

normalmente precedidos das expressões: “Até...”, “A partir de ...”, “Após...”. 

Alguns marcos da operação, especialmente aqueles que indicam mudanças de fases 

e medidas de coordenação, são indicados graficamente nos calços, particularmente 
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no Calco de Operações. Os marcos que afetam mais diretamente uma determinada 

área são definidos nos planos anexos à OOp.  

Assim pode-se constatar que no planejamento militar os marcos do projeto não são todos 

consolidados em um único documento. Ao invés disso eles estão distribuídos em 

documentos distintos, mas que compõem a OOp da brigada. Entretanto, é preciso ficar 

claro que a maioria dos marcos que afetam simultaneamente vários elementos 

subordinados da brigada estão reunidos e expostos no corpo da OOp e no Calco de 

Operações, um dos mais importantes anexos da OOp. 

5.4.6 Sequenciar as atividades – Gerenciamento do Tempo  

O processo Sequenciar as atividades é definido no PMBOK com o seguinte texto: 

Sequenciar as atividades é processo de identificação e a documentação dos 
relacionamentos entre as atividades do projeto. Cada atividade e marco, com 
exceção do primeiro e do último, são conectados a pelo menos um predecessor 
e um sucessor. O uso de tempo de antecipação ou de espera pode ser necessário 
entre as atividades para dar suporte a um cronograma de projeto realista e 
executável. (PMI, 2008, p.136) 

 
Da mesma forma que no processo anterior, no estudo de situação este processo pode ser 

identificado quando se executa o previsto no levantamento das ações a realizar (§1. 

Missão, letra e. Sequência das ações) e se elabora as alternativas das nossas linhas de ação 

(§ 2. Situação e Linhas de Ação, letra c. Nossas Linhas de Ação). 

O Manual C 101-5, diz o seguinte sobre a sequência das Ações a serem realizadas: 

1. Missão 

 [...] 

l. Subparágrafo “e. Seqüência das ações” (pelo EM) - São enunciadas as 
ações impostas e deduzidas na ordem de sua realização. No caso de haver 
simultaneidade de ações, buscar a prioridade, em função de sua importância. 
(BRASIL, 2003e, p. B-5). 

 
No que diz respeito às nossas linhas de ação (§ 2. Situação e Linhas de Ação, letra c. 

Nossas Linhas de Ação) o manual diz: 

e. Subparágrafo “c. Nossas L Aç” 

(1) Os elementos essenciais de uma L Aç, para o cumprimento de uma missão 
tática ou estratégica, podem ser apresentados graficamente em um esquema de 
manobra. 

[...] 
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(a) Elementos de uma L Aç - em princípio, cada L Aç é expressa contendo os 
seguintes elementos: 

[...] 

      - QUANDO - o início ou término da ação; [...] (BRASIL, 2003e, p. B-14). 

[...] 
 
Com relação às entradas desse processo o PMBOK (PMI, 2008) indica:  

• A lista de atividades; 

• A lista de atributos das atividades;  

• A lista de marcos; 

• A declaração do escopo do projeto; e 

• Os ativos de processos organizacionais. 

 
Em relação ao estudo de situação, todos esses meios de entrada do processo já foram 

devidamente comentados nos parágrafos precedentes (5.4.5; 5.4.3 e 5.4). 

Prosseguindo na apresentação do processo o PMBOK (PMI, 2008) indica as seguintes 

ferramentas e técnicas para serem utilizadas no sequenciamento das atividades já definidas 

(processo anterior): 

• Método do diagrama de precedência (MDP);  

• Determinação da dependência; 

• Aplicação de antecipações e esperas; e 

• Modelo de diagrama de rede de cronograma. 

 
No estudo de situação não existe sugestão de método, técnica ou ferramenta para a 

determinação da sequência das ações. Essa sequência já é previamente estipulada na base 

doutrinária da Força. O sequenciamento tratado neste tópico refere-se somente ao fato de 

que as ações deduzidas, obviamente, não são explicitamente indicadas na OOp do escalão 

superior e, em consequência, após o levantamento delas, é preciso que se proceda ao 

necessário reordenamento das ações a realizar.   

Após a aplicação dessas técnicas e ferramentas são produzidos como saídas do processo: 
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• O diagrama de rede do cronograma do projeto; e 

• As atualizações dos documentos do projeto. 

 
No diagrama representado na figura 12 são perfeitamente representadas todas as 

atividades, de um projeto com suas respectivas predecessoras e sucessoras, os tipos e graus 

de obrigatoriedade, arbitrariedade e externalidade das dependências, as antecipações e as 

esperas necessárias. 

Figura 12 – Diagrama de precedência 

 
Fonte: PMBOK (PMI, 2008, p. 139). 

 
 
No estudo de situação não existe nenhum documento produzido com essas características. 

O documento produzido no planejamento militar cujo conteúdo e finalidade mais se 

aproximam do diagrama mencionado é a Matriz de Sincronização (Figura 5), produzida 

quando se faz a análise das linhas de ação opostas58 (Jogo da Guerra), prevista no 

parágrafo 3 do Memento do Estudo de Situação e que tem o formato de uma tabela de 

dupla entrada onde são confrontadas as ações a realizar e o tempo ou as fases da operação. 

O processo Sequenciar as atividades no estudo de situação tem como produto a elaboração 

das nossas Linhas de Ação (parágrafo 2º Situação e Linhas de ação, letra c. Nossas Linhas 

de Ação), quando “os elementos essenciais de uma L Aç, para o cumprimento de uma 

                                                 
58 São elaboradas tantas matrizes quantas forem as linhas de ação concebidas, ou seja, para cada linha de ação 
concebida será produzida uma matriz de sincronização. (BRASIL, 2003e, p. B-22). 
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missão tática ou estratégica, podem ser apresentados graficamente em um esquema de 

manobra” (BRASIL, 2003e, p. B-14). Poderão ser produzidos tantos esquemas de manobra 

quantas forem as Linhas de Ação concebidas. 

A figura 13 mostra um exemplo de um esquema de manobra. 

 
Figura 13 - Exemplo de Esquema de Manobra 

 
Fonte: C 100-5 – Operações (BRASIL, 1997a, p. 6-10). 

 
Acredita-se que a adoção de uma solução gráfica como o gráfico de precedência no estudo 

de situação possa facilitar a compreensão das relações entre as diversas ações a 

empreender no campo de batalha. 

O PMBOK (PMI, 2008) prevê que, em consequências do estabelecimento das relações 

entre as atividades programadas, alguns documentos do projeto podem ter que ser 

atualizados, tais como a lista de atividades, os atributos das atividades e o registro de 

riscos.  

Com relação à atualização de documentos do planejamento, como já visto em tópicos 

anteriores, ela é feita mediante ordens fragmentárias geradas no acompanhamento da 

evolução do combate e, portanto, depois da conclusão do estudo de situação do 

comandante tático.  
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5.4.7 Estimar os recursos das atividades – Gerenciamento do Tempo 

O PMBOK estabelece a seguinte definição para este processo 

Estimar os recursos das atividades é o processo onde é feita a estimativa dos 
tipos e qualidades de material, pessoas, equipamentos ou suprimentos que serão 
necessários para realizar cada atividade. [...]. O processo Estimar os recursos 
das atividades é estreitamente coordenado junto com o processo Estimar os 
Custos (PMI, 2008, p.141). 

 
Para a correta utilização do processo faz-se necessário que a equipe do projeto esteja 

familiarizada com o tema que envolve a atividade considerada ou, caso contrário, contrate 

uma consultoria apropriada. No meio militar, no nível tático, não existe essa segunda 

proposição. 

O PMI indica como entradas desse processo:  

• A Lista de atividades; 

• A Lista de atributos das atividades; 

• O Calendário de Recursos; 

• Os fatores ambientais da empresa; e 

• Os ativos de processos organizacionais. 

Com exceção do Calendário de Recursos - documento que reúne as informações sobre os 

recursos (pessoal, material e equipamentos) potencialmente disponíveis durante o período 

planejado de realização das atividades - todas as demais entradas já foram comentadas em 

tópicos anteriores (os dois primeiros no tópico 5.4.5 e os dois últimos no tópico 5.4).  

Com relação ao calendário pode-se apontar como documento correlato a ele o QDM- 

Quadro de Dotação de Material, que foi abordado no tópico 5.2.9. Entretanto é conveniente 

esclarecer que o QDM, de forma distinta do Calendário de Recursos é um documento 

institucional que ajuda na definição da estrutura organizacional das organizações militares 

desde o tempo de paz e que não é elaborado para atender a uma manobra específica. 

No estudo de situação, conforme já ficou esclarecido nos tópicos 5.2.6 e 5.2.9, não são 

feitas considerações sobre a determinação de necessidade de recursos, tendo em vista que 

essas necessidades já são previstas em documentos institucionais (QDM) e devem ser 

supridas pela logística operacional. Entretanto, sabe-se que durante a evolução do combate 
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acontecerão perdas e consumo de recursos (pessoal e material) que necessitarão ser 

repostos. Essa reposição sim é planejada.  

O planejamento de como será feita essa reposição, isto é, o planejamento do apoio 

logístico59, é divulgado no parágrafo 4º - Apoio Logístico, da OOp da brigada ou, se for o 

caso, no Anexo de Apoio Logístico (substitui o Prf 4º). Este planejamento decorre do 

estudo de situação do Oficial de Logística da brigada (E4)60 que é realizado com base nos 

mesmos princípios que regem o estudo de situação do comandante tático, observadas as 

adaptações necessárias à especificidade do tipo de apoio (BRASIL, 2003e, p. B-37). 

As principais considerações doutrinárias sobre a logística militar terrestre estão contidas no 

Manual de Campanha C100 – 10 – LOGÍSTICA, MILITAR TERRESTRE cuja finalidade 

é assim definida: “O presente manual de campanha destina-se a orientar o planejamento e a 

execução do apoio logístico à Força Terrestre (F Ter) em qualquer situação”  (BRASIL, 

2003c, p. 1-1). 

Em termos do planejamento da operação os recursos necessários ao desenvolvimento das 

atividades do projeto (batalha) são levados em conta quando, ao serem analisadas as 

considerações que afetam as possíveis linhas de ação, são identificados os meios recebidos 

e retirados constantes da OOp do escalão superior e é feito o levantamento da atual 

situação logística da brigada. As frações de tropa recebidas e retiradas são movimentadas 

conservando, em princípio, as suas estruturas organizacionais (pessoal e material) intactas.  

Com relação aos meios recebidos e retirados o Manual C 101-5, 2º volume assim se 

expressa: “O subparágrafo “c” (meios recebidos e retirados – destaque nosso) é extraído da 

OOp do escalão imediatamente superior, pelo E3. O E3 discrimina as frações recebidas e 

retiradas, assinalando os prazos para o recebimento e retirada.” (BRASIL, 2003e, p. E-16). 

Com relação às técnicas e ferramentas indicadas no PMBOK (PMI, 2008) para se proceder 

à estimativa dos recursos das atividades pode-se considerar que apesar da especificidade do 

processo militar, a estimativa dos recursos das atividades é feita utilizando-se, de forma 

similar ao gerenciamento de projetos, os seguintes recursos:  

 

                                                 
59 o conjunto de ações voltadas para preparar e garantir a continuidade do combate, englobando o processo 
de planejamento e execução do apoio às operações (BRASIL, 1997, p.2-24). 
60 “É o principal assessor do Cmt em assuntos pertinentes à previsão e a provisão de suprimento, 
manutenção, transporte, saúde e outros serviços de Ap Log para a organização.” (BRASIL, 2003d, p. 4-8). 
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• Opinião especializada; 

• Análise de alternativas; e 

• Dados publicados para auxílio e estimativas; 

Não são utilizadas: 

• Estimativas Bottom-Up; e 

• Softwares de gerenciamento de projetos. 

O processo Estimar os recursos das atividades produz:  

1) No gerenciamento de projetos (PMI, 2008): 

a) Uma relação dos tipos e quantidades dos recursos necessários para cada 

atividade do pacote de trabalho; 

b) Uma estrutura analítica dos recursos, hierarquizada e organizada por categoria e 

tipo de recursos; 

c) A atualização de documentos do projeto, tais como lista de atividades, lista de 

atributos das atividades e o próprio calendário de recursos. 

2) No estudo de situação (BRASIL, 2003e): 

a) O parágrafo 4º ou o Anexo de apoio logístico da OOp da brigada, onde estão 

contidas todas as determinações relativas ao atendimento das necessidades 

logísticas da brigada para a operação em curso. 

Do exposto verifica-se que a única semelhança observada entre as duas metodologias são 

algumas das técnicas e ferramentas utilizadas para a execução do processo.  

A diferença entre as metodologias torna-se ainda maior ao considerar-se que no 

gerenciamento de projetos esse processo tem ligação estreita com o processo Estimar os 

custos, que, no caso militar é totalmente desconsiderado neste escalão (Tático), como já foi 

exposto no tópico 5.2.4. 

Se no gerenciamento de projetos o processo em pauta produz as informações que 

possibilitarão a estimativa do tempo de execução e do custo do projeto, no estudo de 

situação esse processo serve somente para se identificar o acréscimo ou supressão de 

alguma fração da tropa, definido com exatidão pelo escalão superior desde antes do início 
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do planejamento da operação. No que tange aos demais recursos há que se considerar que a 

falta ou deficiência deles não condicionam, impedem a realização do “projeto”. Não há 

como cumprir uma missão, por exemplo, sem munição ou combustível. Por esse motivo 

considera-se que, para o início da batalha, a brigada deva estar com a sua dotação de 

material e pessoal completa e que seja feito o planejamento da manutenção dos níveis de 

suprimento adequados ao desenrolar do combate.  

5.4.8 Estimar a duração das atividades – Gerenciamento do Tempo 

Abaixo vê-se a definição apresentada pelo PMBOK para este processo. 

Este é o processo por intermédio do qual é feita a estimativa do número de 
períodos de trabalho que serão necessários para terminar as atividades 
específicas com os recursos estimados. A estimativa das durações das atividades 
utiliza informações sobre as atividades do escopo do projeto, tipos de recursos 
necessários, quantidades estimadas de recursos e calendários de recursos. [...] A 
estimativa da duração é elaborada progressivamente e o processo considera a 
qualidade e a disponibilidade dos dados de entrada. [...] Todos os dados e 
premissas que suportam a estimativa são documentados para cada estimativa de 
duração de atividade. (PMI, 2008, p.146) 

 
No estudo de situação do comandante tático a estimativa da duração das atividades é feita 

quando são verificadas as condições de espaço e tempo sob as quais se dará o confronto 

(letra  j) condições de tempo e espaço, do número 4), da letra a., do §2. Situação e linhas de 

Ação). 

O Manual C 101-5, em seu 2º volume, reporta-se ao assunto dizendo o seguinte: - Subitem 

“j) Condições de tempo e espaço” - duração provável da operação; distância e tempos de 

percurso dos diversos elementos que são empregados.(BRASIL, 2003d, p.B-11).  

Os tempos de execução das tarefas operacionais são estimados tendo por base dados 

médios de planejamento (DAMEPLAN) que levam em consideração as características 

operacionais das organizações envolvidas e são obtidos em ações e exercícios realizados 

pelas diversas unidades da Força.  

Como entradas desse processo são relacionadas no PMBOK (PMI, 2008):  

• Lista de atividades; 

• Atributos das atividades; 

• Requisitos dos recursos; 
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• O Calendário dos Recursos; 

• A declaração do escopo do projeto;  

• Fatores ambientais da empresa; e 

• Os Ativos de processos organizacionais. 

Com relação ao estudo de situação, mais uma vez a quase totalidade das entradas já foram 

comentadas nos tópico anteriores. A exceção é quanto aos requisitos dos recursos.  

Na metodologia de gerenciamento de projetos os requisitos dos recursos são importantes 

porque, como consta do PMBOK, “os requisitos dos recursos estimados da atividade terão 

um efeito na duração da mesma, já que os recursos designados para ela e a disponibilidade 

deles influenciarão significativamente a duração da maioria das atividades” (PMI, 2008, p. 

148). 

No planejamento militar, assim como no gerenciamento de projetos os requisitos 

(características e habilidades) dos recursos disponíveis afetam diretamente a execução das 

tarefas.  

Merecem destaque, entretanto, três diferenças observadas entre as duas metodologias: 

1. A primeira é que o Exército tem a sua constituição organizacional, tanto em termos 

de material quanto de pessoal, perfeitamente definida em função das atividades a 

que cada OM se destina, no seu Quadro de Organização (QO). Tal fato permite que 

a influência dos atributos individuais dos recursos empregados na manobra seja 

automaticamente inserida nos dados médios de planejamento utilizados na 

estimativa do prazo de cumprimento da missão. 

2. A segunda é que o planejamento militar é totalmente condicionado pelas condições 

atmosféricas e pela conformação do terreno onde se desenvolve a manobra.  

3. A terceira é que o desenvolvimento da operação depende da ação/reação do 

inimigo, sobre a qual não se tem nenhuma ingerência. 

A estimativa das durações das atividades, de acordo com o previsto no PMBOK (PMI, 

2008) pode ser feita por intermédio das seguintes ferramentas e técnicas: 

• Opiniões especializadas; 

• Estimativa análoga; 
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• Estimativa paramétrica; 

• Estimativa de três pontos; e 

• Análise de reserva. 

No estudo de situação não existe orientação formalizada quanto a ferramentas e técnicas a 

serem utilizadas na estimativa da duração da batalha. Na prática observa-se que esta 

estimativa é feita de forma empírica, com base em dados médios de planejamento 

(equivalente à estimativa análoga) e no conhecimento tácito (equivalente à opinião 

especializada) dos oficiais encarregados dessa previsão. Registra-se que na análise dos 

procedimentos adotados no estudo de situação não foi encontrada nenhuma referência à 

utilização da estimativa de três pontos (PERT) ou de análise de reservas. 

O processo de estimar as durações das atividades produz, em ambas as metodologias 

estudadas, a estimativa do “número provável de períodos de trabalho necessários para 

completar uma atividade” (PMI, 2008, p. 151). 

A atualização dos documentos do projeto, segundo produto desse processo previsto no 

PMBOK (PMI, 2008, p. 151) como já foi visto no tópico 5.4.6, não encontra 

correspondente no planejamento militar tendo em vista que a documentação do projeto 

militar só é feita ao término do ciclo de planejamento, na redação da OOp da brigada. 

Desta forma pode-se verificar que a estimativa da duração das atividades no gerenciamento 

de projetos tende a ser mais precisa do que no planejamento militar que guarda certo grau 

de subjetividade na aplicação dos DAMEPLAM. 

5.4.9 Desenvolver o Cronograma – Gerenciamento do Tempo 

O PMBOK define esse processo da seguinte forma:  

Desenvolver o cronograma é o processo de análise de sequências das atividades, 
suas durações, recursos necessários e restrições do cronograma visando criar o 
cronograma do projeto. [...] O desenvolvimento de um cronograma de projeto 
aceitável é frequentemente um processo interativo (PMI, 2008, p. 152). 

 
O desenvolvimento de um cronograma, normalmente tem por finalidade definir a melhor 

relação prazo x custo do projeto, o que pode determinar ou ser determinado pela aplicação 

dos recursos necessários e/ou disponíveis para a execução das atividades do projeto.  
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No caso militar esta relação não preocupa o “gerente do projeto” uma vez que os recursos 

necessários para que uma brigada possa cumprir a sua missão são, ao final, uma 

preocupação do Estado, não sendo obrigação do comandante da brigada a aquisição ou 

contratação desses recursos. Neste sentido a preocupação do nosso “gerente do projeto” é 

com os recompletamentos que garantam/permitam o cumprimento da missão. 

Por esses motivos o desenvolvimento do cronograma na metodologia do gerenciamento de 

projetos é decorrente da definição das atividades e da aplicação dos recursos disponíveis, 

enquanto no estudo de situação ele é feito simultaneamente com os demais processos 

identificados no gerenciamento de projetos.  

O cronograma da operação militar começa a ser desenhado quando o comandante da 

brigada toma conhecimento das condições de execução da missão estabelecidas na Ordem 

de Operação do escalão superior da brigada (§1. Missão, f. Condições de execução), nas 

quais estão contidos os prazos gerais para o cumprimento da missão e algumas imposições 

que condicionam a utilização desses prazos.  

Entretanto a conformação final do cronograma só será conhecida com a decisão do 

comandante (5. Decisão), tomada após a incorporação das adaptações (estimativas) 

decorrentes das condições de tempo e espaço levantadas pelos oficiais do Estado-Maior da 

brigada (§2. Situação e linhas de Ação, letra a., número 4), letra j) condições de tempo e 

espaço.). 

Com referência a este item o Manual C 101-5, 2º volume diz o seguinte: 

m. Subparágrafo “f. Condições de execução” (pelo EM) 

     (1) Levando em consideração o tempo disponível para o cumprimento da 
missão, confecciona-se um quadro-horário. Esse quadro, elaborado na ordem 
cronológica inversa e com o horário inicial coincidente com o início das 
operações, deve ser difundido para todos os elementos subordinados juntamente 
com a ordem de alerta ou preparatória a ser emitida pelo Cmt. (BRASIL, 2003e, 
p. B-3). 

[...] 

Subitem “j) Condições de tempo e espaço” - duração provável da operação; 
distância e tempos de percurso dos diversos elementos que são empregados etc 
(BRASIL, 2003e, p. B-11). 

 

No estudo de situação são contempladas todas as entradas enumeradas pelo PMBOK (PMI, 

2008) para a realização desse processo. 
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Em relação às ferramentas e técnicas indicadas pelo PMBOK (PMI, 2008) para uso no 

desenvolvimento do cronograma do projeto, deve ficar registrado que, assim como no 

processo anterior, não foram encontrados indícios de utilização do método do caminho 

crítico no estudo de situação. As técnicas que se referem aos reflexos da aplicação dos 

recursos na duração do projeto, no caso do planejamento militar somente serão consideras 

no que diz respeito aos meios recebidos e retirados. A análise de cenário “E se” pode ser 

considerada correlata à análise das possibilidades do inimigo previsto na letra b. do 

parágrafo 2. Situação e Linhas de Ação, do estudo de situação que resultará na confecção 

do Calco e da Matriz de Eventos (figura 4). As técnicas de aplicação de antecipações e 

esperas e de compressão de cronograma não são formalizadas no estudo de situação, mas 

estão presentes na metodologia em consequência da componente cultural da instituição de 

busca incessante de um elevado índice de operacionalidade61 ou da eficiência 

operacional62. 

No que diz respeito às saídas do processo “Desenvolver o cronograma”, no gerenciamento 

de projetos, de acordo com o PMBOK (PMI, 2008), são produzidas: uma representação 

gráfica do cronograma, uma espécie de dicionário de dados do cronograma e são feitas 

atualizações em documentos já produzidos. No estudo de situação o cronograma da 

operação é apresentado de forma textual, inserido no corpo da OOp da brigada juntamente 

com todas as informações complementares necessárias a sua perfeita compreensão, e 

direcionado a cada um dos elementos subordinados. Não existe previsão de representação 

gráfica do cronograma no estudo de situação. 

5.4.10 Planejar a Qualidade – Gerenciamento da Qualidade 

O processo de planejamento da qualidade do projeto tem a seguinte definição no PMBOK: 
                                                 
61 Operacionalidade, [Neologismo Militar.] S.m. (Org Mil)  1. Capacidade operativa; funcionalidade.  2. 
Qualidade básica de uma organização militar resultante da adequada quantificação, ordenação e preparação 
dos recursos materiais e humanos que a integram por concepção e que lhe conferem condições físicas e vitais 
para funcionar organicamente. [Os fatores ou componentes da operacionalidade de uma organização militar 

são a estrutura organizacional, pessoal, material e um mínimo de adestramento que lhe confira preparação 

orgânica, como estabelece o Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro.] (BIBLIEX, 2005, p. 636). 

62 Eficiência, S.f. (Vern) Capacidade de atuar ou funcionar bem, com economia, presteza e precisão, 
realizando um fim previsto ou desejado. Cf. Eficácia. V. Eficiência Operacional (BIBLIEX, 2005, p. 318). 

Eficiência Operacional, (Mil)  1. Qualidade demonstrada por uma organização pela eficiente execução de 
todas as operações para que foi organizada.  (Intr Mil)  2. Classificação que se dá ao nível de preparo atingido 
por uma unidade que tenha realizado a preparação completa em termos de adestramento, estando apta a 
realizar todas as operações para as quais foi organizada (BIBLIEX, 2005, p. 318).  
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Planejar a qualidade é o processo de identificação dos requisitos e/ou padrões 
de qualidade do projeto e do produto, além da documentação de como o projeto 
demonstrará a conformidade. O planejamento da qualidade deve ser realizado 
em paralelo com outros processos de planejamento do projeto (PMI, 2008, 
p.192). 

 
No entender de Cleland (2002) a qualidade nos projetos é definida pelo cumprimento das 

exigências técnicas e pela garantia dos resultados. Para isso o autor relaciona oito 

princípios de qualidade dentre os quais se destacam: 

• Fazer o trabalho correto uma única vez economiza tempo e dinheiro;  

• A qualidade é o cumprimento das exigências ou especificações; e 

• A qualidade se incorpora aos produtos como resultados da atenção dedicada às 

necessidades do cliente. 

Ainda de acordo com Cleland (2002) a qualidade do projeto abrange o planejamento, a 

garantia e o controle da qualidade. O planejamento consiste em identificar os padrões 

relevantes para o projeto e em determinar o grau de aplicação desses padrões à mão-de-

obra, aos processos e ao produto do projeto. A garantia estabelece os critérios de 

desempenho do projeto e o controle procede à comparação entre os padrões e o 

desempenho real a fim de “assegurar a conformidade com os atributos, as características e 

a funcionalidade do produto” (CLELAND, 2002, p. 180). 

Em função do exposto pode-se inferir que a qualidade de um projeto deva ser 

dimensionada em decorrência de dois enfoques:  

• A adequação do produto às necessidades do cliente, ou seja, ao uso que o cliente 

vai dar ao produto; e 

• A conformidade do processo às especificações técnicas da produção. 

No caso de uma operação militar de guerra as especificações técnicas da produção podem 

ser, em parte, correlacionadas às condições de execução que o comandante da brigada 

obtém na Ordem de Operações do escalão superior. 

No que diz respeito ao produto do projeto, ele é caracterizado pelo resultado obtido pela 

brigada ao final do cumprimento da missão e também é imposto pelo escalão superior à 

brigada. 
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Desta forma observa-se que a qualidade do projeto (manobra da brigada) é, na verdade, 

imposta ou estabelecida pelo escalão superior da brigada quando estipula as condições 

básicas de execução e define o objetivo da missão (produto do projeto). 

É inegável que o comandante da brigada planeja a disposição das suas peças de manobra 

(seus batalhões subordinados) no terreno, determina as tarefas a serem cumpridas por elas, 

estabelece prazos, define linhas de controle que lhe permitirão acompanhar e, se for o caso, 

intervir no desenvolvimento do combate a fim de garantir a obtenção do resultado 

esperado. Todas essas medidas têm por finalidade cumprir a missão da maneira mais 

eficiente, dentro do prazo estipulado, com o menor número de perdas (pessoal e material) 

possível. Isso é feito quando são elaboradas as nossas linhas de ação, último item do §2. 

Situação e Linhas de ação, do memento do estudo de situação. 

Neste ponto é imprescindível esclarecer que todo o estudo de situação (planejamento e 

tomada de decisão) é realizado tendo por base valores e princípios doutrinários que estão 

formalizados em documentação institucional e que compõem a bagagem cultural dos 

profissionais da caserna. Dentre esses valores e princípios cabe destacar o sentimento do 

dever, os Fatores da Decisão, os Princípios de Guerra e os fundamentos das Operações.  

No que se refere ao sentimento do dever o Dicionário Militar Brasileiro expressa muito 

bem o seu significado ao definir os termos Dever e Dever Militar da seguinte maneira: 

Dever ,  S.m. (Vern)  1. Obrigação.  2. Compromisso moral. 

Dever Militar, (Mil) 1. Obrigação funcional do militar. (Axiol Mil) 2. Valor 
ético militar; comprometimento pessoal do militar que se manifesta na 
dedicação ao serviço e empenho no cumprimento da missão a todo custo. 
(BIBLIEX, 2005). 

 
Quanto aos fatores da decisão encontra-se no Manual de Campanha C 100 – 5 – Operações 

a seguinte citação: 

A sistematização do estudo de uma situação de combate, em qualquer nível, 
divide de forma cartesiana tal estudo em partes para maior detalhamento de 
cada questão. As partes constitutivas deste estudo estão consagradas na doutrina 
militar brasileira e de muitos outros países, por meio dos chamados fatores da 
decisão, que tradicionalmente se dividem em: MISSÃO, INIMIGO, TERRENO 
E CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS, MEIOS e TEMPO. (BRASIL, 1997a, 
p. 4-17). 

Convém destacar que o cumprimento da missão, para o militar, é um ponto de honra, como 

se pode constatar na definição do Dicionário Militar: 
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Missão, S.f. (Mil) 1. Toda tarefa ou empreendimento militar dado a ser 
executado ou cumprido por pessoa ou força, expresso por ações a realizar, 
objetivos a conquistar ou finalidades a alcançar. [Missão é o primeiro fator da 

decisão.] [...] 4. Sentido objetivo e moral do dever militar. [Para um 

comandante, a missão é mais do que uma incumbência e obrigação funcional; é 

um cometimento pessoal cujo cumprimento é um compromisso de honra e cujo 

êxito é a parte que lhe compete realizar no empreendimento militar.] 
(BIBLIEX, 2005). 

 
Com relação aos princípios de guerra (Figura 14), o manual de campanha C 100-5 

apresenta as seguintes considerações: 

a. Princípios de Guerra são normas básicas de procedimento, consagradas pela 
experiência, que visam ao sucesso na condução da guerra. 

b. [...]. Em cada operação, o comandante tem que decidir quais os princípios 
que vai privilegiar, em detrimento de outros. 

c. Embora não sejam regras fixas a serem aplicadas rigidamente, é estudando e 
meditando sobre eles que os chefes militares encontram inspiração para 
conceber a manobra e conduzir as operações (BRASIL, 1997a, p. 4-1). 

 
 

Figura 14 – Princípios de Guerra 

 
Fonte: Manual de Campanha C 100-5 – Operações (id) 

 
Sendo assim pode-se considerar que a qualidade de uma manobra (operação) é 

apropriadamente planejada pelo judicioso emprego dos fatores da decisão, dos princípios 

de guerra e dos fundamentos doutrinários inerentes ao tipo de operação em curso. 

De todas as entradas do processo enumeradas no PMBOK (PMI, 2008) somente duas delas 

ainda não sofreram qualquer tipo de consideração: a linha de base do desempenho dos 

custos (desconsiderada no caso da brigada) e os registros de riscos, a serem estudados em 

tópico mais a frente. Todas as demais entradas já foram alvos dos comentários que lhes 

cabiam. 

Com relação às ferramentas e técnicas indicadas pelo PMBOK (PMI, 2008) para serem 

usadas no processo não foi encontrada no estudo de situação nenhuma indicação de 
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recursos semelhantes a elas utilizados no planejamento da qualidade do projeto. Por outro 

lado o planejamento militar se utiliza de princípios doutrinários institucionais, consagrados 

internacionalmente, que compõem a bagagem cultural dos oficiais da Força e estão 

formalizados nos diversos manuais que tratam do emprego tático das unidades 

operacionais. 

Finalmente, no que diz respeito às saídas do processo estipuladas no PMBOK (PMI, 2008) 

pode-se considerar que: 

• O processo de planejamento militar (Estudo de Situação) não produz nenhum 

documento semelhante ao Plano de Gerenciamento da Qualidade previsto no 

gerenciamento de projetos; 

• Em ambas as metodologias são estabelecidas condições de controle e coordenação 

da execução do projeto que permitem avaliar o seu desenvolvimento e, se for o 

caso, atuar no sentido de mantê-lo em conformidade às especificações 

estabelecidas. Entretanto é preciso destacar que não existe no processo militar o 

estabelecimento de nenhum indicador de desempenho que possibilite uma 

avaliação mais precisa e efetiva do rendimento observado em uma operação. 

• No estudo de situação não existe nada semelhante ao plano de melhoria do 

processo previsto no gerenciamento de projetos. Entretanto, no manual C 101 -5 – 

Estado-Maior e Ordens (BRASIL, 2003d e 2003e), existem diversas referência a 

respeito da responsabilidade dos oficiais de EM de acompanharem e produzirem 

relatórios (verbais ou escritos) sobre a evolução do combate. 

• No processo militar as determinações contidas na Ordem de Operações só serão 

alteradas/atualizadas mediante a expedição de Ordens Fragmentárias (ver nota de 

rodapé 37, p 54) 

Assim acredita-se que a formulação de indicadores de desempenho formalmente 

estabelecidos possa contribuir para uma melhor quantificação/avaliação do nível de 

qualidade de uma operação militar. 

5.4.11 Planejar as Comunicações – Gerenciamento das Comunicações 

Conforme está prescrito no PMBOK: 
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Planejar as comunicações é o processo de determinar as necessidades de 
informação das partes interessadas e definir uma abordagem de comunicação. 
[...] O processo Planejar as comunicações responde às necessidades de 
informações e comunicação das partes interessadas. [...] A identificação das 
necessidades de informações das partes interessadas e a determinação dos meios 
adequados para atender a essas necessidades são fatores importantes para o 
sucesso do projeto (PMI, 2008, p. 251). 

 
Na metodologia de gerenciamento de projetos a elaboração do Plano de Gerenciamento das 

Comunicações do projeto é atribuição da equipe do projeto e sua confecção “permite que o 

gerente de projetos documente a abordagem para uma comunicação mais eficiente e eficaz 

com as partes interessadas” (PMI, 2008, p. 252). Essa comunicação eficaz é entendida 

como a troca de informações formatadas, oportunas e relevantes. 

O processo de planejamento das comunicações do projeto é condicionado por fatores 

ambientais da empresa, principalmente a estrutura organizacional. 

As operações militares são desenvolvidas em condições de complexidade que exigem 

elevado grau de planejamento, comando, controle e coordenação. Por esse motivo, 

conforme consta do Manual de Campanha C 11-1 – Emprego das Comunicações:  

Essas características levam à necessidade de um sistema de comunicações 
confiável, de grande capacidade de tráfego, muito flexível, permitindo 
transmissão de mensagens em tempo real e que ofereça segurança face às 
atividades de guerra eletrônica (GE) do oponente (BRASIL, 1997b, p. 1-2). 

 
No estudo de situação, o planejamento das atividades de apoio ao combate é considerado 

somente quando o Oficial de operações (E3) verifica as condições e a eficiência desse 

apoio, cumprindo o previsto na letra g) apoio ao combate, do número 4), do 2º parágrafo 

do memento do estudo de situação. 

O planejamento das comunicações segue o processo normal de planejamento de Estado-

Maior, (BRASIL, 1997b, p.5-1) e, normalmente, assim como o dos demais apoios, é 

desenvolvido em duas fases, com base em fundamentos doutrinários consolidados em 

manuais, regulamentos e normas especificas. É na segunda fase, após a decisão do 

comandante da brigada, que se define “o sistema de comunicações a ser empregado para 

apoiar a operação planejada” (BRASIL, 1997b, p.5-4). De acordo com o manual C 11- 1, 

“A responsabilidade pela elaboração e expedição de uma ordem de Comunicações é do 

elemento de Comunicações e Eletrônica que integra o Estado-Maior especial do escalão 

considerado.” (BRASIL, 1997b, p.5-6). 
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O manual de campanha C 11-30 – As Comunicações na Brigada reforça esta determinação 

ao definir como responsabilidade do Oficial de Comunicações e Eletrônica (O Com Elt) da 

brigada as atividades de planejamento, coordenação e supervisão da instalação, exploração 

e manutenção do sistema de comunicações da brigada (BRASIL, 1998, p. 3-2); 

Normalmente, as ordens relativas ao apoio de Comunicações são expedidas no § 5º ou no 

Anexo de Comunicações da OOp da brigada.  

Em relação às entradas do processo relacionadas no PMBOK pode-se verificar que no 

estudo de situação existem ações que correspondem às considerações feitas sobre cada uma 

dessas entradas. Da mesma forma pode-se considerar que haja correspondência entre o 

planejamento feito nas duas metodologias no que tange tanto às técnicas e ferramentas 

utilizadas quanto à saída do processo. Tanto o parágrafo 5º quanto o Anexo de 

Comunicações da OOp da brigada podem ser considerados equivalentes ao Plano de 

gerenciamento das comunicações, documento indicado como saída do processo em pauta 

pela metodologia de gerenciamento de projetos defendida pelo PMI. 

A única divergência entre as metodologias consideradas diz respeito às atualizações dos 

documentos do projeto que, como já foi visto, não acontece no estudo de situação do 

comandante tático. 

5.4.12 Planejar o Gerenciamento dos Riscos – Gerenciamento dos Riscos 

A definição do processo apresentada pelo PMBOK é a seguinte: 

Planejar o Gerenciamento do risco é o processo de definição de como conduzir 
as atividades de gerenciamento de riscos de um projeto. O planejamento 
cuidadoso e explícito aumenta a probabilidade de sucesso para os outros cinco 
processos de gerenciamento dos riscos (PMI, 2008, p.276).  

 
O PMBOK (PMI, 2008) deixa claro que o planejamento do gerenciamento dos riscos é 

importante para estabelecer as condições para a avaliação dos riscos. 

O gerenciamento de riscos permite a identificação, a avaliação, e o controle dos riscos do 

projeto, assim como estimula o planejamento de alternativas que possibilitem minimizar os 

seus efeitos negativos e amplificar, quando for o caso as consequências positivas da sua 

ocorrência. 

O PMBOK (PMI, 2008) prescreve que o processo seja iniciado na concepção do projeto, 

devendo “ser concluído nas fases iniciais do planejamento do projeto” (PMI, 2008, p. 276). 
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No estudo de situação não existe uma ação destinada especificamente ao planejamento do 

gerenciamento dos riscos do “projeto”. Entretanto, a realização do Estudo de Situação 

permite aos oficiais do Estado-Maior assessorar o comandante da brigada na apreciação de 

todos os fatores que influenciam a operação. A realização do estudo com base num roteiro 

(memento) pré-estabelecido garante que todos os aspectos relevantes do estudo sejam 

devida e oportunamente considerados. Neste rol de aspectos estão incluídos todos aqueles 

que podem obstar o sucesso da operação, desde os aspectos relativos à configuração do 

terreno até aqueles que dizem respeito às possíveis ações do inimigo. 

Os riscos são estudados e tratados de forma integrada no desenvolvimento do Estudo de 

Situação. Durante a execução do estudo são muitos os momentos nos quais são abordados 

os diversos aspectos relativos a riscos. Isso acontece, por exemplo, quando são verificadas 

as condições de execução impostas pelo escalão superior, quando são levantadas as 

possibilidades do inimigo, quando é feita a comparação entre o nosso poder de combate e o 

do nosso oponente, quando são elaborados os calcos de evento e de apoio à decisão, 

quando são elaboradas as matrizes de eventos e de sincronização, quando são concebidas 

as nossas linhas de ação e em muitos outros momentos. Mas a questão agora é: como isso é 

feito? 

Entre outras considerações podem ser encontradas no PMBOK (PMI, 2008) as seguintes 

ideias relacionadas ao gerenciamento de risco: 

• Os riscos acontecem no futuro; 

• Um risco pode ter uma ou várias causas; 

• Riscos conhecidos permitem o planejamento de respostas; 

• Os riscos que não podem ser gerenciados de forma antecipada provocam a 

elaboração de um plano de contingência; 

• Ricos podem ser aceitos dentro de um limite de tolerância e em nome da obtenção 

de vantagens diferenciadas; e 

• Os riscos começam a existir a partir da concepção do projeto. 

No manual C 101-5 (BRASIL, 2003d e 2003e)  podem-se verificar algumas proposições 

que permitem constatar e deduzir as semelhanças de procedimentos do estudo de situação 
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com as ideias expostas anteriormente. No referido manual, quando são abordadas as 

funções de Estado-Maior encontram-se as seguintes explanações: 

No 1ºvolume do manual: 

b. Estudos de situação 

     (1) O EM elabora estudos de situação para assessorar o Cmt na 
apreciação de todos os fatores que influenciam as linhas de ação (L Aç). Com 
base nesses estudos de situação, o EM fornece ao Cmt: 

           (a) conclusão sobre como os fatores mais significativos afetam a 
situação; 

           (b) propostas sobre como os meios disponíveis podem melhor 
apoiar a linha de ação escolhida. 

      (2) A adequação dos planos depende de estudos de situação prévios e 
continuados, feitos pelos oficiais do EM. Falhas na elaboração destes estudos 
podem gerar erros e omissões de consequências desastrosas, caso não sejam 
levadas em consideração as possíveis contingências ou os obstáculos, que se 
anteponham à L Aç adotada. (BRASIL, 2003d, p. 1-4) 

 
No 2ºvolume do manual: 

(i) Qualquer organização deve ser empregada de acordo com suas 
possibilidades. Inevitavelmente, em certas ocasiões podem ocorrer injunções 
nas quais este princípio não possa ser seguido, embora o Cmt deva cumprir sua 
missão. Fica-se mesmo em dúvida quanto à viabilidade das L Aç. Em tais 
ocasiões, trata-se de selecionar a L Aç que tenha maior possibilidade de êxito. 
O risco é inerente a qualquer operação militar (grifo nosso). O grau de risco 
que o Cmt deve aceitar na escolha de uma L Aç é função de variáveis amplas, 
tais como: urgência, possibilidades de sucesso, missões futuras e conceito da 
operação do Esc Sp. (BRASIL, 2003e, p. B-16). 

 
Então, assim como o risco é inerente a operação militar, nela o gerenciamento dos riscos é 

inerente ao seu planejamento e, portanto, ao desenvolvimento do estudo de situação. 

Com relação às entradas do processo relacionadas pelo PMBOK (PMI, 2008), em 

comparação ao estudo de situação, é preciso esclarecer que no planejamento militar não 

são confeccionados os planos de gerenciamento dos custos, do cronograma e das 

comunicações. Este último, entretanto, como comentado no tópico anterior, pode ser 

equiparado ao § 5 da OOp da brigada. Quanto às demais entradas indicadas, todas já foram 

alvo de comentários em tópicos anteriores e são devida e oportunamente consideradas 

quando necessário. 

De acordo com o PMBOK (PMI, 2008) o planejamento do gerenciamento dos riscos do 

projeto deve ser feito em reuniões de planejamento e análise, onde as abordagens das 
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contingências de riscos podem ser criadas ou revisadas, onde as responsabilidades de 

gerenciamento de riscos são atribuídas e onde serão feitas as adaptações cabíveis dos 

modelos organizacionais para categorização de riscos e das definições de termos.  

No estudo de situação não são realizadas reuniões específicas para tratar do planejamento 

do gerenciamento dos riscos. Este tipo de procedimento é feito implícita e 

simultaneamente com o planejamento da operação, por cada um dos oficiais de EM, dentro 

das suas respectivas áreas de responsabilidade funcional. 

O PMBOK (PMI, 2008) define como produto desse processo o Plano de Gerenciamento 

dos Riscos no qual é especificado como o gerenciamento de riscos será estruturado e 

executado, expondo claramente, entre outras coisas, a metodologia a ser usada, os papeis, 

as responsabilidades, o orçamento, as categorias dos riscos a serem utilizadas no 

gerenciamento dos riscos; as probabilidades e graus de impacto dos riscos. 

Na metodologia militar não existe um documento correspondente ao Plano de 

Gerenciamento de Riscos. As recomendações dos procedimentos a serem adotados com 

relação aos riscos do projeto militar (batalha) estão contidas na base doutrinária vigente e 

na OOp do escalão superior a brigada e são aplicadas durante a realização do estudo de 

situação. 

5.4.13 Identificar os Riscos – Gerenciamento dos Riscos 

Com os textos encontrados no PMBOK (PMI, 20008) pode-se compor a seguinte definição 

para este processo: 

Identificar os riscos é o processo de determinação dos riscos que podem afetar o 
projeto e de documentação de suas características. [...]. 

Identificar os riscos é um processo iterativo porque novos riscos podem surgir 
ou se tornar conhecidos durante o ciclo de vida do projeto. [...]. O formato das 
declarações de riscos deve ser consistente para garantir a capacidade de 
comparar o efeito relativo de um evento de risco com outros no projeto. (PMI, 
2008, p. 282). 

 
Embora exista, na estrutura organizacional da brigada, uma seção de inteligência63 cuja 

destinação principal é obter informações sobre as atividades inimigas, não se pode dizer 

                                                 
63 O oficial de inteligência realiza seu estudo de situação para determinar os efeitos da área de operações 
sobre as operações amigas e inimigas, as possibilidades do inimigo (inclusive as prioridades atribuídas às 
probabilidades de adoção) e suas vulnerabilidades exploráveis. Suas conclusões serão fundamentais para o 
planejamento operacional, considerando-se os dados disponíveis, as análises realizadas e a orientação do 
planejamento voltado para o cumprimento da missão (BRASIL, 2003d, p. 6-8). 
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que haja uma atividade especificamente voltada para a identificação dos riscos do 

“projeto”. No estudo de situação a identificação dos riscos do projeto está disseminada ao 

longo de quase todo o processo, desde a análise da missão até comparação das nossas 

linhas de ação. 

A seguir serão transcritos alguns parágrafos do manual C 101-5 (BRASIL, 2003e), por 

intermédio dos quais se pode constatar que no estudo de situação é possível encontrar-se 

ações de identificação de riscos em várias etapas do processo decisório. 

• na análise das condições de execução impostas pelo escalão superior; 

(4) Verificar, também, as condicionantes e os riscos aceitáveis pelo Esc Sp para 
o cumprimento da missão, como, por exemplo, uma economia de forças em 
determinada frente. Essas condicionantes e esses riscos podem ser obtidos da 
diretriz de planejamento do Esc Sp. (BRASIL, 2003e, p. B-4) 

 
• na elaboração do calco de restrição ao movimento; 

(d) Integração do terreno com as condições meteorológicas – 
Elaboração do calco de restrições ao movimento. 

1) Terminada a confecção dos calcos dos efeitos das condições 
meteorológicas, realiza-se a integração com os calcos dos aspectos gerais do 
terreno, o que permite uma visão clara de todos os fatores que facilitam, ou 
impedem a mobilidade. A finalidade do calco resultante - calco de restrição ao 
movimento - é identificar as áreas onde uma força terá liberdade de movimento. 

2) Para a confecção deste calco, todos os obstáculos são avaliados 
e codificados e o terreno classificado em impeditivo, restritivo e adequado. 
(BRASIL, 2003e, p. B-7). 

 
• no estudo da situação do inimigo; 

2) Análise da ordem de batalha do inimigo - A análise da ordem 
de batalha do inimigo visa, principalmente, concluir sobre a composição e o 
valor das tropas empenhadas e das tropas em condições de reforçar, bem como 
levantar indícios que servirão de base para a posterior determinação da(s) L Aç 
provável(eis) do inimigo e suas vulnerabilidades. Esta análise abrange todas as 
forças inimigas que possam ser empregadas em nossa área de influência. 
(BRASIL, 2003e, p.B-10). 

 
• no levantamento da nossas deficiências; 

- Subitem “i) Deficiências” - considerar as deficiências do nosso 
dispositivo em relação a: ataques nucleares do inimigo (se for o caso), flancos 
expostos, ações de guerrilhas inimigas etc. (BRASIL, 2003e, p.B-11). 

 
 



133 
 

• na comparação dos poderes relativos de combate; 

(b) Ao fazer a análise do poder relativo de combate, o Cmt procura 
determinar, em cada fator analisado, os aspectos predominantes e as 
deficiências de ambos os contendores. (BRASIL, 2003e, p.B-11). 

 
• no estudo das possibilidades do inimigo; 

(1) Possibilidades do inimigo são aquelas L Aç que o inimigo é 
fisicamente capaz de realizar e que, se adotadas, influem no cumprimento de 
nossa missão. 

[...] 

(3) Vulnerabilidade - As vulnerabilidades do inimigo resultam de suas 
peculiaridades e deficiências; aquelas que possam ser exploradas pelos escalões 
considerado, subordinado e superior são enumeradas pelo oficial de 
inteligência. 

(4) Possibilidade(s) do inimigo com maior probabilidade de adoção – 
Com base nos indícios decorrentes das atividades importantes recentes e atuais, 
as possibilidades inimigas levantadas são analisadas e discutidas, concluindo-se 
pela(s) mais provável(is). 

(5) Prováveis objetivos do inimigo ou região de bloqueio 

A partir deste ponto, inicia-se parte fundamental do estudo de 
situação. É realizada a integração dos passos anteriores, reunindo-se, sob forma 
gráfica, todas as informações analisadas e avaliadas sobre o inimigo, o terreno e 
as condições meteorológicas dentro da área de operações. [...] 

A metodologia empregada evitará que o Cmt e o seu EM sejam 
surpreendidos com uma ação inimiga inesperada. (BRASIL, 2003e, p.B-12) 

[...] 

(7) Montagem do calco e da matriz de eventos 

(a) O calco de eventos e sua matriz são ferramentas valiosas para o 
acompanhamento das ações do inimigo. Consistem no levantamento de áreas, 
rotas e pontos, onde as atividades observadas do inimigo podem revelar qual a 
L Aç adotada por ele. Tais áreas, rotas ou pontos recebem o nome genérico de 
“região de interesse para a inteligência” (RIPI). (BRASIL, 2003e, p.B-13) 

 
• na montagem das nossas linhas de ação; 

(i) Qualquer organização deve ser empregada de acordo com suas 
possibilidades. Inevitavelmente, em certas ocasiões podem ocorrer injunções 
nas quais este princípio não possa ser seguido, embora o Cmt deva cumprir sua 
missão. Fica-se mesmo em dúvida quanto à viabilidade das L Aç. Em tais 
ocasiões, trata-se de selecionar a L Aç que tenha maior possibilidade de êxito. O 
risco é inerente a qualquer operação militar. O grau de risco que o Cmt deve 
aceitar na escolha de uma L Aç é função de variáveis amplas, tais como: 
urgência, possibilidades de sucesso, missões futuras e conceito da operação do 
Esc Sp (BRASIL, 2003e, p.B-16). 
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• na análise das linhas de ação opostas (jogo da guerra);  

e. Subparágrafo “a. Seleção das L Aç do inimigo” 

(1) O EM faz uma análise preliminar e seleciona, entre as L Aç 
apresentadas pelo oficial de inteligência, aquelas que julga de maior 
probabilidade para ser colocada em execução pelo inimigo. Nessa análise, o EM 
vai buscar as dificuldades importantes e determinar os pontos fortes e fracos de 
cada L Aç. 

(2) Não existem regras fixas que possam determinar as reais 
possibilidades do inimigo quanto às L Aç que devam ser selecionadas. 
(BRASIL, 2003e, p. B-21) 

[...] 

(b) Jogo da guerra (movimento) 

1) É a análise de cada L Aç reagindo contra cada uma das 
possibilidades do inimigo, selecionadas anteriormente, visualizando-se a ação 
para ambos os contendores numa seqüência lógica, desde a posição inicial das 
tropas até o cumprimento da missão. 

2) O jogo da guerra vai permitir que o Cmt e seu EM 
visualizem como o combate pode acontecer, [...] (BRASIL, 2003e, p.B-21). 

[...] 

e) Matriz de sincronização 

Verificar durante esta fase, e em todas as outras, as condições 
de sincronização do campo de batalha, considerando cada elemento de combate 
e de apoio empregado. [...].  

Na análise em que se visualiza o combate, o Cmt e seu EM 
deverão buscar os seguintes aspectos: 

[...] 

. reduzir o grau de risco, pois todas as possibilidades do 
inimigo, em princípio, foram levantadas 

. confeccionar o calco de apoio à decisão; 

. elaborar a matriz de sincronização. (BRASIL, 2003e, p.B-
22). 

 

• na comparação das nossas linhas de ação; 

No parágrafo 4 do estudo de situação, o Cmt compara as L Aç já completas e 
aperfeiçoadas, a fim de chegar à conclusão sobre a melhor L Aç que permita o 
cumprimento da missão. Nesta comparação, deve empenhar todo o seu 
julgamento, habilidade e experiência. A melhor L Aç é, normalmente, aquela 
que tem as mais importantes vantagens e as menores desvantagens. Algumas 
destas vantagens e desvantagens, que emergem como resultado da análise, 
podem ser tão insignificantes, que são ignoradas. Deve-se, por isso, determinar 
a importância de cada vantagem e desvantagem à luz do cumprimento da 
missão, antes de aplicá-las na escolha de uma L Aç. Há vários processos para se 
determinar a melhor L Aç. (BRASIL, 2003e, p.B-22). 
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Na verdade pode-se verificar que a maioria das oportunidades de identificação de riscos 

está inserida na segunda etapa do estudo de situação, aquela na qual é feita a análise da 

situação (§2. Situação e Linhas de Ação). 

No que se refere às entradas do processo relacionadas pelo PMBOK, com exceção dos 

planos de gerenciamento que, como já foi abordado, não são confeccionados no estudo de 

situação todos os demais são consideradas no planejamento militar. 

Convém relembrar que a identificação dos riscos do projeto, no caso militar, é feita de 

forma evolutiva e simultânea com o desenvolvimento do planejamento do projeto 

(batalha). 

Quanto às técnicas e ferramentas enunciadas no PMBOK (PMI, 2008) para utilização na 

identificação dos riscos do projeto, apesar de não haver formalização do uso de nenhuma 

delas no processo militar, pode-se dizer que os procedimentos adotados no estudo de 

situação guardam algumas semelhanças com as seguintes indicações do PMBOK (PMI, 

2008). 

• Técnicas de coleta de informações, tais como: 

o Brainstorm; 

o Análise da causa-raiz. 

• Análise de lista de verificação; 

• Análise de premissas; 

• Técnicas de diagramas como: 

o Diagrama de influência;  

• Análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (SWOT64); e 

• Opiniões especializadas- há que ser considerada a parcialidade dos especialistas 

consultados. 

                                                 
64 Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats. 
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O produto final deste processo segundo o PMKBOK (PMI, 2008) é o Registro dos riscos 

onde estão consubstanciadas a Lista dos riscos identificados e a Lista das respostas 

potenciais aos riscos elencados.  

No Estudo de Situação não existe uma Lista de Riscos e de Respostas. Na metodologia 

militar o registro dos riscos e das respostas é feito em documentos elaborados pelos 

diversos oficiais do Estado-Maior, a maioria deles no formato de calcos e matrizes  

De acordo com os princípios que nortearam este trabalho é preciso destacar uma diferença 

significativa entre as duas metodologias comparadas: No caso militar a constituição 

organizacional de uma seção de inteligência, cuja função primordial é obter informações 

sobre o inimigo que proporcionem ao comandante as melhores condições possíveis para 

tomar decisões, facilita sobremaneira a execução do processo de identificação dos riscos 

do projeto (batalha). 

5.4.14 Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos – Gerenciamento dos Riscos 

A realização da análise qualitativa dos riscos é definida no PMBOK (PMI, 2008) da 

seguinte maneira: 

[...] processo de priorização de riscos para análise ou ação adicional através da 
avaliação e combinação de sua probabilidade de ocorrência e impacto. [...] O 
processo Realizar a análise qualitativa dos riscos avalia a prioridade dos riscos 
identificados usando a sua relativa probabilidade ou plausibilidade de 
ocorrência, o impacto correspondente nos objetivos do projeto se os riscos 
ocorrerem, bem como outros fatores, como o intervalo de tempo para resposta e 
a tolerância a riscos da organização associada com as restrições de custos, 
cronograma, escopo e qualidade do projeto. (PMI, 2008, p. 289). 

 
Na mesma publicação pode-se encontrar a referência ao fato de que a definição de níveis 

de probabilidade e impacto é uma atitude que pode reduzir a parcialidade da análise 

realizada. 

Ainda de acordo com o PMBOK “A realização da análise qualitativa dos riscos 

normalmente é um meio rápido e econômico de estabelecer as prioridades do processo de 

Planejar as respostas aos riscos e define a base para a realização da análise quantitativa dos 

riscos, se necessária.” (PMI, 2008, p. 289). 

A partir deste ponto o PMBOK (PMI, 2008) passa a tecer considerações a respeito das 

entradas do processo e das ferramentas e técnicas adotadas no seu desenvolvimento.  
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O texto exposto no PMBOK (PMI, 2008) deixa transparecer a ideia de que este processo é 

executado de forma sequencial, após a identificação dos riscos e antecipando-se à análise 

quantitativa destes. Essa conotação pode ser percebida não só pelo conteúdo do parágrafo 

da página 289 referenciado acima, mas, também, pela indicação do uso do Registro dos 

riscos produzido no processo anterior como entrada do processo e da atualização desse 

mesmo registro como produto (saída) do processo ora abordado. Como será explanado no 

próximo tópico esse registro de riscos atualizado será utilizado como entrada do processo 

de realização da análise quantitativa dos riscos do projeto. 

Este fato é importante ser relatado tendo em vista que se constitui em uma das diferenças 

levantadas entre as duas metodologias comparadas. 

No estudo de situação pode-se verificar que a análise qualitativa dos riscos do projeto é 

efetivamente realizada, mas não na forma sequenciada e apoiada em dados numéricos que 

traduzem objetivamente a relação probabilidade X impacto (Matriz de probabilidade e 

impacto) apresentada no PMBOK (PMI, 2008, p. 292).  

No caso militar ela é feita concomitantemente com a identificação dos riscos. No estudo de 

situação, quando um risco é identificado, ele é imediatamente analisado dentro da 

concepção doutrinária e, logo após a análise, é formulada uma resposta ou forma de 

tratamento que a ele deve ser dedicada. 

Além disso, a análise dos riscos no processo militar é feita de forma empírica, na maioria 

das vezes baseada em fatores de alto grau de subjetividade tais como percepção de indícios 

e julgamentos decorrentes da experiência, do conhecimento doutrinário acumulado, de 

raciocínio lógico, da flexibilidade de raciocínio e da interpretação/intuição pessoal. 

A fim de comprovar a proposição anterior são transcritos, em seguida, alguns trechos dos 

manuais de campanha que abordam o assunto nos quais se pode verificar a ausência da 

determinação do uso de ferramentas que quantifiquem a relação probabilidade x impacto 

dos riscos identificados . 

b. Estudos de situação 

     (1) O EM elabora estudos de situação para assessorar o Cmt na apreciação 
de todos os fatores que influenciam as linhas de ação (L Aç). Com base nesses 
estudos de situação, o EM fornece ao Cmt: 

           (a) conclusão sobre como os fatores mais significativos afetam a situação 
(BRASIL, 2003d, p. 1-4). 

-------   ///   ------- 
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“O grau de risco que o Cmt deve aceitar na escolha de uma L Aç é função de variáveis 

amplas, tais como: urgência, possibilidades de sucesso, missões futuras e conceito da 

operação do Esc Sp” (BRASIL, 2003e, p. B-16). 

-------   ///   ------- 

“A análise da ordem de batalha do inimigo visa, [...], bem como levantar indícios que 

servirão de base para a posterior determinação da(s) L Aç provável(eis) do inimigo e suas 

vulnerabilidades” (BRASIL, 2003e, p. B-10). 

-------   ///   ------- 

“Com base nos indícios decorrentes das atividades importantes recentes e atuais, as 

possibilidades inimigas levantadas são analisadas e discutidas, concluindo-se pela(s) mais 

provável(is)” (BRASIL, 2003e, p.B-12). 

-------   ///   ------- 

(1) O EM faz uma análise preliminar e seleciona, entre as L Aç apresentadas 
pelo oficial de inteligência, aquelas que julga de maior probabilidade para ser 
colocada em execução pelo inimigo. [...].  

(2) Não existem regras fixas que possam determinar as reais possibilidades do 
inimigo quanto às L Aç que devam ser selecionadas (BRASIL, 2003e, p. B-20). 

-------   ///   ------- 

“Não há L Aç perfeita. Haverá, normalmente, algum fator sobre o qual a L Aç apresentará 

uma vantagem marcante. Caberá ao Cmt definir a preponderância de um ou mais fatores 

sobre os outros, empenhando todo o seu julgamento, habilidade e experiência.” (BRASIL, 

2003e, p. B-43). 

-------   ///   ------- 

“ [...] Conhecimento, experiência e discernimento influenciam na seleção da melhor L Aç, 

entre as várias apresentadas. (BRASIL 2003d, p. 6-1). 

-------   ///   ------- 

Um bom julgamento é definido pela capacidade de selecionar e pesar fatos e 
idéias importantes. Deve reconhecer quais os aspectos mais significativos do 
problema e quais os fatos que devem ser afastados ou eliminados como 
irrelevantes. Deve, também, identificar qualquer indício que torne inadequada 
uma solução proposta. Experiência, instrução e estudo contribuem para um bom 
julgamento, mas vivacidade, flexibilidade de raciocínio e curiosidade intelectual 
são também essenciais. (BRASIL, 2003 d, p. 6-2). 
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Assim, mesmo sendo apoiada em valores ou fatores subjetivos, pode-se dizer que, à 

exceção da matriz de probabilidade e impacto, são utilizadas todas as demais técnicas de 

análise indicadas pelo PMBOK (PMI, 2008). 

No que se refere ao produto final do processo (atualização do registro de riscos), pode-se 

dizer que, em função da simultaneidade das ações de identificação e análise dos riscos 

observada no estudo de situação, a atualização do registro dos riscos é feito de forma 

unificada e mais completa do que aquele previsto no gerenciamento de projetos. 

Ainda fruto do que foi exposto é possível deduzir que o uso de um instrumento de cunho 

matemático como a matriz de probabilidade e impacto possa trazer maior precisão ao 

processo de analise qualitativa na metodologia militar.  

5.4.15 Realizar a Análise Quantitativa de Riscos – Gerenciamento dos Riscos 

Sobre este processo o PMBOK (PMI, 2008) assim se pronuncia: 

Realizar a análise quantitativa dos riscos do projeto é o processo de analisar 
numericamente o efeito dos riscos identificados nos objetivos do projeto. A 
análise quantitativa é realizada nos riscos que foram priorizados pela análise 
qualitativa dos riscos como tendo impacto potencial e substancial nas demandas 
concorrentes do projeto. (PMI, 2008, p. 294). 

[...] 

O processo de Realizar a análise quantitativa dos riscos geralmente segue o da 
análise qualitativa dos riscos. Em alguns casos, realizar a análise quantitativa 
pode não ser necessária para desenvolver respostas eficazes a riscos. (PMI, 
2008, p. 295). 

 
De forma semelhante ao processo Realizar a Análise Qualitativa, o texto exposto no 

PMBOK (PMI, 2008) deixa clara a ideia de que este processo é executado de forma 

sequencial, após a identificação e a análise qualitativa. De forma distinta do processo 

anterior, o texto também deixa clara a possibilidade de que o processo de análise 

quantitativa seja dispensável, em alguns casos, para a formulação de respostas eficazes aos 

riscos identificados. 

Em consequência do estudo do processo anterior verificou-se que a fase de análise dos 

riscos do projeto, no meio militar, é feita de forma empírica, subjetiva e intuitiva, não se 

amparando em formulações matemáticas/estatísticas que têm por finalidade gerar uma 

análise probabilística do projeto, em termos de custo, prazo ou desempenho, que redunde 

em condicionamento das respostas a serem dadas aos riscos identificados. 
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No estudo de situação não é feita a análise quantitativa dos riscos do projeto. 

Em consequência não serão abordados os demais aspectos relacionados ao processo em 

pauta. 

5.4.16 Planejar as Respostas aos riscos – Gerenciamento dos Riscos 

De acordo como PMBOK (PMI, 2008), este é o processo que ocorre após as análises 

(qualitativa e quantitativa) dos riscos do projeto, no qual são desenvolvidas e selecionadas 

ações e opções (respostas) realistas, oportunas e adequadas à importância de cada risco. 

Nele estão incluídas a identificação e designação das pessoas que assumirão as 

responsabilidades sobre cada uma das respostas acordadas e financiadas para atender a 

cada risco. 

O PMBOK (PMI, 2008) indica com entradas do processo o registro e o plano de 

gerenciamento de riscos. 

Com relação às ferramentas e técnicas usadas no desenvolvimento do processo o PMBOK 

(PMI, 2008) deixa clara a existência de diversas maneiras ou estratégias para se tratar os 

riscos identificados. Essas estratégias estabelecem as resposta julgadas apropriadas a cada 

um dos casos considerados. Por isso, para cada risco identificado deve ser selecionada a 

estratégia ou o conjunto de estratégias que proporcione maior probabilidade de eficácia na 

sua aplicação. O guia ressalta ainda que no caso de serem estabelecidas reservas de 

contingência, também deverão ser definidos os momentos e circunstâncias da sua 

utilização. 

No estudo de situação, a exemplo do que foi demonstrado nos dois últimos tópicos o 

planejamento das respostas aos riscos identificados também não se constitui num processo 

distinto, específico. As respostas aos riscos são desenhadas simultaneamente com a 

identificação e a análise qualitativa do risco.  

Na metodologia de gerenciamento de projetos do PMI o planejamento das respostas aos 

riscos desenvolve “opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças 

aos objetivos do projeto”. (PMI20080, p. 301). 

No estudo de situação podem-se tecer as mesmas considerações. 

O manual C 101-5, no seu 1ºvolume, não deixa dúvidas quanto à finalidade do estudo de 

situação: “determinar a melhor maneira de cumprir a missão” (BRASIL, 2003d, p. 6-2), ou 
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seja, ao final do estudo o comandante deve concluir qual a melhor L Aç para o 

cumprimento da missão, qual a L Aç com maior probabilidade de sucesso. 

Para tanto o comandante e seu Estado-Maior seguem um roteiro chamado Memento de 

Estudo de Situação que garante a realização de uma análise da situação completa, clara, 

criteriosa, imparcial, lógica e objetiva que permitirá, por sua vez e ao final do estudo, a 

adoção de uma decisão judiciosa. O uso do memento, como diz o manual, “assegura que 

sejam levados em consideração todos os aspectos significativos do problema” (BRASIL, 

2003d, p. 6-4). Entre esses aspectos estão os riscos do projeto. 

O estudo de situação é iniciado com a análise da missão recebida. Num segundo passo do 

processo são estudados todos os aspectos que podem, de alguma forma, afetar as nossas 

ações. É nessa etapa do estudo de situação que está contida a maioria das oportunidades de 

identificação de riscos e é nessa mesma etapa que se começa a construir as respostas a 

esses riscos, compondo-se com elas as diversas L Aç (alternativas) que façam frente aos 

riscos levantados. 

Conforme se pode ver no manual: 

b. O parágrafo “2. SITUAÇÃO E LINHAS DE AÇÃO” tem como finalidade a 
análise da situação e a montagem das L Aç para o cumprimento da missão. Para 
isso, são levantados e analisados todos os aspectos e fatos (princípio da 
universalidade) ligados à região de operações, ao inimigo e aos nossos meios, 
deduzidos seus efeitos e estabelecidas hipóteses que possam influir na 
montagem das L Aç. (BRASIL, 2003e, p. B-5). 

-------   ///   ------- 

e. Subparágrafo “c. Nossas L Aç” 

[...] 

(2) No planejamento, devem ser considerados (sic) todas as L Aç que forem 
viáveis (que permitam o cumprimento da missão sem que resulte em danos 
desnecessários para as organizações) e significativamente diferentes. 

(3) Durante a formulação de L Aç, o Cmt deve procurar assegurar o melhor 
emprego do seu poder de combate contra as forças inimigas, ao mesmo tempo 
que procura impedir que o inimigo empregue favoravelmente seu poder de 
combate contra as nossas forças; isto é, procura uma proporção favorável do 
nosso poder de combate contra as forças inimigas, nos momentos e lugares 
críticos. (BRASIL, 2003e, p. B-14). 

 

Nas etapas subsequentes do estudo de situação as nossas L Aç são confrontadas com as L 

Aç possíveis de serem postas em prática pelo inimigo sem se desprezar nem mesmo a 
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menos provável delas (grifo nosso). Com isso todos os riscos são considerados. No caso 

militar nenhum risco é desprezado. 

Na metodologia do PMI são elencadas como ferramentas e técnicas a serem utilizadas no 

desenvolvimento do processo as estratégias para riscos negativos ou ameaças, as 

estratégias para os riscos positivos ou oportunidade, as estratégias de respostas de 

contingência e as opiniões especializadas. Assim, fica claro que no gerenciamento de 

projetos os riscos, após terem sido identificados e analisados, são tratados de forma 

diferenciada. Se forem riscos negativos (ameaças) eles poderão ser eliminados, 

transferidos, mitigados ou mesmo aceitos. Se forem riscos positivos (oportunidades) eles 

poderão ser explorados, compartilhados, melhorados ou também aceitos. A metodologia de 

gerenciamento de projetos considera ainda o uso de mais duas estratégias: as respostas de 

contingência e o uso da opinião de peritos em determinados riscos.  

No estudo de situação o mesmo procedimento é adotado. 

Na penúltima etapa do estudo de situação será procedida a comparação das nossas linhas 

de ação. Com relação a isso encontra-se no manual o seguinte texto: 

No parágrafo 4 do estudo de situação, o Cmt compara as L Aç já completas e 
aperfeiçoadas, a fim de chegar à conclusão sobre a melhor L Aç que permita o 
cumprimento da missão. Nesta comparação, deve empenhar todo o seu 
julgamento, habilidade e experiência. A melhor L Aç é, normalmente, aquela 
que tem as mais importantes vantagens e as menores desvantagens. Algumas 
destas vantagens e desvantagens, que emergem como resultado da análise, 
podem ser tão insignificantes, que são ignoradas. Deve-se, por isso, determinar 
a importância de cada vantagem e desvantagem à luz do cumprimento da 
missão, antes de aplicá-las na escolha de uma L Aç. Há vários processos para se 
determinar a melhor L Aç. Dois deles são mais comumente usados. Um consiste 
em levantar, para a comparação, todas as vantagens e desvantagens de cada L 
Aç; o outro elege certos fatores de comparação, fazendo-os reagir com as L Aç. 
(BRASIL, 2003e, p. B-22) 

 
Com relação às saídas do processo são enumeradas no PMBOK (PMI, 2008, p. 305 a 308): 

a atualização do registro dos riscos, as decisões contratuais relacionadas a riscos, a 

atualização do Plano de Gerenciamento do Projeto e a atualização dos documentos do 

projeto. 

A atualização do registro dos riscos prevê a inclusão das respostas apropriadamente 

“escolhidas e acordadas” (PMI, 2008, p. 305) naquele registro. Na metodologia militar boa 

parte do rol de respostas elaboradas para os riscos identificados é registrada, basicamente, 
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no Calco de Eventos, na Matriz de Eventos, na Matriz de Sincronização e nos Calcos 

correspondentes às nossas Linhas de Ação. 

As decisões contratuais dizem respeito a contratação de seguros, serviços ou outros itens 

que repercutirão no processo de planejamento das Aquisições. 

No tocante às atualizações dos planos e documentos do projeto, já vimos que devido à 

finitude do processo decisório militar o documento final, a Ordem de Operações da 

brigada, não é modificada. As ordens por ela emanadas somente são devida e 

oportunamente atualizadas por meio da realização do Estudo de Situação de Conduta de 

Combate e da consequente expedição de Ordens Fragmentárias. 

Após todas as considerações apresentadas pode-se depreender que no processo militar as 

ameaças e as oportunidades não são tratadas de forma estanque e individualizada. Elas são 

tratadas de forma integrada e as diversas respostas possíveis de serem adotadas em relação 

a cada uma delas são todas consideradas e reunidas num conjunto de medidas 

harmonicamente planejadas. Esse conjunto harmônico das respostas adotadas é chamado 

de Linha de Ação. 

Do exposto pode-se também concluir que a solução militar de tratamento integrado dos 

riscos do projeto traga a possibilidade de se evitar ou explorar em melhores condições 

algum outro aspecto que possa surgir como resultado sinergético da integração do riscos 

identificados. 
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6 CONCLUSÃO 

O presente trabalho foi desenvolvido tendo por finalidade verificar a possibilidade de a 

metodologia de gerenciamento de projetos definida pelo Project Manegement Institute 

(PMI) contribuir para a modernização da metodologia de planejamento empregada pelo 

Exército Brasileiro na condução de uma operação de guerra e como isso poderia ser feito. 

Para o início do trabalho considerou-se que: 

• O Exército Brasileiro vem buscando modernizar os seus processos de gestão e tem 

feito isso com base nos conceitos e princípios estabelecidos pelo PMI; 

• Uma operação de guerra pode ser comparada conceitualmente a um projeto; 

• O Estudo de Situação, processo decisório de resolução de problemas utilizado pelo 

Exército Brasileiro para o desenvolvimento de possíveis respostas às ações 

empreendidas por um eventual inimigo, corresponde ao grupo de processos de 

iniciação e planejamento de projetos elencados pelo PMI; 

• Existem semelhanças e discrepâncias entre as duas metodologias; 

• A aplicação de algumas práticas de gerenciamento de projetos prescrita pelo PMI 

pode contribuir para a modernização do planejamento de operações do Exército 

Brasileiro. 

A fim de orientar a realização do estudo comparativo pretendido foram estabelecidos com 

objetivos intermediários do trabalho: 

• A descrição e interpretação dos processos de iniciação e planejamento; 

• A identificação, no estudo de situação, das atividades e ações similares aos 

processos de gerenciamento de projetos indicados; 

• O levantamento das similaridades, convergências e dissonâncias entre os processos 

discriminados no PMBOK e as atividades do estudo de situação. 

Com base nessas proposições e visando a realização do estudo comparativo, foram 

definidas séries comparáveis (conjunto de processos dos grupos de processo de iniciação e 

de planejamento e os procedimentos do Estudo de Situação do Exército Brasileiro). Foram 

também definidas as unidades de comparação (definições conceituais, aplicabilidade, 

etapas, objetivos, entradas e saídas dos processos selecionados). Esses elementos foram 
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comparados com os procedimentos previstos no Estudo de Situação que lhes são 

correspondentes ou similares. 

Assim foram estudadas as correlações entre as duas metodologias consideradas com base 

nos 21 processos que compunham o universo pesquisado e, após as identificações e 

comparações das congruências e dissonâncias, foram efetuadas, a interpretação e a análise 

dos resultados obtidos a fim de se chegar à solução do problema proposto.  

Dessa forma pôde-se verificar que realmente existem pontos nos quais as duas 

metodologias muito se assemelham e outros nos quais elas divergem significativamente, 

tendo-se chegado ao ponto limite de que alguns dos processos elencados pelo PMI não 

encontram atividade correspondente no Estudo de Situação e, em consequência disso esses 

processos não tiveram seus componentes (entradas, ferramentas e saídas) estudados. 

De forma resumida as correlações entre os processos prescritos pelo PMI e as atividades do 

Estudo de Situação estão representadas nos quadros a seguir (Quadros de 4 a 10): 
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Quadro 4 - Quadro de correlação dos processos de iniciação e o Estudo de Situação 
Processos& 
Parágrafos 

Áreas de 
conhecimento 

PMBOK Estudo de Situação 
Conclusões Parciais 

Grupo de processos de Iniciação 

Gerenciamento da 
Integração 

- Desenvolver o 
termo de 
abertura; 
 

§1 Missão 

• As informações constantes do Termo de abertura o projeto encontra 
semelhança com as informações disponibilizadas na Ordem de 
Operação do escalão superior da brigada e nas diretrizes de 
planejamento do comandante da brigada. A reunião dos dois 
documentos militares parece ser mais completa e abrangente do que 
o documento único do Gerenciamento de projetos, além de permitir 
com maior exatidão a distinção entre as imposições do Esc Sup e as 
determinações do “gerente do projeto”- Cmt Bda..  

Gerenciamento das 
Comunicações 

- identificar as 
partes 
interessadas 

§1 Missão 
     a.  interpretação da missão e da 
intenção do escalão dois níveis acima; 
§ 2-Situação e L Aç,  
      a. Considerações que afetam as 
possíveis L Aç,  
          3) – Situação do Inimigo; e 
          4) Nossa situação 

• O processo militar gera maior quantidade de saídas, o que, 
entretanto não permite concluir sobre qual das metodologias é mais 
eficiente na condução desse processo tendo em vista as 
peculiaridades de que se reveste cada caso.  O que se pode afirmar 
é que o processo militar, devido a estrutura organizacional e aos 
princípios doutrinários que regem a atividade, dispensa a confecção 
de documento específico de registro dos interesses das forças 
amigas. 

 

  



147 
 

Quadro 5- Quadro dos processos de planejamento que não possuem correlação com o Estudo de Situação 
Processos & 

Parágrafos 
Áreas de 
conhecimento 

PMBOK Estudo de Situação 
Conclusões Parciais 

Grupo de processos de Planejamento 

Gerenciamento dos 
Custos 

- Estimar os Custos 
- Determinar o 
Orçamento 

. Não há correspondência 

• “O gerenciamento dos custos do projeto preocupa-se principalmente com os 
custos dos recursos necessários para completar as atividades do projeto.” 
(PMI, 2008, p.167) 

• No caso de uma operação militar, no nível tático, a brigada não considera, em 
termos de planejamento, a questão relativa a custos. Os gastos de uma guerra 
são uma questão de Estado. 

Gerenciamento dos 
Recursos Humanos 

Desenvolver o 
Plano de Recursos 
Humanos 

• Desenvolver o Plano de Recursos Humanos é “o processo de identificação e 
documentação de funções, responsabilidades, habilidades necessárias e 
relações hierárquicas do projeto, além da criação de um Plano de 
gerenciamento do pessoal” (PMI, 2008, p. 215). 

•  No Exército Brasileiro estas atividades são definidas no Quadro de 
Organização – QO, no qual estão claramente especificadas todas as funções, 
habilidades necessárias, responsabilidades e relações hierárquicas.  

• Nas Brigadas, o gerenciamento de recursos humanos é feito de forma distinta 
daquela levada a termo nas instituições civis. Uma brigada quando em 
operação, não executa seleção, contratação, qualificação, pagamento ou 
demissão do seu pessoal. 

Gerenciamento das 
Aquisições 

Planejar as 
Aquisições 

• A brigada, em operações não desenvolve esse tipo de processo, Ela não faz 
aquisições.  

• As necessidades da brigada (pessoal, equipamentos e materiais) são 
estabelecidas em documentos institucionais (QO e QDM) e devem, em 
princípio, ser mantidas no nível de Apronto Operacional. Durante o combate, 
este nível é mantido por meio da cadeia logística operacional da Força. 
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Quadro 6- Quadro de correlação dos processos de planejamento da área de Gerenciamento da Integração e o Estudo de Situação 
Processos & 

Parágrafos 
Áreas de 
conhecimento 

PMBOK Estudo de Situação 
Conclusões Parciais 

Grupo de processos de Planejamento 

Gerenciamento da 
Integração  

- Desenvolver o 
Plano de 
Gerenciamento 
do Projeto. 

Todo o processo do Estudo de 
Situação, culminando com a decisão 
do comandante e a redação da Ordem 
de Operação da Brigada. 

• O documento do Estudo de Situação correspondente ao Plano de 
Gerenciamento do Projeto PGP) é a Ordem de Operações da brigada 
(OOp Bda). 

• A elaboração do PGP é progressiva e interativa e só é concluída ao 
final do projeto. A atualização do PGP é feita de forma controlada por 
um processo específico para tal fim. 

• A OOp é um documento finalístico, de conteúdo fixo que só é redigido 
após o encerramento do processo de planejamento. Entretanto as 
ordens e ações nele contidas poderão ser atualizadas em função do 
transcorrer da operação. Isto é feito por meio de Ordens fragmentárias 
elaboradas pelo processo denominado Estudo de Situação de Conduta, 
e expedidas pelo comandante da brigada ou em seu nome, pelos 
oficiais do seu Estado-Maior. 

• Em ambas as metodologias são confeccionados “planos auxiliares” 
que complementam e integram o documento básico (PGP ou OOp) 

• As metodologias se equivalem neste processo 
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Quadro 7- Quadro de correlação dos processos de planejamento da área de Gerenciamento do Escopo e o Estudo de Situação 
Processos & 

Parágrafos 
Áreas de 
conhecimento 

PMBOK Estudo de Situação 
Conclusões Parciais 

Grupo de processos de Planejamento 

Gerenciamento do 
Escopo 

- Coletar os 
requisitos; 

§1 Missão 
    a.  interpretação da missão e da 
intenção do escalão dois níveis acima; 
    b. Novo enunciado da missão; e 
    c. Finalidade. 

• No Estudo de Situação não existem documentos formalizados 
correspondentes aos previstos no gerenciamento de projetos para o 
gerenciamento de requisitos do projeto. 

• No processo militar alguns requisitos do projeto estão contidos em 
documentos organizacionais (manuais e regulamentos). 

• O processo militar prevê a elaboração de diversos documentos gráficos 
que permitem a visualização de vários requisitos do projeto. 

• O tratamento dos requisitos do projeto militar é feito, muitas das 
vezes, de forma empírica e intuitiva, com base no poder decisório do 
comandante. 

- Definir o 
escopo; 

§1 Missão 
     f. Condições de execução; e 
     g. Considerações sobre a área de 
operações. 
§2. Situação e Linhas de Ação. 
     c. Nossas L Aç 

• Existe forte semelhança entre as metodologias consideradas, 
entretanto, a definição do escopo no planejamento militar é feito, 
muitas das vezes, de forma empírica e intuitiva. 

• As técnicas e ferramentas utilizadas nas metodologias são 
praticamente as mesmas. 

• Assim como no caso do desenvolvimento do Plano de gerenciamento 
do projeto, não são feitas atualizações no conteúdo da Ordem de 
Operações 

- Criar a EAP. 
§1 Missão 
     d. Ações a realizar; e 
     e. Sequencia das ações; 

• A OOp é um documento que unifica os conteúdos da EAP, do 
dicionário da EAP e da Linha de Base do projeto, facilitando o acesso 
às informações e a compreensão das tarefas a serem cumpridas. 
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Quadro 8- Quadro de correlação dos processos de planejamento da área de Gerenciamento do Tempo e o Estudo de Situação 
Processos & 

Parágrafos 
Áreas de 
conhecimento 

PMBOK Estudo de Situação 
Conclusões Parciais 

Grupo de processos de Planejamento 

Gerenciamento do 
Tempo 

- Definir da 
atividade; 

§1. Missão 
     d. Ações a realizar 
§2. Situação e Linhas de Ação. 
     c. Nossas L Aç 

• No planejamento militar não existem documentos configurados 
especificamente em forma de lista, entretanto, as atividades, os seus atributos 
e os marcos da operação podem ser encontrados no corpo e nos anexos da 
OOp. 

• Os marcos do projeto não são todos consolidados em um único documento. 
Eles estão distribuídos em documentos distintos, mas que compõem a OOp 
da brigada. Entre eles está o Calco de Operações, um dos mais importantes 
anexos da OOp. 

• As metodologias são equivalentes nesse processo. 

- Sequenciar as 
atividades; 

§1. Missão 
     e. Sequencia das ações 
§2. Situação e Linhas de Ação. 
§3. Análise das Linhas de Ação 
Opostas 

• No Estudo de Situação não é produzido nenhum documento com as 
características do Diagrama de Rede. O documento produzido no 
planejamento militar cujo conteúdo e finalidade mais se aproximam do 
diagrama mencionado é a Matriz de Sincronização. 

• O processo Sequenciar as atividades no Estudo de Situação tem como 
produto a elaboração das Linhas de Ação, cujos elementos essenciais podem 
ser apresentados graficamente em um esquema de manobra. São produzidos 
tantos Esquemas de Manobra quantas forem as Linhas de Ação concebidas. 

- Estimar os 
recursos da 
atividade; 

§1 Missão 
     a.  interpretação da intenção e 
da missão do escalão dois níveis 
acima; 
Manuais, QO e QDM. 

• No gerenciamento de projetos esse processo tem ligação estreita com o 
processo Estimar os custos, que, no caso militar é totalmente desconsiderado 
neste escalão (Brigada). 

• no gerenciamento de projetos o processo produz as informações que 
possibilitarão a estimativa do tempo de execução e do custo do projeto, no 
estudo de situação esse processo serve somente para se identificar o 
acréscimo ou supressão de alguma fração da tropa. 

• No meio militar as dotações de material e pessoal são pré-definidas em 
documentos institucionais (QO e QDM) em função do tipo da organização 
militar e não da operação a ser realizada.  
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Continuação do Quadro 8 - Quadro de correlação dos processos de planejamento da área de Gerenciamento do Tempo e o Estudo de Situação 
Processos & 

Parágrafos 
Áreas de 
conhecimento 

PMBOK Estudo de Situação 
Conclusões Parciais 

Grupo de processos de Planejamento 

Gerenciamento do 
Tempo 

- Estimar as 
durações das 
atividade; 

§2. Situação e Linhas de Ação, 
      a. Considerações que afetam as 
possíveis L Aç,  
          4) Nossa situação. 
              j) Condições de tempo e 
espaço.  
DAMEPLAN 

• No Exército Brasileiro a  constituição organizacional da Unidades é 
definida em função das atividades a que cada OM se destina e não em 
função da operação em curso 

• O planejamento militar é totalmente condicionado pelas condições 
atmosféricas, pela conformação do terreno onde se desenvolve a 
manobra.  

• O desenvolvimento da operação depende da ação/reação do inimigo, 
sobre a qual não se tem nenhuma ingerência. 

• No estudo de situação a estimativa de duração é feita de forma 
empírica, com base em dados médios de planejamento e no 
conhecimento tácito 

• A estimativa da duração das atividades no gerenciamento de projetos 
tende a ser mais precisa do que no planejamento militar que guarda 
certo grau de subjetividade 

- Desenvolver o 
Cronograma. 

§1. Missão 
      f. Condições de execução; 
§2. Situação e Linhas de Ação 
      a. Considerações que afetam as 
possíveis L Aç,  
          4) Nossa situação. 

• no gerenciamento de projetos, são produzidas: uma representação 
gráfica do cronograma, uma espécie de dicionário de dados do 
cronograma e são feitas atualizações em documentos já produzidos.  

• No estudo de situação o cronograma da operação é apresentado de 
forma textual, inserido no corpo da OOp da brigada juntamente com 
todas as informações complementares necessárias a sua perfeita 
compreensão, e direcionado a cada um dos elementos subordinados. 

• Não existe previsão de representação gráfica do cronograma no Estudo 
de Situação. 
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Quadro 9 - Quadro de correlação dos processos de planejamento da área de Gerenciamento da Qualidade e o Estudo de Situação 
Processos & 

Parágrafos 
Áreas de 
conhecimento 

PMBOK Estudo de Situação 
Conclusões Parciais 

Grupo de processos de Planejamento 

Gerenciamento da 
Qualidade 

- Planejar a 
Qualidade. 

§1. Missão 
      f. Condições de execução; 
Manuais de Emprego Tático. 

• No Estudo de Situação não é produzido nenhum documento semelhante ao 
Plano de Gerenciamento da Qualidade previsto no gerenciamento de projetos; 

• Em ambas as metodologias são estabelecidas condições de controle e 
coordenação da execução do projeto que permitem avaliar o seu 
desenvolvimento e, se for o caso, atuar no sentido de mantê-lo em 
conformidade às especificações estabelecidas, mas não são estabelecido 
indicadores de desempenho que permitam uma melhor quantificação/avaliação 
do rendimento da operação em curso. 

• No estudo de situação não existe nada semelhante ao plano de melhoria do 
processo previsto no gerenciamento de projetos. Entretanto, no manual C 101 -
5 – Estado-Maior e Ordens (BRASIL, 2003d e 2003e), existem diversas 
referência a respeito da responsabilidade dos oficiais de EM de acompanharem 
e produzirem relatórios (verbais ou escritos) sobre a evolução do combate. 

• Possíveis alterações das determinações contidas na OOp só serão efetuadas 
pela expedição de Ordens Fragmentárias. 

 

Quadro 10 - Quadro de correlação dos processos de planejamento da área de Gerenciamento das Comunicações e o Estudo de Situação 
Processos & 

Parágrafos 
Áreas de 
conhecimento 

PMBOK Estudo de Situação 
Conclusões Parciais 

Grupo de processos de Planejamento 

Gerenciamento das 
Comunicações 

- Planejar as 
Comunicações
. 

§2. Situação e Linhas de Ação,  
      a. Considerações que afetam as 
possíveis L Aç,  
          4) Nossa situação 
              g) apoio ao combate 

• As metodologias se equivalem no que tange às entradas e às ferramentas e 
técnicas utilizadas no desenvolvimento do processo. 

• No Estudo de Situação o Plano de Gerenciamento das Comunicações é 
equiparado ao Anexo de Comunicações ou ao 5°parágrafo da OOp da 
brigada. 
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Quadro 11 - Quadro de correlação dos processos de planejamento da área de Gerenciamento de Riscos e o Estudo de Situação 
Processos & 

Parágrafos 
Áreas de 
conhecimento 

PMBOK Estudo de Situação 
Conclusões 

Grupo de processos de Planejamento 

Gerenciamento de 
Riscos 

- Planejar o 
Gerenciament
o de Riscos; 

Não há correspondência 

• No estudo de situação não existe uma ação destinada especificamente a lidar com 
os riscos do projeto. Os riscos são estudados e tratados de forma integrada no 
desenvolvimento do planejamento do projeto, por cada um dos oficiais de EM, 
dentro das suas respectivas áreas de responsabilidade funcional. 

• Na metodologia militar o gerenciamento dos riscos é inerente ao planejamento 
das operações e, portanto, ao desenvolvimento do estudo de situação. 

• No estudo de situação o gerenciamento dos riscos é feito com base nos princípios 
doutrinários da Força. 

- Identificar os 
Riscos; 

§1. Missão; 
§2. Situação e L Aç; 
§3. Análise das L Aç Opostas; 
§4. Comparação das nossas L Aç.. 

• A identificação dos riscos do projeto, no caso militar, é feita de forma evolutiva e 
simultânea com o desenvolvimento do planejamento do projeto. 

• No Estudo de Situação não existe uma Lista de Riscos e de Respostas. Na 
metodologia militar o registro dos riscos e das respostas é feito em documentos 
elaborados pelos diversos oficiais do Estado-Maior, a maioria deles no formato de 
calcos e matrizes. 

- Realizar a 
análise 
qualitativa dos 
riscos; 

• A análise dos riscos no processo militar é feita de forma empírica, na maioria das 
vezes baseada em fatores de alto grau de subjetividade tais como percepção de 
indícios e julgamentos decorrentes da experiência, do conhecimento doutrinário 
acumulado, de raciocínio lógico, da flexibilidade de raciocínio e da 
interpretação/intuição pessoal. 

• Mesmo sendo apoiada em valores ou fatores subjetivos, pode-se dizer que, em 
função da simultaneidade de realização das ações de identificação e análise dos 
riscos observada no estudo de situação, a atualização do registro dos riscos é feito 
de forma mais completa do que aquele previsto no gerenciamento de projetos. 

- Realizar a 
análise 
quantitativa 
dos riscos; 

Não há correspondência • No estudo de situação não é feita a análise quantitativa dos riscos do projeto. 
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Continuação do Quadro 11 - Quadro de correlação dos processos de planejamento da área de Gerenciamento de Riscos e o Estudo de Situação 
Processos & 

Parágrafos 
Áreas de 
conhecimento 

PMBOK Estudo de Situação 
Conclusões 

Grupo de processos de Planejamento 

Gerenciamento de 
Riscos 

- Planejar as 
respostas aos 
riscos. 

§1. Missão; 
§2. Situação e L Aç; 
§3. Análise das L Aç Opostas; 
§4. Comparação das nossas L Aç. 

• No processo militar as ameaças e as oportunidades são tratadas de forma 
integrada e as diversas respostas possíveis de serem adotadas em relação a cada 
uma delas são todas consideradas e reunidas num conjunto de medidas 
harmonicamente planejado chamado de “Linha de Ação”. 

• A solução militar de tratamento integrado dos riscos do possibilita evitar ou 
explorar em melhores condições algum outro aspecto que possa surgir como 
resultado sinergético da integração do riscos identificados. 
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Além do que foi apresentado nos quadros, durante o desenvolvimento do estudo foram 

levantadas várias considerações que nos permitiram chegar aos objetivos propostos para o 

trabalho. Entre elas destacam-se: 

Da caracterização de uma operação militar como equivalente conceitualmente a um 

projeto, feita com base nas conceituações encontradas em Magnoli (2006), em Ferreira 

(1999), em manuais militares (BRASIL 2003f e BRASIL, 1997a) e no próprio PMBOK 

(PMI, 2008) pode-se constatar que o gerenciamento de uma operação militar, assim como 

o de um projeto exige planejamento, coordenação e controle. 

Do confronte entre as opiniões de vários autores tais como Kerzner (2003 e 2010), Kontz & 

O’Donnel (1980), Xavier et al (2010), Cleland (2002), Valeriano (1998) e Prado (2004a e 

2004b) sobre metodologia de planejamento, juntamente com as conceituações contidas no 

PMBOK (PMI, 2008) e os princípios doutrinários expressos em manuais do Exército 

(BRASIL, 2001, 2003c e 2003d), pode-se chegar à conclusão de que o Exército Brasileiro 

já possui uma metodologia própria para o desenvolvimento do seu processo decisório e que 

ela está em consonância com o preceituado nas áreas de administração e de gerenciamento 

de projeto. 

No prosseguimento do estudo foram feitas comparações entre os documentos básicos da 

pesquisa (o PMBOK e o Manual C 101-5) e apresentadas as razões da escolha do 

Comandante Tático (Comandante/General de Brigada) como “gerente de projetos” do 

Exército. Esta escolha, na verdade, indica a opção feita pelas operações executadas pelas 

Brigada (módulo básico da estrutura operacional do Exército Brasileiro), como 

representativas de um projeto padrão como definido pelo PMI. 

Da comparação entre os conceitos pode-se verificar que enquanto a metodologia de 

gerenciamento de projetos admite que os processos relacionados no Guia de Boas Práticas 

possam ser selecionados convenientemente para cada projeto, no estudo de situação existe 

a exigência do cumprimento de todas as fases do processo. 

Desta forma, neste ponto, a metodologia militar parece ser mais rigorosa e completa, uma 

vez que o processo de tomada de decisão é elaborado com uma determinada sequência de 

raciocínios lógicos que teoricamente garante a qualidade da decisão. 

Entretanto, há que se considerar que o processo considerado admite que o conhecimento, a 

experiência e o discernimento do decisor sejam fatores relevantes na escolha da melhor 
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opção de “Linhas de Ação”. Isso atribui ao processo militar uma forte componente 

empírica e intuitiva. 

6.1 Os Grupos de processos 

Todos os 21 processos que compõem o universo pesquisado foram devidamente agrupados 

dentro das suas respectivas áreas de conhecimento e foram estudados nessa mesma 

sequencia de apresentação. 

As considerações sobre a comparação feita de cada um desses processos com as atividades 

que lhes são correlatas programadas no Estudo de Situação estão contidas no corpo do 

estudo realizado, nos tópicos destinados a cada um deles e as principais conclusões sobre 

eles estão expostas nos quadros apresentados. 

Tendo isto em mente coube nesta conclusão ressaltar somente os aspectos mais relevantes 

identificados ou deduzidos do estudo realizado.  

6.2 O Grupo de processos de iniciação: 

 O grupo de processos de iniciação é composto tão somente por dois processos que 

contemplam respectivamente as áreas de gerenciamento da integração e gerenciamento das 

comunicações do projeto. 

O grupo de processos de iniciação do projeto têm atividades correspondentes no estudo de 

situação que, embora com algumas peculiaridades, cumprem a mesma funcionalidade do 

gerenciamento de projetos. 

Entretanto julga-se relevante destacar que o “Termo de Abertura” da operação militar, 

caracterizado pela união da Ordem de Operações do escalão superior à brigada com a 

diretriz expedida pelo comandante da brigada, parece ser mais completo do que o 

documento único previsto no gerenciamento de projetos.  

Embora na metodologia do PMI seja recomendada a participação do Gerente de projeto na 

elaboração do termo, na metodologia militar a diretriz do comandante já encerra as suas 

orientações gerais para o planejamento da operação e as restrições por ele impostas, 

transmitindo à “equipe do projeto” com muito mais propriedade as suas determinações. 
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Em relação à Identificação da partes interessadas pôde-se verificar que na metodologia 

militar são produzidos mais documentos a respeito do inimigo do que os produzidos no 

gerenciamento de projetos sobre as partes interessadas negativas. Verificou-se também que 

o enquadramento do planejamento da operação da brigada pelo planejamento de escalões 

superiores a ela, praticamente define o quadro de interesses das partes (amigas) 

interessadas, facilitando a execução desse processo. Entretanto, devido às particularidades 

de cada caso é impossível se concluir sobre qual das metodologias é mais eficiente na 

condução desse processo.  

6.3 O Grupo de processos de planejamento: 

Este grupo de processos abrange todas as nove áreas de conhecimento definidas no 

PMBOK (PMI, 2008) e contém 19 processos distribuídos nessas áreas. Desses, seis não 

encontram correspondência na metodologia de planejamento militar. São eles: 

• Estimar os custos do projeto; 

• Determinar o orçamento do projeto; 

• Desenvolver o Plano de Recursos Humanos; 

• Planejar o Gerenciamento de Riscos; 

• Realizar a análise quantitativa dos riscos; e 

• Planejar as aquisições. 

 

6.3.1 O Gerenciamento da Integração 

Do que foi estudado sobre a elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto pôde-se 

concluir que existem duas diferenças marcantes entre as duas metodologias. 

 A 1ª delas é que no gerenciamento de projetos o Plano de Gerenciamento do Projeto 

(PGP) é um documento elaborado de forma progressiva que só é concluído ao final do 

empreendimento, enquanto no estudo de situação a Ordem de Operações da brigada (OOp 

Bda), documento que é correspondente ao PGP é elaborado uma única vez, de forma 

conclusiva e com conteúdo fixo ao final do estudo de situação do comandante tático.  
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A 2ª diferença está na forma de atualização do Plano de Gerenciamento. Enquanto na 

metodologia do PMI ela é feita de forma dinâmica e todas as atualizações são registradas 

no próprio plano na medida em que o projeto vai evoluindo, no planejamento militar a 

Ordem de Operações da Brigada somente terá seu conteúdo atualizado por meio de ordens 

fragmentárias originadas dos estudos de situação de conduta que são realizados nos 

mesmos moldes do estudo de situação do comandante tático, ou seja, no caso militar a cada 

fato novo surgido na evolução do combate é repetido o processo decisório inicial e são 

expedidas novas ordens. O Estudo de Situação de Conduta é normalmente feito de forma 

verbal e expedita e as ordens fragmentárias são documentos distintos da Ordem de 

Operações, exigindo maior cuidado no seu arquivamento junto ao documento do 

planejamento original. 

A fim de facilitar a compreensão dessa correlação elaborou-se a figura 15 que ilustra a 

correspondência entre as duas metodologias estudadas.  

Figura 15 – Ilustração da comparação entre o Estudo de Situação e o Planejamento do 
Gerenciamento de projetos 

 
Fonte: O autor 
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6.3.2 O Gerenciamento do Escopo 

No que diz respeito ao gerenciamento do escopo as principais considerações que devem ser 

feitas quanto a metodologia militar reportam-se a questão da subjetividade e intuição 

decorrentes da utilização de conhecimentos tácitos adquiridos ao longo da vida profissional 

aceitas tanto nas atividades correspondentes ao processo de coleta de requisitos quanto no 

de definição do escopo. 

Além disso, cabe destacar que a possibilidade de representação gráfica da Ordem de 

Operações (EAP do projeto militar) permite supor uma mais fácil compreensão do 

relacionamento das ações a serem executadas. 

Finalmente há que se considerar que o fato de a Ordem de Operações unificar em um só 

documento os conteúdos da EAP e do seu dicionário facilite o acesso às informações e a 

compreensão das tarefas a serem cumpridas. 

6.3.3 O Gerenciamento do Tempo 

Em relação a essa área é interessante ressaltar que mais uma vez observou-se o uso de 

conhecimento tácito e de Dados Médios de Planejamento (DAMEPLAN) que inserem as 

componentes de subjetividade e intuição ao planejamento militar. 

Observou-se também que no gerenciamento de projetos o uso de ferramentas como o 

diagrama de precedência e técnicas como PERT/CPM ajudam a dar maior precisão ao 

estabelecimento do cronograma do projeto. 

Por fim, como não existe previsão de representação gráfica do cronograma no estudo de 

situação, acredita-se que o uso de ferramentas informatizadas para a confecção de 

diagramas e do cronograma pudesse ajudar no aperfeiçoamento do planejamento das 

operações de guerra do Exército Brasileiro.  

6.3.4 O Gerenciamento da Qualidade 

É importante destacar que no que se refere à qualidade do projeto militar a subjetividade 

adquire grau máximo ao se condicionar a condução da operação ao uso de princípios e 

valores institucionais tais como sentimento de dever e cumprimento da missão e da 

aplicação de fundamentos doutrinários especificados na base doutrinária e integrante da 

bagagem cultural dos oficiais da força. 
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Acredita-se que a formulação de indicadores de desempenho formalmente estabelecidos 

possa contribuir para uma melhor quantificação/avaliação do nível de qualidade de uma 

operação militar. 

6.3.5 Gerenciamento das Comunicações 

Apesar da grande complexidade do sistema de comunicações empregado numa operação 

de guerra o planejamento das comunicações segue os mesmos princípios estipulados no 

gerenciamento de projetos, muito embora o enquadramento por um escalão superior 

facilite em parte o processo, tendo em vista que este escalão superior já impõe muitos dos 

parâmetros a serem utilizados nesse gerenciamento. 

6.3.6 Gerenciamento dos Riscos 

No que se refere a essa área de conhecimento as diferenças entre as metodologias são 

enormes. 

Inicia-se pelo fato de não haver no planejamento militar um documento formalizado que 

regule o gerenciamento de riscos. Segue-se a isso o modo como os riscos são tratados. 

Na metodologia do gerenciamento de projeto as ações de tratamento dos riscos 

(identificação, análises qualitativa e quantitativa e planejamento de respostas) são 

desenvolvidas de forma sequenciada e admite-se a possibilidade de “descarte” dos “riscos 

menores”. 

Na metodologia militar os riscos são tratados de forma integrada com as “ações de 

tratamento” sendo desenvolvidas, de forma simultânea e integrada, na medida em que os 

riscos vão sendo levantados e nenhuma possibilidade de risco é descartada, por menor que 

seja a sua probabilidade. 

Por outro lado, na metodologia de gerenciamento de projeto são utilizadas diversas 

ferramentas e técnicas para avaliação qualitativa e quantitativa dos riscos identificados, 

enquanto no estudo de situação além de não se realizar a análise quantitativa, faz-se a 

análise qualitativa de forma totalmente empírica, subjetiva e intuitiva. 

6.4 Considerações finais 

Assim, considerando-se tudo que foi apresentado, chega-se à conclusão de que a 

metodologia de gerenciamento de projetos estabelecida pelo PMI tem sim várias soluções 
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que podem contribuir para a modernização da metodologia de planejamento de uma 

operação de guerra do Exército Brasileiro. Entre elas destacam-se:  

• A utilização de representação gráfica da EAP da Operação; 

• A utilização do Diagrama de Rede e da metodologia PERT/COM; 

• A representação gráfica do cronograma (Gráfico de Gant); 

• A formulação de indicadores de desempenho para o desenvolvimento da operação 

considerada; e 

• O uso da Matriz de Possibilidade e Impacto. 

Desta forma encerra-se o trabalho declarando que todos os objetivos propostos foram 

atingidos e deixando algumas sugestões para futuros estudos. 

6.5 Sugestões para futuros estudos 

No decorrer do estudo realizado verificou-se que seria possível ampliar a abordagem do 

tema central do trabalho para outras considerações. Neste contexto deixa-se como sugestão 

para futuras pesquisas as seguintes colocações: 

1. Pode a metodologia de resolução de problemas (Estudo de Situação) contribuir para 

o aperfeiçoamento da metodologia de gerenciamento de projetos defendida pelo 

PMI? Como? 

2. Como instrumentalizar a metodologia militar a fim de reduzir a componente 

intuitiva que lhe é peculiar? 

3. Aprofundamento do estudo comparativo de forma específica para cada uma das 

áreas de conhecimento discriminadas no PMBO. 

 

 

.
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8 ANEXO: MEMENTO DO ESTUDO DE SITUAÇÃO  
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Fonte: Manual de Campanha C 101-5 – Estado-Maior e Ordens (BRASIL, 2003e). 

 


