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RESUMO 
 

Este trabalho tem como objetivo descrever como os fatores racionais, organizacionais e 

políticos influenciam o processo decisório no Exército Brasileiro para a obtenção de 

Materiais de Emprego Militar (MEM). Utilizou-se a abordagem proposta no trabalho de 

Allison para análise das decisões durante a crise dos mísseis de Cuba em 1962. Os 

fatores racionais utilizados foram: cálculo, maximização de valor, impessoalidade, 

escolha racional e racionalidade limitada. Os fatores organizacionais foram: padrões e 

processos organizacionais, segmentação do problema, coordenação e controle 

centralizados, flexibilidade limitada, previsibilidade e cultura organizacional. Os fatores 

políticos utilizados foram: conflito, poder, negociação, contingências, cooptação, 

interesses e influência externa. Os resultados permitiram constatar que o processo 

decisório, mesmo ocorrendo em uma organização baseada em pressupostos racionais, 

sofre influência de fatores organizacionais e políticos.  
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ABSTRACT 
 

This work has the objective to describe how the rational, organizational and political 

factors influence the military use material obtainment decision-making process in 

Brazilian Army. The approach proposed by Allison to analyze the Cuban Missile Crisis 

in 1962 had been used. The rational factors used were: calculus, value maximization, 

impersonality, rational choice and bounded rationality. The organizational factors were: 

organizational patterns and process, problem segmentation, centralized coordination 

and control, limited flexibility, predictability and organizational culture. The political 

factors used were: conflict, power, negotiation, contingency, cooptation, interests and 

external influence. The outcomes allowed verify that decision-making process, even 

happening in a rational based organization, is influenced by organizational and political 

process. 
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1 – O PROBLEMA 

1.1 – Introdução 

O Estado Brasileiro tem como princípios a solução pacífica de conflitos por meio 

da ação diplomática e a dissuasão baseada na existência de uma estrutura militar 

compatível com sua posição no cenário mundial. A postura brasileira, embora de caráter 

defensivo, não implica que as Forças Armadas tenham que se limitar somente a 

operações defensivas em caso de conflito. Apesar de conviver pacificamente na 

comunidade internacional, o país pode ser forçado a atuar em conflitos como 

conseqüência de ameaças ao seu patrimônio ou aos seus interesses. 

A manutenção da capacidade dissuasória do país exige que o Exército seja 

equipado com equipamentos cada vez mais eficazes. Esta necessidade tem 

transformado os Materiais de Emprego Militar1 (MEM) em sistemas de alto valor e 

complexidade tecnológica. Para manterem o poder, os países impõem restrições 

estratégicas e comerciais às tecnologias militares. Ao longo da história, os conflitos 

internacionais evidenciam as dificuldades causadas por estas restrições. A guerra das 

Malvinas foi um caso emblemático no assunto. A Argentina teve o seu suprimento de 

munições e armamentos bloqueado ao defrontar-se com a Inglaterra. Diante da situação 

________________ 

1 O Glossário de Termos e Expressões para Uso no Exército (Brasil, 2003) define Material de 

Emprego Militar ou MEM como todo “Armamento, munição, equipamentos militares e outros materiais 

ou meios navais, aéreos, terrestres e anfíbios de uso privativo ou característico das forças armadas, bem 

como seus sobressalentes e acessórios.” 



11 

 

exposta, surge a pergunta: até que ponto a utilização de equipamentos estrangeiros, ou 

globalizados, influenciariam o balanço de poder e o resultado de um embate? 

Zouain (2001), ao afirmar que a ciência e a tecnologia são essenciais para o 

desenvolvimento econômico de um país, apresenta evidências para responder a questão. 

O investimento na ciência como atividade geradora de conhecimento provoca o 

surgimento de inovações tecnológicas no processo produtivo. O conseqüente aumento 

do lucro possibilita novo investimento na ciência, criando o crescimento econômico e 

tecnológico. A tecnologia militar, além de permitir a formação do mesmo ciclo, 

também resulta no aumento do poder no cenário internacional. Desta forma, pode-se 

afirmar que a aquisição de um determinado produto ao financiar a pesquisa científica, 

promove o desenvolvimento do país. A lógica deste raciocínio leva a concluir que um 

material de emprego militar adquirido no mercado internacional promove aumento do 

poder e desenvolvimento do país fornecedor em detrimento do Brasil. 

Entretanto, sob a perspectiva da capacidade de dissuasão, o tempo necessário 

para a pesquisa e desenvolvimento, frente à disponibilidade de um material de emprego 

militar estrangeiro coloca Exército diante do dilema: adquirir o equipamento e tornar-se 

dependente de um fornecedor estrangeiro; ou buscar a independência tecnológica e 

arcar com os custos de penúria2 durante o período necessário para o desenvolvimento 

do similar nacional. 

________________ 

2 O custo de penúria expressa o impacto negativo que a inexistência de um determinado material 

provoca durante uma operação militar. 
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A Figura 1 apresenta de forma resumida o ciclo de vida dos MEM no Exército. 

Inicialmente ocorre a formulação conceitual, quando são determinadas as necessidades, 

as condições e as especificações. Após estudos sobre as opções, ocorre a decisão sobre 

a forma de obtenção. Neste ponto, o ciclo pode seguir o caminho da pesquisa e 

desenvolvimento, com a produção e avaliação de um protótipo. Se as especificações 

forem atendidas, o material avança no ciclo de vida para a produção e a posterior 

avaliação do lote-piloto. Se a opção for pela aquisição, o ciclo avança diretamente para 

a fase de avaliação do lote-piloto. Se o lote-piloto atender os requisitos o ciclo 

prossegue para a produção ou aquisição e depois para a utilização. O ciclo termina 

quando o material é alienado. Em cada fase, um conjunto de órgãos atua, seja como 

responsável ou como executante. 

Figura 1 – Ciclo de Vida de Materiais de Emprego Militar 

 
Fonte: Adaptado de CARVALHO, 2004 

 

Cabe ressaltar que cada opção de obtenção escolhida determina um caminho 

completamente diferente no ciclo de vida do MEM. Pela Tabela 1, verificam-se as 

grandes quantidades de materiais utilizados no Exército. Sendo assim, o processo 
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decisório ligado à forma de obtenção de materiais pode influenciar significativamente a 

distribuição de recursos entre os órgãos do Exército. 

Tabela 1 – Quantitativos de recursos humanos e materiais do Exército Brasileiro 

Recursos Humanos e Materiais Quantidade 

Efetivo de militares  
(incluindo oficiais e praças) 

Aproximadamente 
170 mil homens 

Blindados  580 

Carros de Combate 520 

Carros de transporte de tropa 845 

Canhões 570 

Lançadores de foguetes 19 

Helicópteros 52 

Armamento leve (pistolas, fuzis, 
metralhadoras de mão) 

Em torno de 500 mil 

Fonte: http://www.exercito.gov.br/01inst/DMF/dmf.htm#29 em 15/03/07 

Allison (1969) criou um método de análise em que a decisão é analisada sobre a 

perspectiva de três modelos. O primeiro trata a seleção de alternativas como resultado 

de escolhas racionais. O segundo modelo assume que a decisão é o produto de um 

processo organizacional, e como tal, é conformado pelas normas, crenças e padrões 

comportamentais estabelecidos na organização. O último modelo, o político, assume 

que a decisão resulta de jogos de barganha entre os diversos atores existentes em uma 

arena chamada organização. 

O quadro conceitual criado por Allison, quando aplicado ao modelo de ciclo de 

vida de materiais de emprego militar do Exército, traz à tona a questão que é o objeto 

desta dissertação:  
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Como os fatores racionais, organizacionais e políticos influenciam o processo 

decisório do Exército Brasileiro relativo a forma de obtenção de materiais e emprego 

militar? 

1.2 – Objetivos 

1.2.1 – Objetivo Principal 

Descrever como os fatores racionais, organizacionais e políticos influenciam a 

tomada de decisão pelo Exército Brasileiro sobre a forma de obter materiais de emprego 

militar.  

1.2.2 – Objetivos Intermediários 

• Descrever os principais processos que antecedem a decisão sobre a forma de 

obtenção de MEM no Exército Brasileiro. 

• Identificar quais fatores racionais influenciam o processo decisório para 

obtenção de MEM. 

• Identificar quais fatores organizacionais influenciam o processo decisório para 

obtenção de MEM. 

• Identificar quais fatores políticos influenciam o processo decisório para 

obtenção de MEM. 

• Analisar como os fatores racionais, organizacionais e políticos influenciam o 

processo decisório para obtenção de MEM no Exército Brasileiro. 
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1.3 – Suposições 

Este estudo parte das seguintes suposições: 

• O processo decisório para a forma de obtenção não está restrito apenas ao uso 

da racionalidade. 

• Os fatores organizacionais têm relevância nos processos decisórios do 

Exército. 

• Os fatores políticos têm relevância nos processos decisórios do Exército.  

• As informações coletadas permitirão utilizar os modelos para análise de 

processo decisório propostos por Allison e Zelikow (1999). 

1.4 – Delimitação do Estudo 

Restrita ao Exército Brasileiro, a dissertação analisa a primeira reunião decisória 

do ciclo de vida de materiais de emprego militar. Neste momento, ocorre a escolha 

entre as alternativas possíveis para obtenção de MEM. O processo decisório é analisado 

utilizando-se o modelo proposto por Allison (1969) em que a decisão é tratada por três 

perspectivas: racional, organizacional e política. 

A dissertação não aborda aspectos relativos a efetividade e eficácia da decisão, 

assim como não são considerados os fatores que geram as necessidades de material. 

1.5 – Relevância do Estudo 

Uma forma de reduzir a necessidade de recursos do Exército é otimizar a 

obtenção de materiais de emprego militar. A última atualização das normas que 

regulam o modelo administrativo do ciclo de vida ocorreu em 1994. Desde então o 
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Exército, o Brasil e o cenário mundial se alteraram de forma considerável. A criação do 

Departamento de Ciência e Tecnologia em 2005 criou uma necessidade urgente de 

reformulação daquelas normas. No contexto do Exército Brasileiro, este estudo é 

relevante na medida em que fornecerá subsídios para: 

• O entendimento do processo decisório no Exército diante da tecnologia. 

• A reformulação das normas que estruturam e ditam o funcionamento do 

sistema de ciência e tecnologia do Exército e do ciclo de vida dos materiais de 

emprego militar. 

Sob o ponto de vista acadêmico, o processo decisório encontra grande relevância 

no que diz respeito ao gerenciamento eficaz das organizações. Diversos modelos 

normativos, prescritivos e descritivos formam um amplo quadro conceitual para análise 

e entendimento do assunto. Entretanto, são poucas as abordagens que consideram o 

processo de tomada de decisão nas organizações militares. A motivação e a relevância 

deste trabalho surgem das particularidades e da escassez de estudos de tais 

organizações. 
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2 – REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 – A Racionalidade nas organizações 

O desenvolvimento das Ciências Naturais e seus métodos racionais levaram os 

cientistas a acreditar que uma razão absoluta deveria existir em todas as áreas do 

conhecimento humano. Max Weber, ao introduzir A ética protestante e o espírito do 

capitalismo, pende claramente para a razão cartesiana ao citar o conceito de “linha de 

desenvolvimento de significado e valor universais”. A aplicação da racionalidade às 

teorias administrativas, ao causar sensação de onisciência e controle sobre Universo, 

transformou-a em um dos temas centrais da análise organizacional.  

As teorias sobre burocracia apresentadas por Weber foram precursoras na 

abordagem da racionalidade nas organizações. De acordo com Kalberg (1980), o tema é 

reconhecido como um dos mais relevantes, entretanto poucos autores se arriscaram a 

desvendar os significados do termo na obra daquele autor. As dificuldades de 

conceituação se devem em parte ao próprio Weber, por conta de uma discussão 

fragmentada e dispersa sobre o tema.  

A visão weberiana estabelece diversas abordagens, como a formal e a material. 

Oliveira (1993) destaca que para Weber a racionalidade formal está relacionada à 

utilização cálculo e lógica numéricos na gestão econômica3, enquanto a racionalidade 

________________ 

3 Weber (2000) define a gestão econômica como o uso pacífico do poder de disposição que 

“primariamente é economicamente orientado”. A gestão econômica racional ocorre quando há fins e 

planos. 
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material está orientada a postulados valorativos de qualquer natureza. A racionalidade 

formal e a racionalidade material ocupam posições antagônicas. Do ponto de vista da 

racionalidade formal, uma ação baseada em valores sem a devida consideração técnica 

sobre as conseqüências dessa ação é irracional. Por outro lado, sob a perspectiva da 

racionalidade material, também pode ser irracional a ação tomada exclusivamente com 

base em cálculos sem que se considerem as exigências éticas com relação a valores. 

Para Weber (2001), a racionalidade existe apenas quando há possibilidade de 

cálculo. Uma transação é racional se o cálculo é a base da ação individual. Para o autor 

não importa a precisão, pois esta só influencia o grau de racionalidade da operação. 

Kalberg (1980), ao tentar reconstruir em um nível puramente conceitual a 

multiplicidade do processo de racionalização na teoria de Weber, identifica quatro tipos 

de racionalidade: prática, teórica, substantiva e formal. A racionalidade prática é 

utilizada quando o mundo é visto ou julgado em termos dos interesses individuais 

puramente pragmáticos pertencentes ao ego dos indivíduos. Ao invés de aplicar padrões 

de ação para conformar as rotinas diárias em termos de um sistema de valores 

absolutos, a ação racional prática aceita as realidades impostas e calcula a forma mais 

expedita para lidar com as dificuldades apresentadas. A ação pragmática é 

predominante sobre os interesses diários, e os fins práticos são alcançados por meio de 

cálculos precisos dos meios mais adequados.  

A racionalidade teórica envolve o entendimento consciente da realidade por 

meio da construção de conceitos abstratos precisos ao invés da observação da ação. 

Uma vez que a confrontação cognitiva com a experiência é utilizada, processos de 

pensamento como dedução lógica, indução, atribuição de causalidade e formação de 

significados simbólicos são característicos à racionalidade teórica. Kalberg (1980) 



19 

 

exemplifica este tipo de racionalidade ao citar a crença de que oferendas poderiam 

aplacar a ira dos deuses e afastar alguma catástrofe.  

A racionalidade substantiva se estabelece por meio de cálculos de fins com 

relação a “postulados valorativos”. Os postulados podem representar não apenas um 

valor, mas um conjunto completo de valores que podem variar em compreensão, 

consistência e conteúdo. A razão substantiva estabelece exigências “éticas, políticas, 

utilitaristas, hedonistas, estamentais, igualitárias ou outras quaisquer” (WEBER, 2001, 

p.52) e as toma como padrões para ação racional. 

Diferentemente da racionalidade prática, teórica e substantiva que permeiam 

quase todas as esferas da vida, a racionalidade formal se restringe a limites mais 

específicos e bem definidos. Sua presença é predominante nas esferas econômica, 

científica, e legal e também nas formas burocráticas de organização. Enquanto a 

racionalidade prática busca calcular e resolver problemas por meio de relações de meios 

e fins referenciados a objetivos pragmáticos individuais, a racionalidade formal procura 

legitimar o cálculo racional com referência a regras, regulamentos e leis universais.  

A racionalidade formal desconsidera as preferências pessoais ou decisões 

arbitrárias para orientar a ação racional. O universalismo e o cálculo referenciados em 

regulamentos legais se sobrepõem às decisões baseadas nas qualidades dos indivíduos. 

Qualquer um, independente da personalidade ou prestígio, está sujeito aos mesmos 

processos da racionalidade formal. De acordo com Kalberg (1980), Weber considera 

que é na burocracia que se encontra a forma mais “racional” de dominação, uma vez 

que um de seus objetivos é calcular a forma mais precisa e eficiente para resolver os 
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problemas. Weber se refere a dominação burocrática como racionalmente formal 

porque a ação é orientada por estatutos e regras bem definidos. 

Oliveira (1993) considera o conceito weberiano de racionalidade como “a 

escolha adequada entre alternativas e a eleição pertinente de meios para o alcance de 

fins estabelecidos”. A autora conclui que o conceito de racionalidade formal 

apresentado por Weber elimina a dimensão política da dominação na organização. 

A teoria racionalista clássica da administração científica pretendia da mesma 

forma ignorar as relações de poder, uma vez que o modelo mecanista em que se apoiava 

reduzia os seres humanos a engrenagens de uma máquina maior. Para Crozier (1981), 

os adeptos desta teoria tinham como objetivo eliminar as ligações com o passado 

“excessivamente e exclusivamente apaixonado pelos métodos de governo” 

estabelecendo que o comportamento humano não se constituía em um problema e os 

incentivos financeiros bastariam para controlá-lo.  

Herbert Simon (1979) define a racionalidade como a “seleção de alternativas de 

comportamento preferidas de acordo com algum sistema de valores que permite avaliar 

as conseqüências desse comportamento”. O autor chama atenção para a complexidade 

do conceito e sugere a seguinte tipologia para classificação: objetiva,  representa de fato 

o comportamento correto para maximizar certos valores em uma situação; subjetiva, 

maximiza a realização com referência ao conhecimento de uma situação; consciente, o 

cálculo é resultado de processos conscientes; deliberada, a adequação entre meios e fins 

é deliberadamente provocada; organizacional, orientada no sentido dos objetivos da 

organização; e pessoal, referenciada por objetivos do indivíduo.  
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A racionalidade formal de Weber e a racionalidade objetiva de Simon funcionam 

como suporte para a tomada de decisão no âmbito da organização. Entretanto, para 

serem plenamente aplicadas, os indivíduos devem estar em um ambiente onde haja 

conhecimento completo de todas as alternativas possíveis e suas conseqüências. 

Simon(1979) alerta que tal situação só ocorre em sistemas fechados em laboratórios 

experimentais, onde o cientista pode criar as condições desejadas para selecionar e 

isolar as variáveis relevantes para a experiência. 

A racionalidade do homem econômico sugerida pela administração científica 

quanto contraposta ás incertezas da realidade organizacional dá lugar à racionalidade do 

homem administrativo. Enquanto o primeiro busca maximizar seus esforços no sentido 

de escolher a melhor alternativa, o segundo busca um curso de ação satisfatório. O 

homem administrativo reconhece que o “mundo por ele percebido é apenas um modelo 

drasticamente simplificado do agitado e confuso mundo real” (SIMON, 1979, p. xxiv). 

Desta forma, ele se conforma com a possibilidade de lidar com apenas parte dos 

aspectos da realidade para selecionar a opção mais aceitável em um determinado 

momento. 

Para Hebert Simon (1979, p.252) “o indivíduo é limitado na sua racionalidade 

pelos seguintes fatores: a) por sua capacidade inconsciente, hábitos e reflexos; b) por 

seus valores e conceitos de finalidades, os quais podem não coincidir com os objetivos 

da organização; e c) extensão de seus conhecimentos e das informações que dispõe.” O 

autor complementa que a ação do indivíduo é racional em relação aos objetivos da 

organização se for este capaz de seguir determinado curso de ação, possuir 

entendimento correto das finalidades daquela e dispuser da informação sobre as 

condições que delimitam a ação.  
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Para efeitos de análise do processo decisório, apesar das diferentes abordagens 

de racionalidade descritas, esta pesquisa considera apenas a racionalidade formal 

(KALBERG, 1980) ou objetiva (SIMON, 1979) levando em consideração seus fatores 

limitantes.  

2.2 – Cultura organizacional 

O estudo de qualquer tema relacionado ao Exército Brasileiro requer, 

necessariamente, o exame das nuances existentes na cultura militar e sua influência no 

funcionamento da Força Terrestre. Entretanto, como o significado do termo cultura 

organizacional é controverso, torna-se oportuno clarifica-lo, relativizando-o no contexto 

da organização militar.  

Schein (1985) chama atenção para a multiplicidade de significados e conotações 

que a palavra cultura pode assumir. Ao combiná-la com o vocábulo organização, é 

praticamente certo que surjam problemas conceituais e semânticos. Não há limites 

claros na realidade para nenhum dos dois termos. Como fator complicador, há varias 

correntes teóricas, com diferentes definições de cultura, diferentes métodos para 

determinar o que se entende como cultura e diferentes formas de avaliar como a cultura 

afeta as organizações. Siqueira (1996) defende que o estudo da cultura organizacional 

pode feito pela abordagem comportamental, psicológica, antropológica ou 

interdisciplinar, contendo cada uma um conjunto de enfoques diferentes.  

As abordagens que consideram de forma independente e isolada alguns aspectos 

como padrões observados de comportamento, regras informais, valores organizacionais 

apresentam definições incompletas ou superficiais para cultura organizacional 

(SCHEIN, 1985). Embora estes elementos sejam importantes, o termo cultura deve 
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representar o conjunto de pressupostos e crenças que são compartilhados pelos 

membros de uma organização, que operam de maneira inconsciente e conformam a 

percepção que a organização tem de si mesma e do meio em que se insere. Entretanto, 

esta abordagem traz consigo o problema da delimitação uma vez que o termo pode ser 

utilizado de forma ampla (MOTTA, 2003). Como solução,o autor propõe uma visão 

sistêmica para os grupos sociais. Estes podem ser constituídos por diversos subsistemas, 

ou subgrupos, distribuídos em diversos níveis hierárquicos, localizações geográficas ou 

unidades funcionais. Assim, no nível mais alto existem as civilizações, divididas, por 

exemplo, em oriental e ocidental; no próximo nível têm-se os países com sua cultura 

local e seus grupos étnicos, que por sua vez também possuem uma cultura.  

Schein (1985) define cultura como “um conjunto de pressupostos básicos – 

inventados, descobertos ou desenvolvidos por um grupo, na medida em que aprende a 

lidar com seus problemas de adaptação externa e integração interna – que tem 

funcionado bem para ser considerado válido e, então, ser ensinado a novos membros 

como a maneira correta de perceber, pensar e sentir em relação a esses problemas” 

(SCHEIN, 1985, p.9). Portanto, para aplicar a definição de cultura organizacional basta 

delimitar a organização como unidade social construída intencionalmente e reconstruída 

a fim de atingir determinados objetivos (ETZIONI, 1973). 

A cultura organizacional define a própria essência da organização, cria sua 

identidade e a diferencia das outras organizações. Leirner (1997), em seu trabalho sobre 

o Exército, teoriza sobre a hierarquia e a disciplina militar. Para o autor, estas 

funcionam como homogeneizadores que conformam a identidade dos militares. A 

importância destes elementos é tão marcante que aparece de forma explicita no artigo 

142 da Constituição: “As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e 
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pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com 

base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da 

República...”. Do ponto de vista dos militares, a hierarquia e a disciplina são “a base 

institucional das Forças Armadas” sendo definidas pelo Estatuto dos Militares 

(BRASIL, 1986):  

Art. 14. A hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças 
Armadas. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. 

§ 1º A hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em níveis 
diferentes, dentro da estrutura das Forças Armadas. A ordenação se faz por 
postos ou graduações; dentro de um mesmo posto ou graduação se faz pela 
antigüidade no posto ou na graduação. O respeito à hierarquia é 
consubstanciado no espírito de acatamento à seqüência de autoridade. 

§ 2º Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das 
leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo 
militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se 
pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos 
componentes desse organismo. 

§ 3º A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em 
todas as circunstâncias da vida entre militares da ativa, da reserva remunerada 
e reformados. 

 

O terceiro parágrafo do trecho citado exibe o caráter totalizante da organização 

militar. A hierarquia posiciona o individuo na organização e o situa em uma intrincada 

rede de relacionamentos formada pela antiguidade e pelos círculos hierárquicos. A 

disciplina funciona como instrumento para sobrepor a vontade coletiva à vontade 

individual. Entretanto, esta deve ser praticada pelo indivíduo em “todas as 

circunstâncias da vida”.  

A cultura organizacional funciona como “um poderoso mecanismo que visa a 

conformar condutas, homogeneizar maneiras de pensar e viver a organização, introjetar 

uma imagem positiva na qual todos são iguais, escamoteando diferenças e anulando a 

reflexão” (FREITAS, 1991, p.XIX). É um instrumento de integração entre os 

indivíduos e a organização e seus objetivos. Na instituição militar, a cultura 
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organizacional possui forte caráter disciplinador, funcionando como um mecanismo de 

controle subliminar.  

O princípio fundamental da atividade militar é a sujeição dos interesses do 

indivíduo às necessidades do serviço. As Forças Armadas, para cumprir sua missão, 

devem desenvolver instintiva e permanentemente a obediência, a unidade, o 

comprometimento e o espírito de corpo. A disciplina e a obediência devem ser 

ensinadas durante os tempos de paz para que, durante a guerra, a execução de 

procedimentos militares e ordens ocorram como um ato reflexo, sem tempo para 

hesitação ou reflexão (HEFFRON,1989).  

A carreira militar é um ofício absorvente e exclusivista que condiciona e 

determina o destino dos indivíduos que a escolheram. Não há outra carreira que exija 

grau de comprometimento tão grande como o sacrifício da própria vida. Simon (1979) 

utiliza a situação em que dois soldados estão entrincheirados para questionar qual deles 

age racionalmente; compara a ação do soldado que fica escondido com a do outro que 

avança contra o inimigo, mas morre ao cumprir sua missão. Sob a perspectiva militar, o 

questionamento recebe outra dimensão, o que importa é descobrir qual dos dois 

soldados é mais disciplinado e comprometido. O entendimento deste ponto de vista 

surge ao se analisar o juramento feito por todo indivíduo ao ingressar no Exército 

Brasileiro: 

“Incorporando-me ao Exército Brasileiro, prometo cumprir 
rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado, respeitar os 
superiores hierárquicos, tratar com afeição os irmãos de armas e com bondade 
os subordinados e dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria, cuja honra, 
integridade e instituições, defenderei com o sacrifício da própria vida.” 
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A identificação do indivíduo com os valores e objetivos da organização 

determina seu grau de comprometimento. Mintzberg (1983) utiliza um continuum para 

classificar essa identificação. Em um extremo fica a identificação mínima, caracterizada 

por um comprometimento puramente contratual. A sobreposição dos objetivos 

organizacionais quase não existe, pois os indivíduos não se identificam com 

praticamente nada na organização. No outro extremo, há o que Minztberg chama de 

“identificação natural”, situação onde os membros se apoderam dos objetivos e valores 

da organização, tomando-os como seus. A mudança de posição nesse continuum é 

obtida por meio da doutrinação e a socialização do indivíduo. Nas organizações 

militares, o indivíduo aprende os valores, ritos e hábitos a partir do momento em que 

ingressa na organização. Para Brito e Pereira (1996), essa socialização ocorre de forma 

abrupta. O treinamento militar na escola de formação homogeneíza o comportamento e 

provoca aderência aos valores, gerando unidade e estabilidade para o sistema. Ao final 

do processo de socialização, quando o indivíduo está incorporado à instituição militar, 

ocorre a morte simbólica do civil e o nascimento do militar, situação em que os “valores 

civis” são substituídos por “valores militares”. 

Simon (1979) afirma que a “identificação é o processo pelo qual o indivíduo 

adota os objetivos da organização (objetivos de prestação de serviço ou de preservação) 

como se fossem seus próprios objetivos, usando-os como índice de valor que vão 

determinar suas decisões organizativas”(p. 229). Entretanto, a identificação pode ter um 

efeito negativo no processo decisório. As decisões podem ser distorcidas, uma vez que 

os indivíduos consideram as alternativas utilizando a escala de valores restrita com a 

qual se identificam. 
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Para os militares, identificação e o comprometimento se traduzem no senso de 

missão. Na esfera do Exército, a missão se constitui na defesa da Pátria e suas 

instituições. Entretanto, por toda estrutura organizacional regulamentos determinam as 

missões e finalidades locais de cada órgão. Desta forma, os integrantes de cada um 

destes órgãos podem apresentar vieses diferentes para interpretar o significado do 

cumprimento da missão da instituição.  

2.3 – Política nas organizações 

O tratamento da política nas organizações é um assunto delicado. A conotação 

negativa que o termo recebeu, aliada a não-racionalidade4 atribuída ao comportamento 

político, dificulta o seu reconhecimento como algo inerente à organização.  No caso das 

organizações militares, a existência de fatores não-racionais é muitas vezes ignorada 

pelos tomadores de decisão, que acreditam que suas decisões resultam de critérios 

puramente técnicos.  

De acordo com Pfeffer (1981), as diversas abordagens para a política tratam as 

organizações como sistemas pluralistas, divididos por interesses, subunidades e 

subculturas. Allison e Zelicow (1999) consideram que a ação organizacional resulta de 

jogos em que os participantes percebem de formas diferentes um mesmo problema e 

divergem nas escolhas das alternativas. Para os autores, as crenças e preferências das 

pessoas são moldadas de acordo com os interesses dos departamentos a que pertencem, 

________________ 

4 A palavra irracionalidade significa falta de racionalidade. Nos processos políticos, vários 

autores admitem que os participantes são individualmente racionais e coletivamente irracionais 

(PFEFFER, 1981, EISENHARDT e ZBARACKI, 1992). 
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o que pode originar o conflito. O sentimento de responsabilidade sobre os resultados 

pode impelir os indivíduos a lutar para que a sua idéia seja adotada. Entretanto, como as 

decisões resultam de barganhas e compromissos, a ação escolhida pode não representar 

perfeitamente as preferências de nenhuma subunidade ou integrante da organização. 

Braga (1987) considera que a política refere-se aos comportamentos que visam 

aumentar o poder de indivíduos ou grupos. A autora adota duas abordagens para a 

política na tomada de decisões. A primeira relaciona-se a comportamentos internos de 

indivíduos e grupos que participam do processo decisório buscando informações, 

selecionando uma linha de ação, barganhando uma alternativa e elucidando 

direcionamentos para chegar uma decisão e justificá-la. A segunda abordagem refere-se 

a elementos externos aos processos decisórios. Parte destes elementos é situacional e 

engloba aspectos como tempo, contexto, estrutura organizacional, tecnologia, tamanho, 

investidores, governo, políticas prévias e alocação de poder. Para Braga, as duas 

abordagens são importantes, pois permitem analisar influências relevantes no 

comportamento organizacional.  

Para Pfeffer (1981), a política na organização determina quem consegue o que, 

quando e como, em um ambiente onde não há consenso entre as preferências para a 

alocação de recursos escassos. A política envolve todas as atividades em que ocorre a 

tentativa de influenciar as decisões sobre problemas críticos onde não há consenso. O 

autor apresenta a seguinte definição para a o política organizacional: 

A política organizacional envolve as atividades realizadas na 
organização para adquirir, desenvolver e utilizar o poder e outros recursos para 
obter resultados preferidos por alguém em uma situação em que há incerteza 
ou falta de consenso sobre as escolhas. (PFEFFER, 1981, p.7)  
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As abordagens até aqui apresentadas para a política nas organizações têm como 

conceitos fundamentais o poder e o conflito. Para Pfeffer (1981), o estudo da política 

analisa a dinâmica do poder. Segundo Morgan (1996), o poder é o meio utilizado para a 

solução de conflitos, ou seja, o poder determina a prevalência entre interesses 

conflitantes.  

O conflito se inicia quando um dos diversos participantes do processo percebe 

que algum dos outros está deliberadamente impedindo que seus objetivos sejam 

atingidos. Este bloqueio resulta em frustração que leva cada participante a formular 

seus conceitos sobre a situação. Aí incluídas a definição do problema que gerou o 

conflito e a percepção do papel dos outros no processo. 

A teoria organizacional trata o conflito de forma negativa, devendo ser evitado a 

qualquer custo. Quando os objetivos são claros e aceitos por todos os integrantes da 

organização, a tecnologia escolhida é a melhor para atingir os objetivos, os recursos são 

alocados de forma racional e a objetividade permeia toda a organização, o conflito é 

uma disfunção e deve ser corrigido. Entretanto, Heffron (1989) chama atenção para a 

presença do conflito em todas as esferas da vida do indivíduo. Desta forma, não pode 

ser completamente eliminado. Morgan (1996) argumenta que o gerenciamento 

adequado dos conflitos pode trazer vantagens à organização, na medida em que 

provocam a coesão dos grupos, encorajam formas de auto-avaliação e estimulam a 

mudança. 

O poder é a habilidade que um indivíduo ou grupo possui em mobilizar recursos 

para vencer a resistência com vistas a atingir um determinado objetivo ou resultado 

(PFEFFER, 1981). Esta abordagem possui caráter contextual, ou seja, um grupo ou 
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individuo pode ser poderoso em uma situação, mas incapaz de prevalecer seus 

interesses em outras situações. A fluidez apresentada pelo poder torna difícil sua 

identificação e medição. Segundo Pfeffer (1981, p.4), para realizar uma avaliação mais 

apurada é necessário que se estime “a) o que teria acontecido na ausência do exercício 

de poder; b) as intenções do ator tentando exercer o poder; e c) os efeitos das ações 

executadas pelo ator na probabilidade de realmente acontecer o que ele desejava.” 

Mesmo em conflitos relacionados à alocação de recursos, quando uma unidade 

organizacional consegue prevalecer sobre as outras, o poder é difícil de medir ou 

demonstrar empiricamente (PFEFFER E SALANCIK, 1974). 

A posse do poder não implica necessariamente no seu exercício. Para usá-lo, o 

indivíduo ou grupo deve desejar e possuir a capacidade de utilizá-lo. Pfeffer (1981) 

criou o modelo da Figura 2 para explicar os elementos que produzem o conflito e o uso 

do poder e da atividade política. 

Figura 2 – Modelo para as condições de uso de poder e política nas organizações 

 
Fonte: Pfeffer, 1981, p. 69 
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A primeira condição para o uso do poder é a interdependência. Ocorre quando o 

que ocorre a um grupo ou indivíduo influencia o que acontece a outro grupo ou 

indivíduo. Por exemplo, o aumento dos recursos orçamentários em um departamento 

diminui os recursos dos outros. 

A segunda condição é a heterogeneidade ou conflito entre os objetivos. Segundo 

Morgan (1996), a natureza humana por si só faz com que pessoas possuam diferentes 

interesses e, conseqüentemente, objetivos diferentes. Como exemplo pode-se citar o 

desejo de ocupação de um cargo por um indivíduo que é incongruente com os objetivos 

de outro indivíduo que almeja a mesma posição. 

Outra condição é a heterogeneidade das crenças sobre a tecnologia. As diferentes 

percepções dos grupos ou indivíduos na organização sobre qual é a melhor tecnologia 

para solucionar determinado problema causa o conflito.  

A última condição existente no modelo de Pfeffer (1981) é a escassez. Segundo 

o autor, sempre que houver escassez de algum insumo há espaço para a competição e 

conflito. Nas organizações, quanto maior for a escassez de um recurso diante da 

demanda, maior será a possibilidade de conflito. 

As três condições apresentadas, ao gerarem o conflito, têm apenas o potencial 

para provocar o uso do poder e o funcionamento da política organizacional. Duas outras 

condições são necessárias: a importância da decisão associada ao problema ou recurso; 

e a distribuição de poder. No caso da primeira condição, os participantes do processo 

decisório podem julgar que um problema de menor importância não valha o dispêndio 

de energia e recursos. Para a segunda condição, Pfeffer (1981) afirma que a atividade 

política ocorre com maior freqüência em ambientes em que o poder é disperso. Os 
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diversos participantes tentam alterar as estruturas de poder por meio das seguintes 

táticas políticas: 

a) uso estratégico de informações – manipulação e controle da agenda, ordem de 

consideração das alternativas e critérios de análise utilizados na decisão; 

b) uso de especialistas externos – consultores são utilizados para legitimar uma 

proposição e atribuir a sensação de racionalidade a decisão; 

c) formação de coalizões – criação de alianças entre grupos em torno de um 

problema para atingir um objetivo comum; e 

d) cooptação – tentativa de mudar a posição de algum tomador de decisão em 

favor de um indivíduo ou grupo. 

2.4 – O Processo Decisório 

Todo comportamento dos indivíduos envolve a seleção consciente ou 

inconsciente de ações entre as que são fisicamente possíveis para o agente e para as 

pessoas sobre as quais ele exerce influência e autoridade. O termo seleção refere-se ao 

fato de que ao tomar determinados cursos de ação o agente decisor deve abandonar 

outros. O processo de seleção pode ocorrer de forma automática, quando há um reflexo 

condicionado. Em outras situações, este processo pode ocorrer de maneira complexa 

por meio de algum tipo de planejamento consciente. Desta forma, percebe-se que a 

seleção pode não ocorrer de forma consciente e racional (SIMON, 1979). De acordo 

com Braga (1987), as decisões podem ser entendidas como o processo de pensamento e 

ação que culminará com uma escolha. 
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Mintzberg, Raisinghani e Théorêt (1976) diferenciam o processo decisório e a 

decisão. Enquanto esta é o comprometimento em agir, aquele é um conjunto de ações e 

fatores dinâmicos que iniciam com o estímulo para agir e termina com o 

comprometimento específico em agir. Os autores criaram um modelo estruturado a 

partir de decisões estratégicas aparentemente não estruturadas. O núcleo do modelo é 

formado por três fases básicas constituídas por rotinas: 

a) Fase de identificação, composta por duas rotinas: 

a.i) Rotina de reconhecimento – os estímulos para a decisão - oportunidades, 

problemas e crises são percebidos; 

a.ii) Rotina de diagnóstico – a gerência procura compreender os estímulos 

iniciais e determinar as relações de causa e efeito para a situação de decisão;  

b) Fase de desenvolvimento, constituída de duas rotinas: 

b.i) Rotina de procura – busca soluções já prontas; 

b.ii) Rotina de formulação conceitual – desenvolve soluções específicas ou 

modifica as soluções existentes; 

c) Fase de seleção, formada por três rotinas: 

c.i) Rotina de qualificação – reduz a quantidade de alternativas por meio de 

qualificação entre as viáveis e inviáveis; 

c.ii) Rotina de avaliação-escolha – investiga as alternativas possíveis e 

seleciona uma linha de ação, opera em três modos: 

• Julgamento – um indivíduo faz a escolha com base em 

procedimentos que não consegue explicar; 
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• Barganha – a seleção é feita por um grupo de decisores com 

conjuntos de objetivos conflitantes; e  

• Análise – a avaliação dos dados é realizada; 

c.iii) Rotina de autorização – ratifica a alternativa selecionada em nível 

hierárquico superior. 

 Figura 3 – Modelo geral de processo decisório 

 
Fonte: Adaptado de Mintzberg, Raisinghani e Théorêt (1976) 

Na abordagem clássica, estas três fases ocorrem em seqüência, todavia, os 

autores sugerem que não há relação seqüencial entre elas. As fases e suas rotinas, além 

de ocorrer em qualquer ordem, podem se repetir, conforme pode ser visto na Figura 3.  

As decisões podem ser classificadas em programadas e não-programadas. As 

decisões programadas são rotineiras e repetitivas e recebem menos atenção por parte 

dos indivíduos, pois as informações estão disponíveis por meio das tecnologias de 

informação. As decisões não programadas requerem maior preocupação, pois, além de 

serem imprevisíveis e variáveis, exercem maior influência na sobrevivência da 

organização (MOTTA, 2003). 
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Motta (1984) categoriza as decisões, da mesma maneira que Simon (1979), 

afirmando que na organização ocorrem de forma hierárquica, ou seja, as decisões mais 

detalhadas são conseqüências de decisões mais amplas. A estrutura hierárquica das 

decisões está intimamente ligada à estrutura hierárquica dos objetivos que as decisões 

devem atender. Cada decisão tomada causa um determinado número de ações que 

requerem outras decisões. Logo, quanto mais alto for o nível hierárquico da decisão, 

maiores serão as conseqüências e maior será o número de ações e decisões que 

provocará. Em geral as decisões programadas situam-se na base da hierarquia enquanto 

as decisões não-programadas estão no topo da hierarquia (SIMON, 1979). 

O modelo decisório da Escola Clássica de Administração atribui “ao homem 

econômico uma onisciência racional” (SIMON, 1979, p. XXI). Como conseqüência, 

este modelo pressupõe que o tomador de decisão tem a seu dispor todas as informações 

possíveis, tem consciência de todas as opções possíveis e é capaz de avaliá-las completa 

e detalhadamente, podendo escolher sempre a melhor opção existente.  

Na organização mecanicista, todas as ações são cuidadosamente planejadas. 

Deste modo, o planejamento tenta antecipar-se aos acontecimentos projetando as ações 

a serem executadas. De acordo com Motta (2004), o processo decisório no 

planejamento baseia-se em três etapas: 

1. Identificação e definição dos problemas a partir de uma análise de 

oportunidades e ameaças. 

2. Elaboração de várias soluções para os problemas identificados a partir das 

informações existentes 
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3. Comparação das conseqüências das alternativas de ação, seleção das 

alternativas, decisão e implementação da melhor alternativa possível. 

Quando os resultados não ocorrem conforme planejado, as falhas são atribuídas 

ao processo de implementação, pois o pressuposto é que as decisões tomadas são 

efetivamente as melhores existentes. Os mecanismos cognitivos do indivíduo, o 

contexto e as ambigüidades existentes nos processos decisórios não são considerados 

fatores importantes (MOTTA, 2004). 

O modelo de racionalidade limitada ou modelo Carnegie surgiu como resultado 

de reflexões empíricas sobre os mecanismos cognitivos e sociais existentes na tomada 

de decisão. Hebert Simon e o grupo por ele coordenado nos anos 40 e 50 no Carnegie 

Institute of Technology propuseram o conceito que a racionalidade depende do 

indivíduo que decide, não existindo uma racionalidade absoluta superior, como 

afirmava a Escola Clássica (MOTTA, 2004). 

O modelo da racionalidade limitada propõe que as informações disponíveis, as 

alternativas existentes e suas conseqüências formam um número muito grande de 

combinações para ser analisado pelo tomador de decisão. Motta (2003, p. 82) 

exemplifica tal situação utilizando as pesquisa de Simon sobre o jogo de xadrez: 

Simon, em sua pesquisa sobre o jogo de xadrez, admitia como 
premissa que se poderia jogar xadrez racionalmente, o que, na verdade, é 
teoricamente possível, já que se trata de um jogo com número de movimentos 
de peças definido e finito, em que se pode usar sistemas modernos de 
computação e processamentos de dados. Mas como o número de jogadas 
possíveis é excessivamente elevados (“algo da ordem de 10120”, enquanto um 
trilhão é simplesmente 1012), a tarefa de conduzir o jogo com acerto exigiria o 
uso de um computador sofisticado: mesmo o computador mais moderno 
poderia fazer apenas 1020 jogadas por século. Na verdade, mesmo no jogo de 
xadrez, que é uma realidade mais simples do que uma empresa ou instituição 
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pública, a tarefa de decidir segundo critérios racionais rígidos, se não 
impossível, é praticamente inviável.”5 

Desta forma, para reduzir a quantidade de combinações possíveis, as 

informações são obtidas e analisadas de acordo com critérios que limitam sua 

quantidade. As alternativas também são selecionadas por critérios do tomador de 

decisão que, em geral, são estabelecidos de acordo com sua experiência e sua crença. 

Sendo assim, a alternativa escolhida é satisfatória e aceitável, podendo não ser a melhor 

escolha possível. 

Simon (1979) demonstra o processo de redução de combinações citando o 

exemplo de planejamento para construção de uma estrada de ferro através de uma 

região montanhosa. Um engenheiro que deseja ligar a cidade A e B deve escolher qual 

rota a seguir. Após uma análise preliminar da topografia do terreno, o engenheiro, 

baseado em sua experiência, seleciona duas ou três rotas que pareçam mais viáveis. A 

partir deste ponto, elabora o detalhamento para cada rota com o objetivo de decidir qual 

é a mais viável. Uma vez que o processo de análise preliminar foi baseado no 

julgamento do engenheiro, existe a chance da melhor de todas as rotas possíveis ter sido 

descartada.  

O método de planejamento utilizado pelo engenheiro do exemplo pode ser 

contrastado com o método para seleção da melhor rota entre todas as possíveis. A 

________________ 

5 Apesar do poder computacional ter aumentado muito desde a edição da primeira versão do 

artigo deste livro, as diferenças continuam grandes. Supondo que a capacidade de realizar jogadas tivesse 

aumentado em um milhão de trilhões de vezes desde a década de 80, ainda assim o computador realizaria 

apenas1026 jogadas por século.  
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execução do método requer que todos os planos sejam detalhados para todas as rotas 

possíveis antes de tomar qualquer decisão. Este processo, na prática, demandaria tempo 

e recursos maiores que a própria construção da ferrovia. Sendo assim, durante o 

processo de planejamento o engenheiro deve selecionar, com base em sua experiência, 

um conjunto menor de opções para ser detalhado. 

Muitos modelos podem ser utilizados para explicar o processo decisório. 

Entretanto, os modelos propostos por Allison e Zelikow (1999) para analisar a crise dos 

mísseis de Cuba são os mais adequados ao caso do Exército, pois, apesar de se tratarem 

de decisões de Estado, durante o incidente, o governo assumiu características típicas de 

organizações militares em preparação para o combate.  

2.5 – Os Modelos de Análise do Processo Decisório de Allison e Zelikow 

Allison (1969) criou três modelos para analisar a crise dos mísseis de Cuba. 

Embora seu objetivo fosse estudar as escolhas relacionadas à política internacional dos 

estados, estes modelos também formam um quadro conceitual que se adapta ao estudo 

do processo decisório em outras organizações, conforme pode ser verificado nos 

trabalhos de Braga (1987), Motta (2004) e Bin e Castor (2004) e as sugestões de Allison 

e Zelikow (1999). 

O modelo racional assume que as organizações agem como indivíduos racionais 

cujos objetivos e estratégias determinam as ações (ALLISON e ZELIKOW, 1999). A 

principal característica deste modelo é tratar a decisão como resultado de uma escolha 

consciente e intencionalmente racional por parte da organização. 
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O modelo organizacional considera as decisões como resultado de processos 

organizacionais. Neste modelo, estrutura, procedimentos padronizados e história da 

organização influenciam o processo decisório.  

O terceiro modelo aborda a política nas organizações. No modelo político, as 

decisões não são vistas como escolhas racionais ou produto de processos 

organizacionais, mas sim como resultados de jogos de barganha. 

Para explicar a relação entre os três modelos Allison e Zelikow (1999) 

empregam a metáfora de um jogo de xadrez em que os observadores veriam apenas os 

movimentos, sem nenhuma informação de como as peças foram movidas. Segundo os 

autores, assim como sob o modelo racional, parte dos observadores assumiria que um 

único jogador estaria movendo as peças com base em planos e táticas que estariam 

alinhados com o objetivo de vencer o jogo. Outros observadores, após assistirem vários 

jogos, perceberiam padrões nos movimentos, que os levaria a assumir, assim como no 

modelo organizacional, que participariam do jogo um conjunto de organizações que 

movimentariam as peças de acordo com procedimentos operacionais padronizados. O 

padrão de jogadas poderia fazer um terceiro grupo de observadores considerarem a 

existência de vários jogadores com objetivos diferentes, mas com poder compartilhado 

sobre os movimentos que resultariam de negociações e barganhas.  

Apesar da estrutura do modelo de Allison (1969) tratar a decisão sobre a ótica da 

ação governamental, uma abordagem utilizando as lentes belicistas considera a crise 

como a ação de duas organizações militares de grande porte se preparando para possível 

confronto. Nesta situação os padrões, estruturas e processos se assemelham com 

aqueles existentes no dia a dia das organizações militares. Desta forma, o processo 
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decisório no Exército Brasileiro guarda consideráveis semelhanças com dos modelos 

propostos por Allison e Zelikow (1999). Sob a perspectiva do modelo racional, durante 

a tomada de decisão busca-se coletar todas as informações, para que a decisão seja 

racional. A cultura organizacional, que padroniza os comportamentos, permite a análise 

sob a ótica do modelo organizacional. A interação entre os diversos departamentos 

competindo por recursos causa conflitos e disputas, o que possibilita o uso do modelo 

político. 

2.5.1 – O Modelo Racional 

No modelo racional, as organizações atuam como um bloco monolítico. As 

decisões são tomadas como se a organização fosse um indivíduo. Esta premissa permite 

analisar o processo decisório utilizando os modelos de ação racional da economia, da 

teoria moderna da decisão e da teoria dos jogos. Na economia, escolher racionalmente 

significa selecionar a alternativa que maximiza as saídas do sistema para um 

determinado conjunto de entradas ou a alternativa que minimiza as entradas do sistema 

para uma determinada saída. A organização tenta minimizar os insumos e maximizar os 

resultados. Na teoria moderna da decisão, o problema de decisão racional é reduzido ao 

problema de selecionar uma alternativa entre o conjunto de alternativas possíveis sendo 

que cada uma produz um conjunto de conseqüências. Para decidir o indivíduo utiliza 

uma função utilidade para organizar as conseqüências em ordem de preferência. A 

seleção é feita tentando maximizar a função utilidade. A teoria dos jogos utiliza a 

mesma lógica e acrescenta que a escolha do indivíduo A depende de opção de B.  



41 

 

Allison e Zelikow (1999) estabelecem um conjunto de premissas, conceitos, 

padrões e proposições para uma caracterização geral do modelo do ator racional que é 

composto pelos seguintes elementos: 

1. Unidade básica de análise: ação governamental como escolha, que ocorre com 

base na opção que maximize os objetivos estratégicos. 

2. Conceitos organizadores 

a. Unicidade do ator nacional: a nação, ou governo, atua como um indivíduo 

que decide de forma racional. 

b. O problema: a ação é escolhida em resposta a uma situação estratégica com 

que se depara o decisor. 

c. Ação como escolha racional, que é constituída de: 

i. Objetivos e metas: os interesses e valores do individuo são traduzidos em 

uma função utilidade. No processo de decisão o agente classifica todas as 

conseqüências possíveis em termos de seus valores e objetivos. Deve-se 

levar em conta que a avaliação dos valores na função utilidade é 

influenciada pela realidade percebida pelo agente. 

ii. Alternativas: o agente racional seleciona uma em um conjunto de 

alternativas previamente conhecido. 

iii. Conseqüências: cada alternativa está associada a um conjunto de 

conseqüências ou resultados. 
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iv. Escolha: a escolha racional consiste unicamente na seleção da 

alternativa com a melhor classificação na função utilidade do decisor. 

3. Padrão de inferência dominante: se um curso de ação foi escolhido, então esta 

seleção foi feita de forma que maximize o valor para os objetivos do decisor. 

4. Proposições gerais: 

a. A probabilidade relacionada a uma determinada ação resulta da combinação 

entre valores e objetivos, cursos de ação alternativos que são percebidos, 

estimativas das conseqüências e ganhos de cada alternativa. 

b. O acréscimo nos custos percebidos reduz a probabilidade de uma 

alternativa ser escolhida. 

c. O decréscimo nos custos aumenta a probabilidade de uma alternativa ser 

escolhida. 

5. Evidência: para utilizar este modelo o analista se imagina na posição do 

agente. Observando as características estratégicas do problema sob este ponto 

de vista, o analista pode utilizar os princípios da ação racional para examinar a 

decisão. Evidências sobre comportamentos, declarações e documentos são 

organizados de forma a identificar padrões coerentes com a escolha racional. 

Para Allison e Zelikow (1999), os conceitos existentes no modelo racional são 

coerentes com a racionalidade limitada. Entretanto, os autores chamam atenção para as 

dificuldades na determinação dos limites impostos pela percepção da realidade de cada 

indivíduo. 
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2.5.2 – O Modelo Organizacional 

O modelo Organizacional é semelhante, em certos aspectos, ao modelo racional: 

o controle é centralizado; todas as informações estão disponíveis; a organização 

maximiza os resultados; e a organização age de forma racional. Porém neste modelo a 

organização não é considerada um indivíduo, mas sim um aglomerado de organizações 

interligadas de forma flexível, onde cada uma tem existência própria. A organização 

define suas alternativas e estima suas conseqüências à medida que suas organizações 

componentes processam as informações disponíveis utilizando suas rotinas.  

De acordo com Allison e Zelikow (1999), as organizações dividem e distribuem 

as tarefas entre suas organizações componentes. Cada uma analisa um conjunto de 

problemas e alternativas de forma praticamente independente. Quando a decisão 

envolve apenas a área de atuação de apenas uma organização componente, este modelo 

se aproxima do modelo racional. O processo de escolha reflete o resultado da saída de 

muitas organizações agindo de forma parcialmente coordenada.  

O modelo parte do princípio que uma organização é constituída por um conjunto 

de indivíduos arranjados de forma sistemática, harmoniosa, estável e duradoura para 

atingir um objetivo comum. Há a suposição de que a coordenação entre os indivíduos 

da organização é conseguida por meio de regras ou, conforme os autores, 

procedimentos operacionais padrão. Logo, o comportamento e as escolhas são limitados 

pelas regras existentes. A restrição de escolha é exemplificada com o restaurante, onde 

se pode escolher qualquer opção desde que exista no menu.  

Outros dois conceitos importantes para o modelo são a cultura organizacional e 

as tecnologias empregadas. De acordo com Allison e Zelicow (1999), a cultura 
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organizacional conforma o comportamento dos indivíduos definindo normas das 

estruturas formais e informais. O resultado é uma entidade que possui sua própria 

identidade e momentum. Com relação á tecnologias, os autores consideram que as 

organizações sofrem mais influências destas do que dos indivíduos que as integram. 

Assim como no modelo racional, Allison e Zelikow (1999) estabelecem um 

conjunto de premissas, conceitos, padrões e proposições para uma caracterização geral 

do modelo organizacional que é composto pelos seguintes elementos: 

1. Unidade básica de análise: ação governamental como resultado de processos 

organizacionais. 

2. Conceitos organizadores: 

a. Atores organizacionais: o ator não é um agente monolítico, mas sim uma 

combinação de organizações frouxamente aliadas que age a partir do 

funcionamento das rotinas de seus componentes. 

b. Problemas fatorados e poderes fracionados: a análise das várias 

perspectivas de uma questão requer que os problemas sejam parcelados 

entre várias organizações. 

c. Missão organizacional: a declaração de missão procura definir para seus 

membros e clientes que tipo de negócio a organização é e o que ela propõe 

realizar; 

d. Objetivos operacionais, capacidades especiais e cultura: as 

responsabilidades criam um conjunto de crenças sobre como a missão deve 

ser implementada e quais as capacidades necessárias. As crenças criam uma 

cultura organizacional caracterizada e influenciada pelo seguinte: a maneira 
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pela qual a organização define o sucesso em termos operacionais; as 

informações disponíveis para a organização; sistemas e tecnologias 

utilizados pela organização; e as normas para recrutamento e permanência 

do pessoal. 

e. Ação como um produto organizacional: a atividade organizacional se 

caracteriza pela existência de objetivos, orientação para esses objetivos em 

caso de conflito, procedimentos operacionais padronizados, sistemas para 

coordenação, aversão à incerteza e orientação para o problema na busca de 

soluções para situações não programadas, sendo que estas possibilitam o 

aprendizado e a busca e soluções não previstas, desde que em consonância 

com a cultura organizacional. 

f. Coordenação e controle centralizado: a ação governamental requer 

descentralização de responsabilidades e poder. Entretanto, como os 

problemas não possuem domínios bem definidos, a atuação de uma unidade 

organizacional pode causar conseqüências em outras instâncias, o que gera 

a necessidade de coordenação e controle. 

g. Decisões dos líderes governamentais: a estabilidade organizacional não 

impede mudanças no comportamento governamental. Apesar dos limites 

existentes para a mudança de objetivos processos organizacionais, muitas 

questões governamentais requerem que as lideranças decidam que 

organização atua em quais programas e quando. Desta forma, mudanças 

significativas no comportamento governamental podem acontecer sem que 

as organizações sofram grandes alterações. 

3. Padrão dominante de inferência: as ações executadas por uma nação hoje 

possuem apenas diferenças marginais das ações realizadas no passado por 
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suas organizações componentes. Uma vez que a ação governamental pode ser 

considerada como o resultado de um conjunto de rotinas organizacionais, 

utilizando conceitos de indução matemática pode-se afirmar que a melhor 

explicação para o comportamento da organização no tempo t está em t-1. 

Conseqüentemente, a previsão do que pode acontecer no tempo t+1 está em t. 

4. Proposições gerais: 

a. A capacidade organizacional disponível influencia a escolha 

governamental. 

b. As prioridades organizacionais conformam as escolha para implementação 

de ações; 

c. As ações implementadas refletem rotinas previamente estabelecidas. 

d. A liderança negligencia os cálculos sobre as diferenças do que é escolhido e 

o que é implementado. 

e. A flexibilidade é limitada e as mudanças são incrementais. 

f. O planejamento de longo prazo, apesar de ser institucionalizado, tende a ser 

negligenciado. 

g. As organizações tendem ao imperialismo organizacional, ou seja, buscam 

aumento em seu orçamento, pessoal e autonomia. 

5. Evidência: com informações sobre procedimentos e rotinas das unidades 

componentes a análise da organização utilizando o modelo racional pode ser 

refinada. 
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2.5.3 – O Modelo Político 

No modelo político, a organização também é vista como um conjunto de 

organizações componentes. No entanto, as decisões não são vistas como resultado de 

processos organizacionais. No ambiente organizacional, os líderes das organizações 

componentes agem como jogadores em um jogo competitivo, no qual as decisões são 

resultados de jogos de barganha. A atitude dos jogadores não ocorre de acordo com 

objetivos estratégicos coerentes, mas sim em função de várias concepções de objetivos 

organizacionais e particulares. 

Para Allison e Zelikow (1999), a organização é uma arena onde ocorrem os 

jogos internos da organização. Para uma determinada decisão, os chefes e lideres das 

organizações formam a arena central. Ao redor desta arena criam-se círculos periféricos 

formados pelos integrantes das organizações componentes como menor posição 

hierárquica. As disputas nos círculos externos contribuem para alterar a evolução das 

decisões no circulo central. 

Os autores apontam que neste modelo as características e a velocidade que o 

jogo é conduzido convergem para uma decisão formando um mosaico. As escolhas de 

um determinado jogador, o resultado dos jogos periféricos, o resultado dos jogos 

centrais e os erros cometidos quando unidos resultam no comportamento para abordar 

um determinado problema. Para entender porque e como uma determinada decisão é 

tomada é necessário identificar os jogos e os jogadores, as coalizões formadas e as 

barganhas e compromissos. 
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Para o modelo político, Allison e Zelikow (1999) estabelecem um terceiro 

conjunto de premissas, conceitos, padrões e proposições composto pelos seguintes 

elementos:  

1. Unidade básica de análise: ação governamental como uma resultante política; 

2. Conceitos organizadores: Allison e Zelicow (1999) organizam os conceitos 

deste modelo na forma de perguntas de quatro perguntas 

a. Quem joga? Ou seja, que interesses e ações afetam as decisões e ações 

governamentais? 

i. Jogadores em suas posições: O decisor governamental não é um agente 

unitário ou um conjunto de organizações, e sim composto de um 

determinado número de jogadores individuais. As posições ocupadas 

determinam o que os jogadores podem ou devem fazer e em quais jogos 

estão ou devem participar. 

b. Que fatores conformam as percepções, preferências e opiniões sobre o tema 

em questão? 

i. Prioridades e percepções paroquiais: As respostas para a questão “qual é 

o problema?” possuem nuances diferentes por serem consideradas de 

posições diferentes na organização. Desta forma, os participantes de um 

processo decisório expressam as orientações de suas unidades 

organizacionais.  

ii. Objetivos e interesses: embora os objetivos governamentais sejam 

amplamente aceitos, muitas vezes há discordância sobre sua forma de 

implementação. Logo, outros interesses entram em cena, aí incluídos 

interesses pessoais, paroquiais e organizacionais.  
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iii. Prêmios e opiniões: cada jogador forma sua opinião com base no prêmio 

que julga receber. A percepção individual dos objetivos nacionais, 

organizacionais e individuais conforma o que cada jogador julga ser o seu 

prêmio. 

iv. Prazo e interpretação do problema: A interpretação que cada jogador 

tem do problema não é determinada unicamente pelos objetivos e 

interesses. A linha de ação em que o problema está situado e o prazo para 

sua solução também influenciam a profundidade da interpretação.  

c. O que determina a influência de cada jogador nos resultados? A capacidade 

de influenciar as decisões é uma combinação complexa de pelo menos três 

elementos: vantagens na barganha, capacidade e desejo de utilizá-las e a 

percepção que os outros jogadores tem sobre os dois primeiros elementos. 

As fontes das vantagens na barganha incluem autoridade e responsabilidade 

formal, controle sobre recursos e informações e habilidade para influenciar 

e persuadir outros jogadores.   

d. Qual é o jogo?  

i. Linhas de Ação: As linhas de ação estruturam o jogo e definem os papéis 

e o momento em que cada jogador deve atuar. 

ii. Regras do jogo: As regras do jogo emergem de leis, regulamentos, 

estatutos, ordens, convenções e até da cultura. As regras podem ser claras 

ou confusas; explícitas ou implícitas; fixas ou constantemente alteradas. 

Entretanto sempre há regras que definem o jogo. 

iii. Ação como resultante política: As decisões não são simples escolhas de 

um grupo, ou um resumo formal da preferência dos lideres, e sim o 

resultado de um processo em que cada jogador usa o poder, em maior ou 
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menor grau, para fazer valer suas concepções dos interesses nacionais, 

organizacionais e pessoais. 

3. Padrão dominante de inferência: Os jogos de barganha entre grupos e 

indivíduos no governo resultam na ação de uma nação. A capacidade de 

explicação deste modelo reside na determinação das características, 

integrantes, posições e interesses envolvidos nos jogos que resultam na 

decisão. 

4. Proposições gerais: 

a. Resultantes políticas 

i. Preferências e opiniões pessoais são fatores que interferem no jogo 

político. 

ii. Vantagens e desvantagens de cada jogador diferem de uma linha de ação 

para outra. 

iii. A combinação de jogadores e vantagens é diferente ao longo do tempo 

em uma mesma linha de ação. 

b. Ação e intenção: A ação governamental não pressupõe intenção do 

governo, uma vez que a os indivíduos e grupos contribuem com pequenas 

parcelas na decisão. 

c. Problemas e soluções: 

i. Cada jogador tende a focalizar as decisões mais imediatas, e não o 

problema e suas conseqüências de forma global. 

ii. Decisões que envolvem mudanças substanciais na ação governamental 

refletem a coincidência de chefes procurando soluções, e subordinados 

procurando problemas. 
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d. O posicionamento no jogo depende da posição na organização. 

e. As responsabilidades inerentes à posição influenciam as prioridades do 

indivíduo. 

f. Interesses externos podem influenciar jogos internos à organização. 

g. A percepção do problema é influenciada pela posição do indivíduo. 

5. Evidência: Informações sobre as diferenças nas prioridades e percepções em 

determinadas questões raramente são fáceis de obter, uma vez que os registros 

das barganhas são incomuns. Entretanto, cada participante conhece e se 

recorda de uma parcela da história, sendo necessário que o analista acesse os 

envolvidos para capturar as informações existentes. Registros de arquivos 

podem servir como fontes quando houver disponibilidade de documentos e 

condições para que o processo possa ser reconstituído. 

O processo principal do modelo político é a resolução de conflitos entre 

indivíduos com diferentes interesses. As decisões seguem os desejos e as escolhas dos 

participantes mais poderosos (Pfeffer e Salancik, 1974). Logo, para aumentar sua 

capacidade de influência, os decisores sempre tentam mudar as estruturas de poder 

adotando táticas como formação de coalizões, cooptação e controle das informações.  

2.6 – O Modelo de Ciclo de Vida de Produtos para a Engenharia de 

Sistemas 

A engenharia de sistemas adota uma abordagem em que todos os sistemas 

possuem um ciclo de vida, mesmo que não estejam formalizados. No caso de sistemas 
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militares6, devido a sua periculosidade potencial, o ciclo de vida deve além de 

considerar as fases de desenvolvimento, produção, utilização e suporte logístico, deve 

também se preocupar com o descarte. 

Figura 4 – Modelo genérico de ciclo de vida de sistemas 

 
Fonte: Adaptado de INCOSE, 2006 

 

O International Council on Systems Engineering (INCOSE) cita a norma 

ISO/IEC 15288:2002(E) – System engineering – system life cycle processes para 

estabelecer um ciclo de vida genérico de sistemas composto por seis fases: conceitual, 

desenvolvimento, produção, utilização, suporte e descarte. Estas fases podem se 

sobrepor e em alguns casos ocorrer em paralelo, como é o caso da utilização e suporte. 

O modelo é apresentado de forma simplificada na Figura 4. 

O primeiro passo da fase conceitual consiste em, a partir de uma necessidade do 

usuário, definir quais são os requisitos que o sistema deve atender. Posteriormente, 

estudos são conduzidos para desenvolver conceitos alternativos para o sistema e gerar 

as informações sobre exeqüibilidade e riscos relativos a cada solução, permitindo a 

avaliação objetiva das possibilidades de desenvolvimento. Esta fase termina quando a 

melhor alternativa conceitual para o sistema é selecionada. 

________________ 

6 O termo sistema militar abrange o Material de Emprego Militar. 
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A fase de desenvolvimento inclui, além das atividades de desenvolvimento, as 

atividades de integração, verificação e a validação. Durante esta fase as tecnologias 

levantadas são utilizadas para o desenvolvimento e construção dos diversos 

componentes do sistema. Em seguida os componentes são integrados até a obtenção do 

sistema completo que é testado para verificação do atendimento dos requisitos técnicos 

e operacionais. Se o sistema for aprovado no teste dos requisitos, o ciclo avança para a 

próxima fase. 

Durante a fase de produção o sistema é produzido em grandes quantidades para a 

utilização do usuário. Nesta fase, algumas modificações podem ser introduzidas no 

sistema com o objetivo de reduzir custos ou para aumentar o desempenho. 

As fases de utilização e suporte ocorrem paralelamente. Durante a primeira 

ocorre o uso do sistema pelo usuário. A fase de suporte é executada para prover 

logística, manutenção e serviços de suporte para possibilitar o funcionamento contínuo 

do sistema. 

A última fase do ciclo de vida, a fase de descarte, consiste na retirada do sistema 

de serviço e o conseqüente descarte de maneira apropriada. Considerações quanto à 

desmontagem, reciclagem e meio ambiente devem ser levadas em conta. 

Department of Defense (DoD) americano adota um modelo de ciclo de vida 

similar ao preconizado pelo INCOSE conforme pode ser visto na Figura 5. O processo é 

constituído de diversas fases durante as quais a tecnologia e o sistema são 

conceitualmente desenvolvidos, posteriormente há o desenvolvimento até o ponto de 

produção para depois ocorrer a produção e distribuição aos usuários. Na última fase o 

material recebe o devido suporte até o descarte.  
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Figura 5 – Ciclo de Vida do DoD comparado ao preconizado pelo INCOSE 

 
Fonte: Adaptado de INCOSE, 2006 

 

O controle é realizado por meio de marcos decisórios. No Marco A, o DoD 

decide sobre a possibilidade de iniciar o processo para verificar se os requisitos 

existentes na Mission Need Statement (MNS) podem ser tecnicamente atendidos com 

custos razoáveis. No Marco B acontece a decisão para prosseguir o desenvolvimento e a 

posterior demonstração do material. As alternativas são selecionadas com base em uma 

avaliação integrada do nível de maturidade da tecnologia, requisitos do usuário e 

recursos financeiros necessários. No Marco C, com base na avaliação técnica e 

operacional do material, capacidade de produção e recursos, o DoD decide se o ciclo 

pode avançar para a fase de produção e distribuição. 

Uma característica importante deste modelo é a possibilidade de um material 

entrar no ciclo em qualquer uma das fases através dos marcos decisórios. Desta forma, 

produtos existentes no mercado podem entrar na fase de produção e distribuição, 
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bastando apenas que atendam os requisitos do usuário, a capacidade de produção seja 

adequada e o custo seja aceitável. 

2.7 – O Modelo Administrativo do Ciclo de Vida dos Materiais de 

Emprego Militar 

O Modelo Administrativo do Ciclo de Vida dos Materiais de Emprego Militar 

também estabelece uma sistemática para as atividades e os eventos que ocorrem durante 

o Ciclo de Vida dos MEM. Atribui responsabilidades aos diversos órgãos envolvidos 

nas atividades e eventos do Ciclo de Vida dos MEM. Os diversos órgãos que participam 

do Ciclo de Vida são agrupados da seguinte forma (Brasil, 1994): 

• Órgão de Direção Geral, representado pelo Estado-Maior do Exército 

(EME), responsável pelas diretrizes gerais, normas orientadoras, supervisão, 

controle e funcionamento do Modelo;  

• Órgão de Ciência e Tecnologia, englobando o Departamento de Ciência e 

Tecnologia (DCT) e todos os seus órgãos subordinados, exercendo as 

atividades de pesquisa fundamental e aplicada, desenvolvimento, capacitação 

tecnológica e de recursos humanos, avaliações, normalização técnica, 

certificação da qualidade;  

• Órgãos de Produção, correspondentes às empresas contratadas para 

produção industrial do MEM;  

• Órgão de Provisão, representado pelo Departamento Logístico e seus órgãos 

subordinados, responsáveis pelo de suprimento e manutenção dos MEM; e  
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• Órgãos Usuários, representados pelo Comando de Operações Terrestres e 

Organizações Militares (OM) que utilizam os MEM e opinam sobre o seu 

desempenho. 

O modelo trata desde o levantamento de sua necessidade até a alienação do 

material, considerando os casos tanto de pesquisa e desenvolvimento quanto os de 

aquisição de material já desenvolvido por empresas nacionais ou estrangeiras. 

Os MEM são classificados em seis categorias que buscam abranger todas as 

situações possíveis: 

• MEM Tipo A – material novo a ser pesquisado e/ou desenvolvido, no país ou 

no exterior, pelo exército, ou por empresa nacional, ou por 

empresa estrangeira, ou por conjunto dessas organizações, 

mediante convênios, contratos ou acordos de cooperação com o 

Exército; 

• MEM Tipo B – material em uso corrente no Exército em processo de 

modernização ou aperfeiçoamento; 

• MEM Tipo C – material em uso corrente no Exército, de origem nacional ou 

estrangeira; 

• MEM Tipo D – material em uso corrente, no país ou no exterior, em processo 

de nacionalização; 

• MEM Tipo E – material em pesquisa ou desenvolvimento ou já desenvolvido, 

por empresa nacional ou estrangeira, por iniciativa própria, de 

interesse do Exército; 
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• MEM Tipo F – material em pesquisa ou desenvolvimento ou já desenvolvido, 

por empresa nacional ou estrangeira, por iniciativa própria, sem 

interesse imediato do Exército. 

 

Figura 6 – O Modelo do Ciclo de Vida dos Materiais de Emprego Militar  

 
Fonte: Adaptado de CARVALHO, 2004 

 

O Modelo Administrativo do Ciclo de Vida dos MEM é formado por blocos de 

atividades e eventos que devem ser executados pelos diferentes Órgãos do Sistema de 

C&T. O modelo pode ser visto de maneira resumida na Figura 6. As atividades do 

modelo são agrupadas em seis fases, separadas por quatro reuniões decisórias que 

funcionam como marcos para o processo: 

1ª Fase – Levantamento das Necessidades e Formulação Conceitual; 

2ª Fase – Planejamento e Programação; 

3ª Fase – Pesquisa e Desenvolvimento (P&D): 

Subfase a – Pesquisa e Desenvolvimento do Protótipo; 
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Subfase b – Avaliação do Protótipo; 

Subfase c – Produção do Lote-Piloto; 

Subfase d – Avaliação do Lote-Piloto; 

4ª Fase – Produção ou Aquisição; 

5ª Fase – Utilização; 

6ª Fase – Alienação. 

A abordagem adotada no Ciclo de Vida de MEM possui semelhança com os 

modelos propostos pelo INCOSE e DoD, conforme pode ser visto na Figura 7. Da 

mesma forma que no modelo do americano, o material pode entrar no ciclo em qualquer 

um dos três primeiros marcos decisórios. 

Figura 7 – Ciclo de vida de materiais EB x DoD x INCOSE 
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2.7.1.1 – Levantamento das Necessidades e Formulação Conceitual 

A primeira fase do ciclo de vida inicia com a identificação das necessidades 

atuais e futuras do Exército no que diz respeito aos Materiais de Emprego Militar. Em 

seguida, o Sistema de Planejamento do Exército (SIPLEx), com base na estratégias 

empregadas pelo exército, determina quais são as prioridades das necessidades a serem 

atendidas. Posteriormente, os requisitos operacionais e técnicos são elaborados para que 

se possa elaborar as soluções possíveis e sua exeqüibilidade. 

2.7.1.2 – Planejamento e Programação 

Os procedimentos para a preparação marcam o início da fase de Planejamento e 

Programação. A partir das análises e pareceres elaborados, os chefes do EME, DLog, 

DCT e COTER decidem se o material deve ser adquirido  no mercado ou pesquisado e 

desenvolvido pelo Exército. Após a 1a Reunião Decisória são atribuídas as 

responsabilidades aos Órgãos de Direção Setorial, definidas os quantitativos e a 

inclusão do projeto de obtenção no SIPLEx. 

2.7.1.3 – Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 

Nesta fase, se procura obter um protótipo e depois um lote piloto com as 

características técnicas e operacionais desejadas e determinadas nos ROB e nos RTB 

ou, quando for o caso, nas Diretrizes para Modernização, Aperfeiçoamento ou 

Nacionalização e suas respectivas Complementações Técnicas ou, eventualmente, nas 

Especificações Técnicas do fabricante. Esta fase é conduzida pelo Departamento de 

Ciência e Tecnologia e compreende quatro subfases: Pesquisa e Desenvolvimento do 
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Protótipo; Avaliação do Protótipo; Produção do Lote-Piloto; e, Avaliação do Lote-

Piloto. 

a) Subfase P&D do Protótipo 

A subfase P&D do Protótipo é realizada no âmbito do Departamento de Ciência 

e Tecnologia. O Protótipo do MEM é construído para verificar o projeto elaborado com 

base na pesquisa e desenvolvimento. 

b) Subfase de Avaliação do Protótipo 

A subfase de Avaliação do Protótipo é aquela em que se procura validar, em que 

medida o protótipo realmente está de acordo com as características técnicas pré-fixadas 

nos RTB e se responde adequadamente aos ROB ou às Diretrizes para Modernização, 

Aperfeiçoamento ou Nacionalização. Termina com a Segunda Reunião Decisória e a 

expedição Ato de Aprovação do Protótipo, que certifica a conformidade do protótipo 

com os padrões e as exigências técnicas e operacionais estabelecidas pelo Exército. 

c) Subfase de Produção do Lote Piloto 

A Subfase de Produção do Lote Piloto é aquela na qual se elabora o projeto da 

produção do MEM, anteriormente obtido em protótipo. A produção do lote-piloto serve 

para testar e ajustar a linha de produção e possibilitar a efetiva avaliação operacional do 

lote-piloto nas condições mais próximas possíveis de sua real utilização.  

d) Subfase de Avaliação do Lote-Piloto 

A Subfase de Avaliação do Lote-Piloto é aquela em que se procura confirmar se 

as características técnicas, obtidas e aprovadas no protótipo, estão também presentes no 
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produto industrializado. O MEM produzido em série é avaliado para verificar o 

atendimento aos ROB e RTB ou, conforme o caso, às Diretrizes para Modernização, 

Aperfeiçoamento ou Nacionalização e respectivas Complementações Técnicas ou, 

eventualmente às especificações Técnicas do fabricante. Termina com a Terceira 

Reunião Decisória e a conseqüente expedição do Ato de Adoção, que declara que o 

MEM será adotado pelo Exército. 

2.7.1.4 – Produção ou Aquisição 

Nesta fase se procura obter o MEM em qualidade e em quantidade adequadas à 

satisfação da necessidade original levantada pelo EME ou pelo Departamento 

Logístico. Tem início com a licitação e com o contrato de produção ou de aquisição 

conforme normas do EME adequadas à legislação vigente para licitação e contratos no 

âmbito do Governo Federal, com cláusulas referentes a suprimento, manutenção e 

garantias, e termina com o recebimento, a estocagem e a distribuição do MEM 

produzido ou adquirido. Coincide com o início desta fase a execução das providências 

paralelas nos campos da manutenção, suprimento, instrução, quadros de organização, 

manual de campanha e manuais técnicos, concretizando a meta de que o MEM, ao ser 

entregue à tropa, o seja em condições de perfeita utilização e manutenção.  

2.7.1.5 – Utilização 

Nesta fase as OM equipadas com o MEM que lhe foi distribuído devem, sempre 

que for o caso, fornecer indicações de suas deficiências. O Departamento Logístico, por 

intermédio de suas Diretorias, realiza sistematicamente a busca e possível detecção de 

deficiências significativas. Após a análise e a consolidação das deficiências, poderá 

resultar a necessidade de reciclar o MEM, a fim de aperfeiçoá-lo. Quando tais 
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aperfeiçoamentos não forem mais viáveis, técnica ou economicamente, quando a 

conjuntura militar justificar mudanças da doutrina ou do MEM, ou quando o MEM 

apresentar sinais de envelhecimento, é submetido à Quarta Reunião Decisória a fim de 

se concluir sobre o seu destino: modernização, aperfeiçoamento, nacionalização ou 

alienação. Se a decisão sobre o MEM for a de modernizar, aperfeiçoar ou nacionalizar, 

o mesmo retorna à Fase de Levantamento das Necessidades e Formulação Conceitual; 

se for a de alienar, o MEM ingressa na Fase de Alienação. 

2.7.1.6 – Alienação 

Esta fase tem início com o Ato de Desativação seguido da retirada do MEM do 

inventário, seu recolhimento e alienação.  

2.8 – O Sistema de Doutrina Militar Terrestre (SIDOMT) 

O Sistema de Doutrina Militar Terrestre estabelece os procedimentos para a 

elaboração do conjunto de conceitos básicos, princípios gerais, processos e normas de 

comportamento que sistematizam e coordenam as atividades do Exército. A Doutrina 

Militar Terrestre é desenvolvida em dois níveis. No primeiro nível, o estudo das 

políticas e estratégias resulta na elaboração dos documentos que compõem o Sistema de 

Planejamento do Exército (SIPLEX).  

No segundo nível, a análise da estratégia operacional e tática norteia o 

planejamento e a execução da batalha terrestre. Os conceitos operacionais funcionam 

como suporte; permitem a consolidação e o desenvolvimento da doutrina, permitindo 

sua adaptação às necessidades da Força Terrestre. Os resultados do SIDOMT neste 

nível são os Manuais de Campanha, os Manuais Técnicos, as Condicionantes 
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Doutrinárias e Operacionais, os Requisitos Operacionais Básicos e a Lista de 

Necessidade de Material. 

O funcionamento do SIDOMT tem impacto em todo o Exército. Os estudos de 

realizados na elaboração da doutrina podem alterar a prioridade na obtenção dos MEM 

e gerar CONDOP e ROB que iniciam o ciclo de vida de novos materiais.  
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3 – Metodologia 

3.1 – Tipo de Pesquisa 

Durante o desenvolvimento deste trabalho, a pesquisa foi classificada quanto aos 

fins e quanto aos meios de investigação, conforme a taxionomia proposta por Vergara 

(2004).  

a) Quanto aos fins a pesquisa a pesquisa foi classificada como: 

• descritiva, pois seu objetivo foi expor as características de processo de 

decisão existente no Exército, bem como estabelecer as relações entre as 

variáveis do processo. 

• explicativa, pois teve como objetivo buscar e esclarecer os fatores que 

influenciam o processo de escolha da forma de obtenção de material emprego 

militar. 

b) Quanto aos meios recebeu as seguintes classificações: 

• Pesquisa bibliográfica, porque realizou estudos sistematizados em livros e 

documentos relevantes disponíveis ao público.  

• Investigação documental, porque foi realizada em documentos internos do 

Exército que não estão disponíveis ao público em geral.  

• Pesquisa de campo, pois foi realizada onde ocorre o processo.  

• Estudo de caso, pois teve como objeto de estudo o Exército Brasileiro. 



65 

 

• Investigação ex post facto, pois se referiu a fatos já ocorridos, 

impossibilitando a manipulação ou controle das variáveis envolvidas na 

pesquisa. 

3.2 – Seleção dos sujeitos 

Os sujeitos desta pesquisa foram selecionados de forma intencional. O critério 

utilizado foi a participação, direta ou indireta, no processo de decisório para a obtenção 

de algum material. Ou seja, participaram desta pesquisa oficiais-generais e oficiais 

superiores que estiveram presentes e opinaram durante processo decisório e oficiais 

superiores que participaram do processo de preparação para alguma Primeira Reunião 

Decisória. 

3.3 – Coleta de dados 

No Exército, a decisão sobre a forma de obtenção não ocorre de forma regular ao 

longo do tempo. Optou-se por abordar reuniões recentes em que todos os entrevistados 

tenham participado direta ou indiretamente. Esta escolha também partiu do pressuposto 

que fatos importantes ocorridos no passado próximo têm maior possibilidade de serem 

fielmente relatados. 

As perguntas da pesquisa determinaram o tipo de coleta de dados necessários 

para atingir os objetivos estabelecidos. Allison e Zelikow (1999) citam como fontes de 

evidências para análise da decisão os documentos, declarações e relato sobre o 

processo. Desta forma, foram adotadas as seguintes alternativas para obter os dados 

necessários: 
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• Pesquisa bibliográfica – realizada em livros, periódicos, teses, dissertações e 

documentos ostensivos do Exército relativos ao assunto.  

• Investigação documental – realizada nos Boletins do Exército, Boletins 

Internos, atas e normas do Exército que não são disponíveis ao público em 

geral. 

• No campo foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com sujeitos 

definidos. 

A coleta de dados foi realizada em duas fases. Na primeira, foi feita a pesquisa 

bibliográfica e a investigação documental. Na segunda fase, foram feitas as entrevistas. 

Observações em campo não foram realizadas, pois os registros gravados das Reuniões 

Decisórias têm caráter sigiloso e não puderam ser disponibilizadas ao pesquisador. A 

pesquisa bibliográfica serviu de base para formulação do referencial teórico da pesquisa 

e para a seleção das categorias analíticas. A investigação documental procurou levantar 

as informações que evidenciassem a escolha racional, procedimentos organizacionais 

ligados à decisão e permitissem a reconstrução de processos de negociação e barganha. 

Os documentos consultados são listados na Tabela 2, para facilitar a referência no texto 

cada documento recebeu um índice conforme pode ser visto na coluna 1. 

Embora a observação seja um método poderoso para a pesquisa, os processos 

decisórios podem demorar períodos longos para se completarem, o que torna a pesquisa 

dispendiosa. Uma alternativa bastante eficiente é o uso de entrevistas após a ocorrência 

do fato. Segundo Mintzberg, Raisinghani e Théorêt (1976), lembranças do processo 

permanecem na memória dos participantes. Allison e Zelikow (1999) corroboram esta 
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posição ao afirmar que cada participante conhece e se recorda de uma parcela do 

processo decisório. 

Tabela 2 – Documentos consultados 

Índice Descrição 

D01 Metodologia do Sistema de Planejamento do Exército 

D02 Extrato do Sistema de Planejamento do Exército 

D03 Livro 1 do Plano Diretor do Exército 

D04 R-55: Regulamento do Departamento de Ciência e Tecnologia 

D05 R-128: Regulamento do Departamento Logístico 

D06 R-173: Regulamento do Estado-Maior do Exército 

D07 IG 20-12: Modelo Administrativo do Ciclo de Vida dos Materiais de Emprego 
Militar 

D08 IG 20-13: Instruções Gerais para a Organização e Funcionamento do Sistema 
de Doutrina Militar Terrestre 

D09 IR 13-04: Instruções Reguladoras para o Gerenciamento de Projetos de Pesquisa e 
Desenvolvimento na área de Materiais de Emprego Militar  

D10 Ata de Reunião Decisória 

 

As entrevistas seguiram o roteiro do Anexo 2, que foi elaborado para abordar os 

fatores racionais, organizacionais e políticos descritos no referencial teórico do 

trabalho. Com o objetivo de facilitar a entrevista e possibilitar a melhor interação com o 

entrevistado, os fatores racionais, normalmente atribuídos à decisão, foram abordados 

primeiro. Os fatores políticos, por serem tratados com certa reserva nas organizações 

(MORGAN, 1996), foram deixados para o final, momento em que geralmente a 

comunicação é mais fácil.  
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As entrevistas foram realizadas com três oficiais-generais e três oficiais 

superiores que de alguma forma participaram na decisão sobre a forma de obtenção de 

MEM, conforme pode ser visto na Tabela 3. Não foram citadas as posições que os 

entrevistados ocuparam para que o anonimato fosse garantido. Todavia, pode-se afirmar 

que os oficiais-generais participam dos círculos mais centrais do processo decisórios 

(ALLISON e ZELIKOW, 1999), atuando diretamente na decisão. Os oficiais superiores 

ocupam os círculos imediatamente externos, atuando na preparação, processamento de 

informações e assessoria aos oficiais-generais envolvidos.  

Tabela 3 – Entrevistas realizadas 

Índice Posto Atuação 

O01 Oficial-General Direta 

O02 Oficial-General Direta 

O03 Oficial-General Direta 

O04 Oficial superior Indireta 

O05 Oficial superior Indireta 

O06 Oficial superior Indireta 

 

3.4 – Tratamento dos Dados 

Este trabalho buscou descrever como ocorre a influência dos fatores racionais, 

organizacionais e políticos no processo decisório relacionado a obtenção de Material de 

Emprego Militar no Exército Brasileiro. Os objetivos intermediários da pesquisa 

originaram as seguintes perguntas: 
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• Como ocorrem os principais processos que antecedem a decisão sobre a forma 

de obtenção de MEM no Exército Brasileiro? 

• Quais são os principais fatores racionais que influenciam o processo decisório 

para obtenção de MEM? 

• Quais são os principais fatores organizacionais influenciam o processo 

decisório para obtenção de MEM? 

• Quais são os principais fatores políticos influenciam o processo decisório para 

obtenção de MEM? 

• Como os fatores racionais, organizacionais e políticos identificados 

influenciam o processo decisório para obtenção de MEM no Exército 

Brasileiro? 

A resposta á primeira pergunta foi obtida por meio da análise da descrição do 

processo existente nas normas e documentos do Exército Brasileiro e complementada 

com as informações obtidas durante as entrevistas. 

As respostas as outras perguntas foram obtidas por meio da aplicação da análise 

de conteúdo (BARDIN, 1977) aos dados coletados. A unidade de registro aplicada foi o 

tema. Buscou-se isolar as unidades de sentido das transcrições das entrevistas e dos 

documentos. A análise consistiu “em descobrir os ‘núcleos de sentido’ que compõem a 

comunicação e cuja presença, ou freqüência de aparição podem significar alguma coisa 

para o objetivo analítico escolhido” (Bardin, 1977, p. 105). Optou-se pela utilização da 

grade fechada (VERGARA, 1005), uma vez que os fatores que influenciam o processo 

decisório foram determinados durante a construção do referencial teórico. 
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As categorias analíticas foram organizadas em três grandes grupos, de acordo 

com o modelo de análise a que pertencem. Os fatores racionais são aqueles que se 

referem à “escolha consistente para maximização de valor dentro de restrições 

especificadas” (ALLISON e ZELIKOW, 1999, p. 18), sendo o valor dado por uma 

função utilidade do tomador de decisão. Os fatores deste grupo podem ser vistos na 

Tabela 4. 

Tabela 4 – Fatores racionais 
Fatores Definição Autores 

Cálculo Projeção e avaliação das conseqüências das 
alternativas. 

Kalberg (1980), 
Allison (1969), 
Allison e Zelikow 
(1999) 

Maximização de 
valor 

Ação voltada para a obtenção da maior eficiência, 
eficácia e melhor resultado. 

Allison (1969), 
Allison e Zelikow 
(1999) 

Impessoalidade Ação orientada pela aplicação de regras e 
regulamentos formais, não importando o que se 
decide ou valores pessoais.  

Kalberg (1980), 
Crozier (1981) 

Escolha racional Escolha entre as alternativas previamente 
conhecidas e as conseqüências associadas, 
considerando o valor atribuído aos objetivos e 
metas do tomador da decisão. 

Allison (1969), 
Allison e Zelikow 
(1999), Eisenhardt 
e Zbaracki (1992) 

Racionalidade 
Limitada 

Conhecimento incompleto sobre as alternativas e 
suas conseqüências; limitação na capacidade de 
consideração de todas as alternativas possíveis; 
solução satisfatória. 

Simon (1979), 
Motta (1984) 

Os fatores organizacionais são aqueles que se referem às escolhas como 

resultados de processos organizacionais estabelecidos, sendo influenciadas por 

características inerentes à organização. A Tabela 5 apresenta os fatores organizacionais 

utilizados neste trabalho. 

Os fatores políticos se relacionam com os aspectos que refletem a influência dos 

indivíduos sobre os processos decisórios nas organizações. A Tabela 6 mostra os fatores 

políticos abordados durante esta pesquisa. 
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Tabela 5 – Fatores organizacionais 
Fatores Definição Autores 

Padrões e 
processos 
organizacionais 

Processos organizacionais, envolvendo rotinas, 
procedimentos padronizados resultam na decisão. 

Allison (1969), 
Allison e Zelikow 
(1999) 

Segmentação do 
problema 

Os problemas são fatorados para análise por parte 
das organizações componentes. 

Allison (1969), 
Allison e Zelikow 
(1999) 

Coordenação e 
controle 
centralizados 

A ação descentralizada de grandes organizações 
requer a atuação de um ente central para garantir 
decisões coerentes, combinadas para solucionar um 
problema. 

Simon (1979), 
Allison e Zelikow 
(1999) 

Flexibilidade 
Limitada 

Processos e padrões estabelecidos influenciando as 
escolhas organizacionais. 

Allison (1969), 
Allison e Zelikow 
(1999) 

Previsibilidade A explicação para o comportamento da 
organização no tempo t é está em t-1. A previsão 
do que pode acontecer no tempo t+1 está em t. 

Allison (1969), 
Allison e Zelikow 
(1999) 

Cultura 
organizacional 

Conjuntos de pressupostos básicos que conformam 
o comportamento dos indivíduos, definindo normas 
formais e informais.  

Schein(1985), 
Allison (1969), 
Allison e Zelikow 
(1999) 

 

Tabela 6 – Fatores políticos 
Fatores Definição Autores 

Conflito Discordância entre objetivos organizacionais, 
percepção de problemas e suas soluções. 

Morgan(1996), 
Pfeffer(1981), 
Heffron(1989) 

Poder Habilidade de mobilizar recursos para influenciar a 
decisão.  

Pfeffer (1981), 
Allison e Zelikow 
(1999) 

Negociação  Decisão como resultado de jogos de barganhas Pfeffer (1981), 
Allison e Zelikow 
(1999) 

Contingências O surgimento de problemas e situações inesperadas 
influenciando a decisão. Os decisores aceitam a 
opção sem que haja a devida análise. 

Allison e Zelikow 
(1999) 

Cooptação Tentativa de mudar a posição de algum tomador de 
decisão em favor de um indivíduo ou grupo. 

Pfeffer (1981), 
Allison e Zelikow 
(1999) 

Interesses Decisões influenciadas pelas prioridades e 
percepções pessoais, paroquiais e organizacionais. 

Allison e Zelikow 
(1999) 

Influência 
Externa 

Aspectos externos à organização podem influenciar 
as decisões. 

Allison e Zelikow 
(1999) 
Pfeffer (1981) 
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3.5 – Limitações do método 

Algumas limitações estão associadas aos métodos utilizados na pesquisa. A 

primeira limitação advém da coleta de dados. Uma vez que a pesquisa documental 

envolveu apenas a análise de documentos com grau de sigilo que pudessem ser 

acessados pelo pesquisador. 

A segunda limitação está associada às entrevistas. As respostas obtidas podem 

não retratar corretamente os fatos. A memória e a interpretação dos entrevistados, por 

serem dinâmicas, influenciam os relatos dos eventos. 

Outra limitação decorre da parcialidade do pesquisador. As experiências, 

percepções e crenças, aliadas ao fato do pesquisador ser militar e integrante de um dos 

departamentos envolvidos, podem ter influenciado os resultados e conclusões da 

pesquisa. 
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4 – Análise dos dados 

As entrevistas em profundidade com roteiro semi-estruturado foram transcritas 

para que fosse possível extrair as informações necessárias à pesquisa. Inicialmente, 

buscou-se construir e verificar o modelo de processo decisório semelhante ao modelo 

geral proposto por Mintzberg, Raisinghani e Théorêt (1976). Posteriormente, utilizou-se 

a análise de conteúdo para determinar quais fatores exerceram influência no processo. 

Conforme descrito na metodologia, empregou-se uma grade fechada com categorias 

obtidas no referencial teórico.  

4.1 – O processo decisório 

A análise das entrevistas e dos documentos normativos permitiu o delineamento 

do funcionamento do processo decisório em estudo neste trabalho. A Figura 8 mostra 

seqüência em que as rotinas do modelo geral proposto Mintzberg, Raisinghani e 

Théorêt (1976) acontecem, ou devem acontecer.  

 

Figura 8 – Processo decisório para obtenção de acordo com as normas 
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De acordo com os documentos Normativos D01, D07 e D09, a rotina de 

reconhecimento inicia quando o Exército procura identificar, da forma mais ampla 

possível, as suas necessidades em MEM. Os departamentos determinam as necessidades 

correntes de material tendo como referência a previsão existente no Quadro de Dotação 

de Material. Entretanto, foram encontradas evidências que a percepção do problema 

pode ocorrer de outra forma, o que não altera o processo como um todo. Três dos 

entrevistados afirmaram que os órgãos setoriais podem perceber os estímulos que 

iniciam o processo decisório, conforme pode ser visto em dois relatos. 

“Normalmente é o órgão voltado para aquele assunto que provoca, se for 

obtenção por P&D, normalmente o DCT provoca. Se for aquisição, 

normalmente é o DLOG que provoca a reunião decisória. E eles mandam a 

documentação para fundamentar os procedimentos para se montar a reunião 

decisória.” (O05) 

 

“Primeiro o Estado-Maior do Exército é provocado pelo órgão 

competente [...] No caso de obtenção por P&D o DCT manda o documento 

pedindo uma reunião decisória para que se decidir se vai obter P&D ou não 

[....] No caso da aquisição, normalmente é o DLOG que provoca. (O04) 

 

Durante a rotina de diagnóstico, o departamento responsável pela ciência e 

tecnologia levanta as informações e previsões tecnológicas. Enquanto o EME realiza o 

levantamento das informações sobre MEM em desenvolvimento fora do país, a previsão 

das necessidades operacionais futuras e o planejamento estratégico7. A rotina termina 

________________ 

7 Planejamento estratégico aqui se refere à construção de estratégias para o combate. 
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quando, a área de doutrina do EME relaciona na Lista de Necessidades todas as 

necessidades identificadas em ordem de prioridade. 

A rotina de formulação conceitual inicia quando uma necessidade é traduzida no 

documento denominado Condicionantes Doutrinárias e Operacionais (CONDOP), que 

descreve o emprego doutrinário do MEM em função da doutrina de emprego da Força 

Terrestre. As Instruções Gerais para a Organização e Funcionamento do Sistema de 

Doutrina Militar Terrestre (D08) determinam que neste documento devem constar 

informações extraídas das Hipóteses de Emprego relativas às previsões de necessidades 

operacionais futuras, às possibilidades do inimigo e ao ambiente operacional onde o 

MEM poderá ser empregado. A partir das CONDOP, o EME elabora o conjunto de 

documentos que definem conceitualmente o material. Um dos entrevistados 

caracterizou esta passagem da seguinte forma: 

“A decisão é precedida por um estudo de estado-maior que diz se deseja 

ou não deseja um determinado produto de defesa, e se ele deseja que tipo de 

produto defesa ele deseja. Portanto, quando se vai para uma decisão sobre a 

aquisição a obtenção de um produto de defesa, já se sabe se tem noção de que 

tipo de produto de defesa é, quais os requisitos operacionais que ele deve 

atender e quais são as condicionantes operacionais, ou seja, em que ambiente 

ele vai ser usado, para que finalidade.” (O01) 

 

Os documentos normativos D07 e D08 definem os documentos denominado 

Requisitos Operacionais Básicos (ROB) e Requisitos Técnicos Básicos (RTB). O ROB 

estabelece as características operacionais que devem ser atingidas pelo MEM. Em 

princípio, essas características não devem abordar características técnicas. O objetivo 
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do ROB é descrever “O QUE” se deseja com base no que preconiza a doutrina de 

emprego.  

O documento chamado Requisitos Técnicos Básicos interpreta, em termos de 

características técnicas, os requisitos operacionais definidos nos ROB. Os RTB têm por 

finalidade orientar o órgão incumbido do desenvolvimento do MEM, pois descrevem as 

características e atributos técnicos do produto, seus sistemas e componentes. 

A elaboração do Anteprojeto caracteriza a execução primeira passagem pelas 

rotinas Avaliação-escolha e Procura, pois neste documento são descritas as principais 

linhas de ação para atender as concepções operacionais e técnicas constantes dos ROB e 

RTB. 

A segunda passagem pelas rotinas Avaliação-escolha e Procura inicia quando se 

buscam as alternativas possíveis para atendimento do projeto, os prazos, os recursos 

humanos e financeiros. Estas informações constituem parte do Estudo de Viabilidade 

Técnica e Econômica (D07, D09). Um dos entrevistados apresentou a seguinte 

explicação para a busca de alternativas: 

“Então a primeira questão é se é fácil obter, ou não é fácil obter? Tem 

tecnologia que nos é negada ou tem tecnologias que nós podemos obter aqui? 

Isso já divide o MEM em duas famílias. MEM que sabemos fazer e os MEM que 

não sabemos fazer. Se o MEM que não sabemos fazer, mas temos tecnologia 

para fazer; ou não sabemos fazer e não conhecemos a tecnologia e ela nos é 

negada.” (O02) 

 

A realização dos estudos comparativos para a conclusão do EVTE marca o início 

da terceira execução da rotina e Avaliação-escolha. O processo prossegue com a 
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preparação para a 1ª RD, quando a área de C&T do EME prepara e remete um processo 

ao Departamento de Ciência e Tecnologia, Departamento Logístico e especialistas do 

EME para elaboração de pareces, que são redistribuídos. 

A 1ª RD ocorre quando os chefes do Departamento de Ciência e Tecnologia e do 

Departamento Logístico reúnem-se sob a coordenação do chefe Estado-Maior do 

Exército para decidir se o Exército deve obter o material e qual é a estratégia de 

obtenção deve ser adotada. 

A rotina de autorização pode acontecer de duas formas: 

a) Obtenção por meio de P&D, com as seguintes ações: 

a.i) regular a participação do EME e dos Órgãos Setoriais no processo;  

a.ii) definir quem executa a P&D do MEM;  

a.iii) estabelecer quais etapas do Ciclo de Vida completo (Ciclo de Vida dos 

MEM tipo A) são mais adequadas para os casos de MEM Tipo Tipo B, C, D, 

E e F; e 

a.iv) estabelecer os volumes prováveis das encomendas, os recursos financeiros 

estimados para P&D e os prováveis prazos de início e término das mesmas. 

b) Aquisição do MEM, as seguintes ações acontecem:  

b.i) regular a participação do EME e dos Órgãos Setoriais no processo de 

aquisição;  

b.ii) definir se a aquisição será no mercado interno ou externo;  

b.iii) estabelecer o volume da encomenda; 

b.iv) definir o prazo de início do processo de aquisição do MEM; e  
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b.v) prever recursos financeiros necessários para a aquisição. 

O termino da rotina de autorização ocorre quando são desencadeadas ações 

referentes à inclusão do projeto do MEM no SIPLEx após a 1ª RD. 

A configuração do caminho realizado através do modelo é a mesma existente nos 

processos que Mintzberg, Raisinghani e Théorêt (1976) classificam como tipo quatro – 

processos decisórios de busca modificada. De acordo com os autores, este tipo de 

processo é comum em decisões relacionadas à obtenção de equipamentos, o que valida 

o modelo utilizado.  

4.2 – Fatores Racionais 

A estrutura burocrática do Exército leva a suposição que a decisão sobre a forma 

de obtenção de MEM aconteça sob os pressupostos da racionalidade. Embora alguns 

fatores racionais e suas influências tenham sido observados com maior facilidade, todos 

puderam ser verificados. A seguir, são apresentadas as descrições e análises destes 

fatores.  

4.2.1 – Cálculo 

A decisão sobre a forma de obtenção de material de emprego militar apresenta 

evidências de cálculo na medida em que a decisão toma como referência documentos 

elaborados com objetivo de formular alternativas e avaliar suas conseqüências. As 

Condições Doutrinárias Operacionais (CONDOP) fornecem as informações iniciais 

para a decisão. O documento normativo do Sistema de Doutrina Militar Terrestre 

(SIDOMT) descreve as CONDOP como: 
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“[...] 

IV - Condicionantes Doutrinárias e Operacionais (CONDOP) -  

parâmetros que definem o emprego doutrinário do material e o desempenho 

esperado do mesmo, considerada a doutrina de emprego da Força Terrestre. 

Este documento é a base doutrinária para a elaboração dos Requisitos 

Operacionais Básicos (ROB);”(D08) 

 

Mais adiante, o mesmo documento estabelece como um dos objetivos do 

SIDOMT 

“[...] 

II - proporcionar, por intermédio do emprego intensivo de técnicas de 

investigação e estudos prospectivos, o desenvolvimento da doutrina;”(D08) 

 

A base do pensamento militar existente no Sistema de Planejamento Estratégico 

do Exército (SIPLEx) também evidencia a existência de cálculo influenciando a decisão 

sobre a obtenção de material. O documento D01 estabelece que:  

“A metodologia proposta prevê o SIPLEx integrado pelos documentos a 

seguir: 

- a Missão; 

- a Avaliação; 

- a Política Militar Terrestre; 

- as Estratégias (Concepção Estratégica do Exército e Diretrizes 

Estratégicas); 

- os Planos - Plano Diretor do Exército (Livro de Prioridades, Planos 

Estratégicos, Planos Básicos e Planos Setoriais), Planos Operacionais e 

Planos8 de Gestão Estratégica do ODS; 
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- as Necessidades Gerais do Exército; e 

- a Proposta Orçamentária do Exército.”(D01) 

 

Dois entrevistados explicitaram esta influência na decisão da seguinte forma: 

“Eles se baseiam em documentos que o Exército adota, o SIPLEX, o 

Sistema de Planejamento do Exército, o Plano Diretor da Força o livro 1, e etc. 

Porque nesses documentos tudo está listado, quais são as prioridades do 

Exercito, na parte de aquisição ou obtenção por P&D consta as prioridades. E o 

SIPLEX é formado por vários documentos. E aí são colocados quais são as 

necessidades doutrinarias, quais são as políticas, as estratégias  e entra também 

a parte logística e C&T. Tudo isso conta dos documentos do SIPLEX. Então os 

decisores se baseiam no que está escrito”. (O05) 

 

“As decisões são feitas em cima de análises [...]. E como análise, ela vem 

dos documentos de definição que são CONDOP, ROB, RTB, EVTE e AP, análise 

das alternativas de obtenção, existência de tecnologia internada para 

desenvolver no país o MEM, itens que não têm tecnologia que obrigatoriamente 

serão comprados, possibilidade transferência de tecnologia, essas são coisas 

que são discutidas lá [na Reunião Decisória], fatores de risco do próprio 

empreendimento.” (O04) 

 

A relação de causa e efeito na decisão, inerente à racionalidade, também pode ser 

evidenciada quando o SIPLEx estabelece que necessidades devem ser atendidas para 

satisfazer as hipóteses de emprego do Exército. Tal relação pôde ser observada nos 

documentos D01 e D02 e também na descrição de diversos entrevistados. O discurso de 

O01 explicita a influência da hipótese de emprego na decisão e a existência de cálculo, 

na forma de análise: 
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“Se só precisa para atender uma hipótese de conflito, é para atender uma 

hipótese de emprego, em que não há ameaça eminente, aí vai-se para a decisão 

vai-se para a reunião e aí face as análises, [...] quem fabrica no mundo, qual a 

relação de preço que existe no mundo, quais são as condicionantes operacionais 

que o Exército imagina que ele deva cumprir, quais são os objetivos nossos 

operacionais.” (O01) 

 

4.2.2 – Maximização de valor 

O fator maximização de valor é um pressuposto básico da administração no que diz 

respeito à obtenção de material. O objetivo primordial é obter sempre a “proposta mais 

vantajosa para a Administração” (BRASIL, 1993). Entretanto, no caso das Forças Armadas, 

esta maximização pode não se traduzir em valores financeiros. O documento normativo (D09) 

sobre gerenciamentos de projetos no ciclo de vida de MEM apresenta algumas variáveis que 

devem compor a função utilidade a ser maximizada: 

“[...] 

4. COMPARAÇÃO DAS ALTERNATIVAS 

a. Quanto ao aspecto técnico, com ênfase na nacionalização. 

b. Quanto ao aspecto econômico. 

c. Quanto ao aspecto de propriedade industrial 

d. Quanto ao aspecto jurídico 

e. Quanto aos prazos. 

f. Quanto ao desempenho esperado. 

g. Quanto a outros aspectos. 

5. CONCLUSÃO 

a. Alternativa recomendada e suas razões. 
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b. Cronograma Físico e Financeiro à Alternativa recomendada.” (D09) 

 

Um dos responsáveis pela elaboração de pareceres relativos a sua área sintetizou 

a orientação do Exército para o resultado máximo na decisão da seguinte forma:  

“Sempre, sempre se busca, sempre, [...] a gente busca o desempenho, 

busca a viabilidade, vê se é o melhor resultado...”(O05) 

 

A eficiência, um dos parâmetros da maximização de valor, foi citada por todos 

os entrevistados como fator fundamental. Entretanto, o tempo sempre foi colocado 

como determinante na eficiência do processo de obtenção de material, sendo em alguns 

momentos das entrevistas considerado como o elemento de maior influência na decisão:  

“Então, quando chega para uma Reunião Decisória é não temos tal 

produto, precisamos de tal produto. E aí entra o fator tempo, precisamos sem 

uma premência de tempo, ou precisamos com muita rapidez.  Isto interfere na 

primeira decisão. Este é fator principal da primeira decisão.” (O02) 

 

“O critério que prevalece nessa decisão não é outro senão a 

possibilidade do desejado no prazo desejado.” (O04) 

 

Deve-se destacar que mesmo nas situações em que o ciclo de vida não pôde ser 

seguido e o processo decisório tomou formato diferente, a decisão também apresentou o 

fator maximização de valor. Entretanto, a função utilidade passou a utilizar variáveis e 

ponderações diferentes. Por exemplo, no caso do descontingenciamento perto da data 

limite para aplicação de recursos no ano, a decisão tendeu para a aplicação do máximo 
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de recursos, da melhor forma possível até uma data limite. Esta situação foi 

referenciada pelos entrevistados como compra de oportunidade no caso da obtenção de 

MEM por aquisição, mas também foi citada no caso do desenvolvimento. Nas palavras 

de um oficial: 

“Muitas vezes se decide, se valendo da oportunidade. Muitas vezes 

recebem recursos, que tem que ser gastos até determinada data. Então não há 

tempo para se cumprir o fluxo da IG, do ciclo de vida. Então o pessoal se vale 

do artigo 19 da IG. Não é porque o Departamento queira descumprir o ciclo de 

vida, não é isso. É pela oportunidade que aparece. Isso está intimamente ligado 

a disponibilidade de recurso financeiro que muitas vezes é repassado em cima 

do laço. Tanto na parte de aquisição como P&D.” (O05) 

 

4.2.3 – Impessoalidade 

O modelo racional de decisão utiliza como suporte a racionalidade formal, 

descrita por Kalberg (1980) na obra de Weber, e a racionalidade objetiva de Simon 

(1979). Ambas utilizam valores objetivos para a escolha da melhor alternativa, 

desconsiderando preferências pessoais ou critérios subjetivos. Dois entrevistados que 

participaram diretamente na decisão fizeram citações negando o uso de critérios 

subjetivos. O oficial B01 negou de forma explícita a influência da subjetividade no caso 

da seleção de prioridades 

“No Alto Comando do Exército, a emoção tem um aspecto mais 

irrelevante que a razão, [...] as prioridades passam pelo crivo e pela análise do 

Alto Comando.” (O02) 
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De acordo com esta linha de raciocínio, as prioridades são fixadas de forma 

impessoal, de acordo com uma metodologia compartilhada e, a princípio, utilizada por 

todos, conforme pode ser visto no relato de O01. No trecho destacado, nota-se a 

negação do uso da subjetividade para que o tratamento dado a todas as alternativas seja 

o mesmo: 

“Faz parte da metodologia que ele aprendeu na Escola de Estado-Maior: 

levantar com isenção as linhas de ação; não se apaixonar por nenhuma delas; 

fazer a análise das linhas de ação opostas a cada uma das linhas de ação 

levantando as vantagens e desvantagens para apresentar a decisão para o 

chefe.” (O02) 

 

Outro entrevistado citou o uso de instrumentos e ferramentas para realizar a 

decisão quando questionado sobre a influência do problema na forma como a decisão 

acontece: 

“Na realidade, há uma definição do problema pela quarta subchefia e o 

problema é tratado com uma conduta, onde se busca instrumentalizar a decisão, 

abordando na reunião decisória os instrumentos e as ferramentas necessárias à 

decisão, mas é tratado cada caso como um caso.” (O03) 

 

Percebe-se que, apesar de cada decisão ser única, “os instrumentos e 

ferramentas” são os mesmos para todas as decisões. 

4.2.4 – Escolha racional 

A escolha racional é o principal fator no modelo racional. A organização atua como 

um indivíduo avaliando objetivos, alternativas e conseqüências para obter o melhor resultado 
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em termos de utilidade. Os objetivos do Exército no que diz respeito aos MEM são fixados na 

Lista de Necessidades do SIPLEx e nas CONDOP. Durante a elaboração do Anteprojeto e o 

conseqüente EVTE formulam-se as alternativas para solução de cada necessidade. O EVTE 

também tem como objetivo realizar a ponderação de cada alternativa e suas conseqüências. 

Um dos entrevistados colocou a origem das necessidades que orientam a decisão da 

seguinte forma: 

“[...] além da Diretriz do Comandante, nós temos o próprio SIPLEX e 

seus livros.” (O06) 

 

Outro oficial ao descrever a escolha durante o processo decisório enfatizou a 

existência das análises. Os objetivos do Exército são relacionados às hipóteses de conflito e 

de emprego a que se deve atender. As análises representam a valoração dos objetivos. Tomam 

como base os requisitos que o material deve atender, o EVTE e os pareceres elaborados pelos 

diversos órgãos envolvidos no processo decisório. Nas palavras deste oficial: 

“[...] se precisa para atender uma hipótese de conflito, é para atender 

uma hipótese de emprego, em que não há ou não ameaça iminente, aí vai-se 

para a decisão, vais-se para a reunião e aí, face as análises, decide-se. Fazem-

se as análises com base com aquilo que já se dispõe sobre o produto, quem 

fabrica no mundo, qual a relação de preço que existe no mundo, quais são as 

condicionantes operacionais que o Exército imagina que ele deva cumprir, quais 

são os objetivos operacionais nossos.” (O02) 

 

O fator escolha racional também apresenta evidências nos documentos que 

normalizam os procedimentos para a decisão na forma de obtenção. A norma D07 que 
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estabelece o ciclo de vida do material chama de Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica o 

documento que busca  

“[...] determinar, em princípio, necessidades técnicas e financeiras a serem 

satisfeitas, as alternativas possíveis para o atendimento do projeto, prazos, recursos 

humanos e, quando necessário, estudos comparativos sobre materiais já 

desenvolvidos, disponíveis no mercado interno e externo.” (D07) 

 

As decisões no Exército tendem a se basear na racionalidade por força da cultura 

internalizada nos treinamentos e escolas militares. A descrição de um dos entrevistados sobre 

a metodologia para decisão aprendida na escola evidencia a existência da escolha racional: 

“Faz parte da metodologia que ele aprendeu na Escola de Estado-Maior: 

levantar com isenção as linhas de ação; [...]; fazer a análise das linhas de ação 

opostas a cada uma das linhas de ação levantando as vantagens e desvantagens 

para apresentar a decisão para o chefe.” (O02) 

 

Apesar das evidências apresentadas sugerirem que a decisão decorra da escolha 

racional, notou-se que isto não ocorreu de forma absoluta. A presença de outros fatores, 

aliada às limitações existentes no processo, influenciou o grau de racionalidade da 

escolha, mas seus pressupostos – valoração dos objetivos, conhecimento das 

alternativas e conseqüências e escolha – estiveram presentes. 

4.2.5 – Racionalidade Limitada 

Evidências de racionalidade limitada foram detectadas ao longo de todo o 

processo decisório. A aceitação da solução satisfatória ao invés da melhor solução foi 

citada por todos os entrevistados. Restrições à racionalidade absoluta devido a 
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deficiência de informações, desconhecimento de todas alternativas possíveis e 

limitações físicas e cognitivas foram citadas por cinco dos seis entrevistados. 

Um dos oficiais, quando questionado sobre a certeza de que possuíam todas as 

informações para a decisão, afirmou: 

“Idealmente deveriam ter todas as informações, mas mesmo que não 

haja, a reunião acontece com as informações disponíveis.” (O02) 

Outro oficial expressou a situação com praticamente as mesmas palavras: 

“Mas quando essas informações não estão presentes, a reunião é feita e 

leva em frente com as informações que se tem na mão.” (O05) 

 

Os relatos de todos os entrevistados revelaram alinhamento com a posição do 

homem administrativo. Os envolvidos na decisão se conformaram com as 

possibilidades que a realidade apresentou e escolheram a solução mais aceitável para o 

momento, como pode ser visto na afirmação de dois oficiais: 

“[...] no final alcançar o estado da arte do MEM, se é possível.” (O01) 

 

“Eu acho que no final sai a melhor decisão.  Escolhe-se a melhor 

alternativa das possíveis, entre as apresentadas.” (O03) 

 

Outro entrevistado apresentou os fatores que poderiam restringir a escolha da 

melhor seleção e justificou a aceitação da solução satisfatória com um ditado popular:  
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“Eu posso optar por uma linha que não seja melhor e aí posso justificar 

com um aforismo muito comum para o brasileiro: ‘O ótimo é inimigo no bom.’ 

Aí eu passo para uma solução que seja boa porque não posso sair para a ótima. 

Por questões de tempo e recursos.” (O02) 

 

4.3 – Fatores Organizacionais 

O Exército, em decorrência de sua dimensão, possui uma organização em que 

diversos Departamentos, Comandos Militares de Área e Secretárias formam sistemas 

sob a coordenação central do Comando do Exército e seu Estado-Maior. Cada 

departamento possui sua cultura, regulamentos e regras, resultando em diversos 

processos organizacionais. Os fatores organizacionais determinam como estes fatores 

influenciam as decisões do Exército sobre a forma de obtenção de MEM. Todos os 

fatores utilizados neste trabalho para compor o modelo organizacional foram 

evidenciados com clareza na análise dos documentos e entrevistas.  

4.3.1 – Padrões e processos organizacionais 

A decisão como resultado de padrões e processos organizacionais constitui um 

dos pontos centrais do modelo organizacional. Este fator se materializa pela existência 

do conjunto de documentos e normas existentes no Exército Brasileiro. Os documentos 

D01, D07, D08 e D09 contêm regras e procedimentos a serem seguidos para que ocorra 

a decisão sobre a forma de obtenção de Material de Emprego Militar. Há inclusive 

previsão de procedimentos a serem adotados em casos imprevistos, como é o caso do 

artigo 19 do documento D09: 
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“Art 19 - São consideradas Situações Especiais ou Extraordinárias as 

constantes nos parágrafos abaixo: 

§ 1º - Situações Especiais - caracterizadas por urgência no processo de 

obtenção, características especiais do MEM, limitações de recursos financeiros, 

aproveitamento estratégico de oportunidades e outros aspectos relevantes - 

poderão recomendar a supressão de um ou mais eventos estabelecidos nestas 

IG. Na eventualidade dessas situações, o EME, em atendimento à solicitação do 

Órgão de Provisão, da SCT ou a seu próprio critério, convocará uma Reunião 

Decisória Especial, na qual serão discutidas e estabelecidas as etapas desta IG 

que constituirão o fluxo mais adequado, ao MEM, no contexto da 

excepcionalidade requerida pela situação. 

§ 2º - Situações Extraordinárias - caracterizadas pela. Necessidade de 

realização de avaliações técnicas ou operacionais, em organizações localizadas 

no exterior, serão discutidas em Reuniões Decisórias Extraordinárias, nas quais 

serão estabelecidos os critérios e medidas a serem adotados para viabilizar as 

referidas avaliações, bem como as atribuições de providências necessárias ao 

deslocamento de pessoal e material ao exterior.” 

 

Outro exemplo do fator padrões e processos organizacionais foi a rotina criada 

para “montar” a reunião decisória. O relato apresenta um procedimento operacional 

padrão que deve ser seguido, com prazos e responsabilidades atribuídos: 

“Nós temos uma rotina interna, que é uma seqüência de atividades para 

se montar uma reunião de atividades. Então nós temos uma seqüência de 12 

atividades. É uma rotina interna que não é nem norma. Mas é uma rotina que a 

gente segue inclusive com duração prazo direitinho para a gente montar a 

reunião decisória.” (O05) 
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4.3.2 – Segmentação do problema 

O modelo organizacional considera a organização como um conjunto de 

organizações interligadas. A organização formula suas alternativas e avalia suas 

conseqüências à medida que as unidades organizacionais analisam as informações 

disponíveis. Cada organização componente utiliza uma perspectiva diferente para 

formular seu parecer sobre o problema.  

O fator segmentação do problema esteve presente na formulação dos diversos 

pareceres para a para a 1a Reunião Decisória. Cada órgão envolvido trata o problema 

sob uma perspectiva, conforme pôde ser visto nos trechos mais relevantes: 

“O parecer do DCT, ele enfoca exatamente a parte envolvida de ciência e 

tecnologia, a parte de desenvolvimento do material na hora de ciência e 

tecnologia.  A terceira subchefia do Estado-Maior, ela emite uma análise de 

parecer que engloba a doutrina e a logística sob o ponto de vista do Estado-

Maior. E a sexta subchefia faz a sua análise de parecer acerca de recursos 

existente e de orçamento, do que é possível. O Departamento Logístico cuida 

exatamente da logística, da cadeia logística, o material no ciclo de vida o que 

vai representar para o Dlog. Ele diz lá se atende ou se não atende. E agora já 

está entrando também na Reunião Decisória o COTER, que diz no aspecto 

operacional o que ele acha... São várias análises de parecer.” (O02) 

 

“Cada um elabora um parecer diferente. Cada um trata o assunto pela 

ótica dele, sob a visão dele. Por exemplo, no DLOG eles vão dar um parecer 

para ver se o projeto é viável na parte logística ou não, o DCT idem. Tanto para 

aquisição como P&D. A sexta Subchefia dá seu parecer para ver se é viável 

financeiramente e etc.” (O03) 
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“Na elaboração dos pareceres cada um ataca mais o seu lado. O cara 

ataca mais o lado que ele sabe das coisas...” (O05) 

 

“A gente manda para o DLOG, DCT, Terceira subcehfia que é a parte 

doutrinaria, a própria quarta subchefia, para análise da parte logística, a gente 

manda para a sexta subchefia que a parte orçamentária, para ver a viabilidade 

[econômica] do projeto.” (O04) 

 

4.3.3 – Coordenação e controle centralizados 

A abordagem sistêmica adotada pelo Exército para a obtenção de MEM requer a 

realização de análises sob diversas perspectivas. Os pareceres elaborados pelos diversos 

órgãos devem ser coerentes entre si para possibilitar a tomada de decisão. O Estado-

Maior do Exército, órgão de direção geral, realiza a coordenação e controle centralizado 

do processo decisório. O regulamento do órgão (D06) fixa claramente essa posição ao 

enunciar sua missão: 

“[...] 

Art. 3º A fim de permitir o cumprimento da missão do Exército: estudar, 

planejar, orientar, coordenar e controlar, no nível de direção geral, as atividades da 

Força, em conformidade com as decisões e diretrizes do Comandante do Exército.” 

(D06) 

 

O entrevistado O02 descreveu o trabalho de coordenação desenvolvido pelo 

Estado-Maior: 

“A documentação chega no Estado-Maior e aqui se analisam as reuniões, 

tanto para aquisição, quanto para P&D. Aqui a gente analisa a documentação e 
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a gente monta um Resumo Retrospectivo, é o primeiro documento que a gente 

monta para dar inicio à reunião decisória. É o Resumo Retrospectivo que traz 

todo histórico e a documentação que provocou a reunião decisória. Esse resumo 

retrospectivo a gente remete. [...] A gente monta um caderno com o Resumo 

Retrospectivo e mais os anexos que instruem o Resumo Retrospectivo. E a gente 

remete esse caderno para os órgãos diretamente interessados no assunto.” 

(O05) 

 

Deve-se ressaltar que o Resumo Retrospectivo citado no depoimento não consta 

em nenhum dos documentos normativos do processo decisório para obtenção do 

Material de Emprego Militar. A análise da Ata da Primeira Reunião Decisória (D10) 

permite afirmar que aquele documento materializa a participação do Estado-Maior 

como coordenador do processo. 

Outro oficial expressou a influência da coordenação no processo decisório com a 

seguinte descrição do papel desempenhado pelo Estado-Maior do Exército:  

“A Reunião Decisória é baseada num roteiro elaborado pela quarta 

subchefia do Estado-Maior do Exército que é a Subchefia de Logística e ela 

então diz, ela dá as referências todas, que são os elementos definição do 

Material de Emprego Militar,...” (O01) 

 

4.3.4 – Flexibilidade Limitada 

As rotinas, procedimentos, objetivos e planos restringem o comportamento e 

orientam o comportamento da organização em uma determinada direção. O Sistema de 

Planejamento do Exército (D02) e o Livro 1 do Plano diretor do Exército (D03) 

determinam os parâmetros a serem seguidos na decisão.  As orientações contidas nestes 
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documentos funcionam com trilhas pelas quais os decisores devem se guiar. Nas 

palavras do entrevistado O05. 

“Os decisores vão se pautar no que está escrito. A própria Diretriz do 

Comandante da Força é um documento muito forte para se pautar as decisões 

dos órgãos subordinados, além da Diretriz do Comandante, nós temos o próprio 

SIPLEX e seus livros e o PDE.” (O05) 

 

Outra evidência do fator flexibilidade limitada surge nos procedimentos 

estabelecidos. A referência a procedimentos “mais ou menos” padronizados ou 

dirigidos por dois dos seis entrevistados demonstra a possibilidade de pequenas 

alterações no curso do processo. 

“Os pareceres são elaborados de forma mais ou menos padronizados [...] 

a decisão tem que conter as análises conjunturais que foram escritas pelos 

departamentos. Apesar de ter uma rotina, cada decisão é única.” (O03) 

 

“[...]também inclui praticamente um roteiro para apresentação de um 

parecer de cada participante dessa Reunião Decisória.” (O04) 

 

“O processo é mais ou menos dirigido, ocorrendo mais ou menos a 

mesma coisa sempre.” (O05) 

 

4.3.5 – Previsibilidade 

A existência de rotinas, procedimentos e normas em uma organização permite, 

em certa medida, prever a forma como a decisão é conduzida. Muitas vezes, a própria 

decisão pode ser prevista se existirem informações sobre decisões anteriores. Neste 
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sentido, Allison e Zelikow (1999) afirmam que a melhor explicação do comportamento 

de uma organização em t é t-1 e a melhor previsão do que acontecerá em t+1 está em t.  

A data dos documentos normativos utilizados para estabelecer o processo 

decisório evidencia como o fator previsibilidade atua no processo decisório. Embora o 

Departamento Logístico tenha sido criado em 2001 e o Departamento de Ciência e 

Tecnologia em 2005, as IG 20-12 datam de 1986 (CARVALHO, 2004), com a última 

revisão em 1994. As diretrizes para elaboração de requisitos foram expedidas em 1986 

e 1991 e continuam em vigor até a data presente. Pode-se constatar que a decisão sobre 

a obtenção de MEM acontece hoje da mesma forma que acontecia em 1994. 

Provavelmente continuará acontecendo da mesma forma no futuro. 

Os relatos de dois dos seis entrevistados também apresentaram evidências de 

previsibilidade. Se determinadas informações estiverem disponíveis o resultado pode 

ser antecipado, conforme pôde ser visto a seguir: 

“Se um material fizer parte de um sistema aí sim. Pode ser que uma 

Reunião Decisória influencie a outra. Porque a decisão sobre um subsistema 

altera a necessidade de outro subsistema.” (O05) 

 

“Se, por exemplo, a aquisição de um MEM foi influenciada pela falta de 

recursos para manutenção [...] a próxima reunião também será. Porque na hora 

lá vai haver a lembrança de que naquela reunião o outro material não foi 

adquirido por falta de recursos, logo nessa também não pode haver recursos...” 

(O02)  
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4.3.6 – Cultura organizacional 

O fator cultura organizacional foi observado nos padrões de comportamento e 

crenças dos indivíduos das diversas organizações envolvidas no processo decisório. Foi 

possível verificar a presença de normas formais e informais. 

Na Primeira Reunião decisória do ciclo de vida de MEM, participam diversos 

Órgãos de Direção Setorial, cada um com uma cultura própria e percepção diferente do 

que é necessário para o cumprimento da missão do Exército. O Departamento 

Logístico, órgão de direção setorial, preocupa-se com o provimento materiais, 

manutenção e serviços que atendam as demandas do Exército, seu foco principal está 

nas necessidades do presente. Sua finalidade, conforme seu regulamento (D05) é: 

“Art. 1º O Departamento Logístico (D Log) é o Órgão de Direção Setorial 

(ODS) incumbido de: 

- prever e prover, nos campos das funções logísticas de suprimento, 

manutenção e transporte, os recursos e serviços necessários ao Exército e as 

necessidades de mobilização dessas funções;” 

 

O Departamento de Ciência e Tecnologia, por sua vez, cuida da pesquisa e 

desenvolvimento de materiais de emprego militar, sua atenção volta-se para 

necessidades do futuro, conforme pode ser visto em seu regulamento (D04): ´ 

“Art. 1º O Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT) é o Órgão de 

Direção Setorial (ODS) que tem por finalidade: 

I - planejar, organizar, dirigir e controlar, no nível setorial, as atividades 

científicas e tecnológicas no âmbito do Exército; 

[...] 
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Parágrafo único. As atividades científicas e tecnológicas de que trata este 

artigo compreendem: 

I - as atividades de pesquisa, desenvolvimento, avaliação e prospecção 

tecnológica relacionadas a sistemas e materiais de interesse do Exército e sua 

influência nas áreas de pessoal, logística e doutrina;” 

 

Os entrevistados O03, O02 e O05 apresentaram as seguintes descrições que 

corroboram a influência da cultura de cada departamento na decisão:  

“A cultura enraizada no Departamento Logístico é a da compra porque 

abrevia os prazos, porque supre o que eles estão querendo de imediato [...] 

O Departamento de Ciência e Tecnologia vai sempre querer que o 

equipamento seja desenvolvido e produzido aqui, mesmo que o produto não seja 

completamente produzido aqui...” (O03) 

 

“A conduta do Dlog é sempre imediatista. Por quê?  Porque eles têm a 

cultura de prover à Força Terrestre, no mais curto prazo, os equipamentos de 

sua necessidade. E eles estão sempre devendo... O Dlog está sempre na situação 

de cobertor curto. Ou ele atende tudo de pneu e bateria e não atende a gasolina, 

ou atende tudo de gasolina e fica devendo pneu e bateria.  

Por outro lado o Departamento de Ciência e Tecnologia, ainda que 

premido pelo tempo, tem uma noção do tempo completamente diferente. Para 

eles [do DCT], não dá para desenvolver um material num prazo que não seja 

possível, os projetos deles tem um prazo longo e médio de maturação.” (O02) 

 

“Cada departamento tem sua cultura. O Departamento Logístico, a 

cultura dele é a compra. O DCT a cultura é obtenção por P&D, passa longe por 

eles lá a obtenção por aquisição.” (O04) 
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4.4 – Fatores Políticos 

Embora o Exército seja uma estrutura burocrática supostamente racional, a 

escassez de recursos, a interdependência entre as conseqüências das ações e a 

heterogenidade entre crenças e percepções propiciam o acontecimento de fenômenos de 

ordem política ao longo do processo decisório estudado. Durante a análise dos 

documentos e entrevistas, todos fatores puderam se detectados. Entretanto, deve-se 

ressaltar que o fator negociação não pode ser claramente evidenciado no que diz 

respeito a sua influência na decisão. 

4.4.1 – Conflito 

O modelo criado por Pfeffer (1981) para as condições de uso de poder e política 

tem como elemento central o conflito. A discordância entre a percepção sobre a melhor 

maneira de atender os objetivos da organização, aliada à concorrência entre os objetivos 

das unidades organizacionais podem gerar o conflito. 

Quando questionado sobre a existência de conflitos durante o processo decisório, 

o entrevistado O01, afirmou que o posicionamento dos diferentes departamentos gera 

um “conflito que existe sempre”, pois a necessidade de “completamento de material é 

imediatista, enquanto a pesquisa e desenvolvimento demoram mais tempo”. A 

afirmação do entrevistado O02 corrobora esta posição:  

“Por isso, há sempre veladademente, ou explicitamente, de forma 

impessoal, uma disputa entre DLOG e DCT. Que gera conseqüências, que gera 

prejuízos para a força.”(O02) 
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Outro ponto que origina a o conflito é a discordância entre qual a melhor 

tecnologia ou linha de ação atende as necessidades do Exército. Nas palavras do oficial 

O03: 

“Havia uma disputa entre uma coisa e outra, era mais fácil sair do 

material a e chegar no material b ou fazer o material b e sair para uma solução 

do material a.”(O03) 

 

A escassez de recursos, outro ponto considerado como gerador de conflitos por 

Pfeffer (1981), também esteve presente no discurso de todos os entrevistados de forma 

dispersa. Foram usadas expressões como “cobertor curto” e “demanda maior que os 

recursos” para expressar a disponibilidade dos recursos no Exército para obtenção de 

material. 

4.4.2 – Poder 

O fator poder no modelo político está relacionado à capacidade e a vontade de 

um indivíduo ou organização de mobilizar recursos para subjugar oposições na busca de 

um determinado objetivo. Evidências do fator no processo decisório puderam ser 

verificadas no discurso de todos os entrevistados. Entretanto, cabe ressaltar que, apesar 

da autoridade formal ser a base das organizações militares, os relatos se fixaram na 

habilidade de influenciar e persuadir durante a reunião decisória e na capacidade de 

produzir estudos e argumentos.  

Alguns trechos significativos: 

“Os argumentos foram de tal ordem que as pessoas que perderam saíram 

muito tristes da reunião, mas aí foi astúcia.” (O02) 
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“A capacidade de exposição, a capacidade de argumentação pesa muito. 

Em determinadas decisões pesa muito.”(O04) 

 

“Aí foi a capacidade de argumentação de quem argumentou, então ele 

utilizou um estudo muito bem fundamentado. Então quem se preparou para 

discussão levou uma fundamentação irrefutável.”(O02)  

 

“Mas é preciso entender muito, ter muita vivência do Exército para saber 

como conduzir isto.” (O01) 

 

“Aí nessa hora ganha quem tem a maior capacidade de apresentar 

estudos mais bem elaborados. Normalmente o prazo resposta [do parecer] de 

uma reunião decisória não é longo.” (O05)  

A influência da autoridade formal também foi relatada, mas apenas por um dos 

entrevistados. Observou-se que há uma estrutura hierárquica onde o poder está 

formalmente distribuído. Nas palavras do entrevistado: 

“Na realidade, quem leva a proposta do departamento ou de um órgão 

envolvido no processo decisório é o chefe. E para que ele leve aquilo ainda tem 

um vice-chefe, tem seções do estado-maior, então o assunto é estudado e chega a 

ele, de tal maneira que passou antes de ser apresentado por vários filtros...” 

(O06) 

4.4.3 – Negociação 

A negociação diz respeito aos jogos de barganha existentes na organização. As 

divergências são ajustadas para que se chegue a uma posição intermediária resultante do 

consenso. Embora os relatos de dois entrevistados citem explicitamente a negociação e 



100 

 

o consenso, não foi possível evidenciar como ocorre o processo de negociação. O 

entrevistado O05 apenas conseguiu exemplificar as condições necessárias para que a 

negociação ocorresse, como pode ser visto nos trechos a seguir: 

“Optou-se por uma solução que foi politicamente arrumada e 

negociada...”(O02)  

 

“O resultado da reunião é obtido no consenso. Se tiver conflito, ela vai 

para o consenso [...] se o colegiado diz assim: ‘bom, temos tais e tais servidões 

para serem atendidas, devemos estar com quatro ou cinco viaturas em dezembro 

e se for desenvolvido só ficará pronto em daqui a três anos.’ Aí então se houver 

este impasse, vamos para o consenso, tem outros integrantes do Estado-Maior, 

ouros Departamentos, o COTER. E pelo consenso se sai para um resultado 

final.” (O05) 

 

4.4.4 – Contingências 

O fator contingências refere-se à necessidade de decidir diante de problemas e 

situações inesperadas e urgentes. Neste caso, devido a premência do tempo, o decisor 

pode ser forçado a escolher uma alternativa sem as devidas análise e considerações.  

No processo decisório estudado, o principal elemento causador de situações 

inesperadas e urgentes foi a liberação de recursos com prazo exíguo para aplicação. 

Quatro entrevistados relataram que diante do descontingenciamento de recursos 

próximo ao final do ano, surge a necessidade de aplicá-los rapidamente para não 

influenciar de forma negativa a alocação de recursos nos anos posteriores. Os decisores 

buscaram executar o que classificaram como ações de oportunidade. Tais ações foram 

relatadas como acontecendo tanto na decisão pela aquisição pelo desenvolvimento. 
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“O pessoal dentro das possibilidades procura cumprir a IG, se aparecer 

uma situação é excepcional. Mas a realidade é que as exceções aparecem com 

maior freqüência que deveriam. Mas é uma coisa que extrapola a Força. Porque 

isso aí está intimamente ligado a recursos. Muitas vezes os recursos são 

repassados no fim do ano e o ODS tem que cumprir, senão devolve o recurso.” 

(O05) 

 

“Os tais recursos contingenciados que são soltados a última hora, que 

não há planejamento e que tem que gastar no fim de ano. Então se o 

equipamento aqui no Brasil só estará pronto no ano que vem, não pode nem 

empenhar porque não tem ainda, não está avaliado, não tem nada. Eu acredito 

que a motivação esteja na sobra de recursos que tem que ser devolvidos ao 

erário no final de 31 de dezembro. Ao que parece que é isso que acontece 

porque estas aquisições sem Reunião Decisória acontecem sempre no fim do 

ano.” (O04) 

 

“Muitas vezes se decide, se valendo da oportunidade. Muitas vezes 

recebem recursos, que tem que ser gastos até determinada data. Então não há 

tempo para se cumprir o fluxo da IG, do ciclo de vida. Então o pessoal se vale 

do artigo 19 da IG. Não é porque o Departamento queira descumprir o ciclo de 

vida, não é isso. É pela oportunidade que aparece. Isso está intimamente ligado 

a disponibilidade de recurso financeiro que muitas vezes é repassado em cima 

do laço. Tanto na parte de aquisição como P&D.” (O05) 

 

“Chegou o recurso e, com esse aqui me entrega dentro do prazo, eu 

empenho, eu pago. Até o final do ano eu to pagando pelas coisas. Então eu 

atendo a uma demanda administrativa urgente.”(O06)  
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4.4.5 – Cooptação 

O fator cooptação consiste na tentativa de alterar a posição de algum tomador de 

decisão em favor de um indivíduo ou grupo. No caso do Exército, verificou-se que 

situações de cooptação ocorrem principalmente na vertical, com os Departamentos 

tentando alterar a posição do Estado-Maior. Tal situação é facilitada pois os 

participantes do processo decisório também assessoram o Estado-Maior. Nas palavras 

de dos oficiais O04 e O05: 

“Os órgãos de direção setorial, na verdade são também de 

assessoramento ao Estado-Maior, que é o órgão de direção geral. Então há 

como influenciar o chefe [do Estado-Maior] ...”(O05)   

 

“Nos dois lados acontecia basicamente a mesma coisa, os órgãos de 

baixo, levavam para cima...e lá eles [os chefes] mandavam tocar o projeto ou 

então a necessidade era atendia. Tem um companheiro que chama isso projeto 

de baixo para cima..” (O04) 

 

Outra evidência de cooptação foi citada pelo entrevistado O05, quando um órgão 

sugere a inclusão de outro participante no processo, alterando a posição do Estado-

Maior. 

“O Estado-Maior decide qual é a relevância de se incluir os ODS no 

processo. [...] No próprio parecer um órgão pode sugerir: ‘Olha eu acho 

interessante tal órgão analisar isso.’ Então ele realimenta o ciclo e a gente [no 

Estado-Maior] acata.”(O05) 
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Deve-se ressaltar que foram apresentadas evidências que o cooptação ocorre 

tanto por vias formais, quanto por vias informais, como pode ser visto no depoimento 

de O02: 

“Existe todo um processo de convencimento não formalizado. Mas um 

processo informal de convencimento pra mostrar se aquele caminho adotado 

estava correto ou não.” (O02) 

 

4.4.6 – Interesses 

O fator interesse reflete as prioridades e percepções pessoais e das unidades 

organizacionais. No processo decisório sobre a forma de obtenção de MEM, pôde ser 

detectada a existência de interesses organizacionais e pessoais. 

Os interesses dos diversos órgãos envolvidos na decisão foram citados 

explicitamente pelo entrevistado O05, nota-se em seu discurso a consideração de que tal 

situação é normal: 

“Logicamente cada um [Departamento] puxa pra sua, tende influenciar 

para os seus interesses.” (O05) 

 

O entrevistado O01 corrobora esta afirmação afirmando que: 

“O interesse é o interesse coletivo ou de grupo, nunca individual. [...] 

Por exemplo, quem é de Comunicações tem o interesse para obter maior 

desenvolvimento para a sua Arma de Comunicações.” (O01) 
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Dois dos entrevistados afirmaram que os interesses pessoais influenciaram o 

processo decisório. Entretanto, em seus relatos, os interesses estiveram ligados a 

aspectos como gosto, preferência e opinião:  

“Ela [a decisão] tem uma elevada dose de voluntariedade do indivíduo 

que pode fazer prevalecer as suas opiniões, por questões de simpatia, por 

questões de preferência. É como comprar um automóvel, duas pessoas têm a 

mesma necessidade de sair do ponto a para o ponto b, um opta por um carro 

grande de uma determinada marca, outro opta um carro médio de outra marca. 

São Razões diferentes. Por que isto? È porque um achou mais bonito, outro é 

porque é a cor que a esposa mais gosta. Não fica uma coisa matemática. O grau 

de voluntariedade do decisor é muito elevado.”(O02) 

 

“... e a opinião pessoal do chefe e sua personalidade têm um valor 

preponderante.” (O01) 

 

4.4.7 – Influência externa 

O fator influência externa tem origem no fato das organizações afetarem e serem 

afetadas pelo meio ambiente em que estão imersas (MORGAN, 1996). Apesar de 

relatos de influências externas inerentes a administração pública, chamaram atenção os 

obstáculos internacionais existentes no que diz respeito ao MEM. Qualquer aquisição 

de Material de Emprego Militar envolve grandes somas e tecnologias que podem alterar 

o equilíbrio do poder entre as nações. Desta forma, as influências externas relatadas se 

relacionaram principalmente a interesses externos, inclusive ao Brasil, conforme pode 

ser observado no trecho da entrevista de O02: 
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“Hoje você compra qualquer coisa no exterior e se tiver qualquer 

componente americano, você precisa de uma autorização do pentágono, que ela 

pode sair de sete meses a dez anos. Quer dizer, é absolutamente aleatório, você 

pode levar um ano para obter uma licença de exportação do pentágono e todo 

mundo pergunta ao pentágono. Antes esses processos eram burlados porque eles 

eram demorados por burocracias, por escritos que dependiam de um só 

indivíduo. Hoje, eles não podem ser burlados porque passam pela internet. A 

internet da uma lista de produtos que eles não vendem.” (O02) 
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5 – Conclusão 

As instituições militares são idealizadas como organizações puramente racionais. 

A impessoalidade na aplicação dos regulamentos e regimentos pode fazer um 

observador incauto afirmar que apenas a razão formal orienta as decisões no meio 

militar. Entretanto, a lembrança que as organizações são constituídas por indivíduos 

com interesses, experiências e percepções diferentes adicionam ao processo decisório a 

dimensão organizacional e política.  

Figura 9 – Comparação entre fases do ciclo de vida e o processo decisório 

 

 

A análise do referencial teórico e dos dados coletados na pesquisa de campo 

forneceu elementos para atingir os objetivos intermediários desta pesquisa. As respostas 

às questões resultantes destes objetivos permitiram determinar como os fatores 

racionais, organizacionais e políticos influenciam o processo decisório do Exército 

Brasileiro relativo a forma de obtenção de materiais de emprego militar. O primeiro 
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objetivo tratou da descrição do processo decisório de acordo com os documentos 

normativos existentes e relatos dos entrevistados. O processo analisado seguiu o modelo 

proposto por Mintzberg, Raisinghani e Théorêt (1976), apresentando claramente as 

rotinas de reconhecimento, diagnóstico, formulação conceitual, procura, avaliação-

escolha e autorização. A existência e a seqüência destas rotinas ocorre pois a base 

conceitual de engenharia de sistemas que suporta o Modelo Administrativo do Ciclo de 

Vida de Material possui procedimentos semelhantes aos adotados por Mintzberg, 

Raisinghani e Théorêt (1976) em seu modelo genérico de processo decisório, conforme 

pode ser visto na Figura 9.  

Os demais objetivos intermediários se relacionaram à identificação e 

determinação da influência que os principais fatores racionais, organizacionais e 

políticos exercem sobre o processo decisório para a forma de obtenção de Materiais de 

Emprego Militar.  

Identificou-se nesta pesquisa que os fatores racionais exercem influência na 

decisão sobre a forma de obtenção de MEM. A racionalidade esteve presente durante 

todo o processo. O fator cálculo exerceu influência desde a fase de determinação das 

necessidades, quando o Exército busca projetar como será o futuro e quais as hipóteses 

de conflito existentes. Os estudos de viabilidades realizados durante o processo 

procuram determinar e avaliar as conseqüências das possíveis alternativas existentes.  

O fator maximização de valor foi identificado durante o processo decisório, 

como uma necessidade da administração pública e como uma conseqüência do cálculo 

realizado para a determinação das alternativas. Entretanto, foi observado que a 

maximização de valor para o Exército possui uma perspectiva diferente: o valor a ser 
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maximizado muitas vezes não é econômico e diz respeito à capacidade dissuasória que 

se deseja atingir. 

O fator impessoalidade foi verificado no que diz respeito à aplicação das regras e 

procedimentos. Entretanto, deve-se ressaltar que a impessoalidade esteve relacionada à 

forma do processo, ou seja, apesar de cada decisão ser única todas seguem o mesmo 

curso, independente do material. A questão da desconsideração de preferências pessoais 

surgiu em contraposição ao fator interesse, porém uma análise mais detalhada das 

evidências mostrou que os dois fatores podem coexistir. O fator impessoalidade se 

manifestou principalmente nas rotinas de diagnóstico e formulação conceitual do 

processo decisório, enquanto o fator interesse se intensificou nas rotinas finais. 

O fator escolha racional é fundamental para o modelo racional. Sua existência 

pôde ser verificada tanto nos relatos, quanto nos documentos normativos e planos do 

Exército. Observou-se também que os militares têm a imagem de si próprios como 

tomadores de decisão racionais. Tal situação resulta da cultura militar que tem na 

análise das alternativas e conseqüências e no planejamento das ações a base da 

preparação para o combate. 

O fator racionalidade limitada foi identificado em diversos pontos do processo 

decisório. O desconhecimento de todas as informações e  alternativas possíveis, aliado á 

limitações na capacidade de perceber e processar as possibilidades, levou a escolhas 

consideradas satisfatórias e aceitáveis ao invés de perfeitas. 

Durante esta pesquisa, também foi verificado que os fatores organizacionais 

também exercem influência sobre o processo decisório sobre a forma de obtenção de 

material de emprego militar. A racionalidade distribuída, inerente ao modelo 
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organizacional, esteve presente durante o processo de decisão. O fator padrões e 

processos organizacionais apresentou grande influência na decisão, pois é característica 

das instituições militares a existência de normas e regulamentos para uniformizar as 

ações dos seus integrantes.  

O fator segmentação do problema surgiu no processo decisório devido à 

complexidade existente na obtenção de MEM. Uma vez que devem ser considerados 

aspectos que vão desde a tecnologia a ser empregada até o descarte do material, 

passando pela distribuição e suporte na utilização, os diversos estudos necessários são 

elaborados por órgãos com especialidades diferentes. 

O fator coordenação e controle centralizados esteve presente como conseqüência 

do fator segmentação do problema. A ação em organizações com as dimenões do 

Exército exige que as responsabilidades sejam descentralizadas na solução de 

problemas. Entretanto, a atuação de cada departamento pode interferir na atuação de 

outros departamentos, o que leva a necessidade de coordenação e controle 

centralizados. No caso do Exercito, tal função é realizada pelo Estado-Maior do 

Exército. 

A respeito do fator flexibilidade limitada pode-se afirmar que esteve presente no 

processo decisório como resultado da subordinação dos diversos órgãos ao Sistema de 

Planejamento do Exército. Os documentos do SIPLEx que estabelecem as estratégias e 

diretrizes da força determinam e estabelecem as possibilidades de atuação. Lista de 

Necessidades e as Diretrizes de C&T restringem o grau de liberdade para a obtenção de 

MEM ao fixarem os materiais e as estratégias a serem seguidas. 
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O fator previsibilidade pode ser observado no período de vigência das normas 

que regulam o ciclo de vida. Apesar da alteração da estrutura organizacional, o processo 

decisório permaneceu praticamente inalterado. Por outro lado, a existência de rotinas e 

o conhecimento da cultura organizacional permitem que um analista experiente, de 

posse das informações de entrada do processo e o resultado de decisões anteriores, 

preveja o resultado das decisões sobre a obtenção de material com relativa certeza. 

A Cultura organizacional foi um dos fatores que exerceu maior influência no 

processo decisório sobre a forma de obtenção de MEM. O senso de cumprimento de 

missão, que traduz o comprometimento com os objetivos da organização, fez com que 

os indivíduos adotassem valores e crenças do Exército e do órgão a que pertencem. 

Deve-se ressaltar que embora os valores e crenças locais se subordinem aos valores 

globais, as diferenças de orientação existentes nos diversos departamentos podem gerar 

conflitos. 

Os fatores políticos e sua influência no processo decisório também puderam ser 

evidenciados durantes esta pesquisa. Verificou-se claramente a presença de conflito, 

poder, contingências, interesses e influência externa. Quanto ao fator negociação, foi 

possível evidenciar a sua existência, mas não a sua influência sobre o processo 

decisório em estudo. 

O fator conflito foi observado em diversos pontos do processo decisório. A 

diferença cultural entre os diversos atores, a escassez de recursos orçamentários e a 

divergência entre opiniões sobre a melhor tecnologia foram os principais motivadores 

dos conflitos ao longo do processo.  
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No que diz respeito ao fator poder, observou-se que, durante o processo 

decisório, a capacidade de mobilizar recursos para produzir estudos e a capacidade de 

argumentação individuais foram mais importantes que a autoridade formal. Tal fato 

ocorre porque os atores na decisão se organizam em círculos. Os Chefes dos 

departamentos e do Estado-Maior ocupam a posição mais central na decisão, enquanto 

os assessores e órgãos de assessoramento ocupam posições na periferia da decisão. Em 

cada círculo, as diferenças hierárquicas internas não são grandes, o que justifica 

pequena influência da autoridade formal como aspecto para uso do poder. 

O fator negociação não pode ser claramente evidenciado no que diz respeito a 

sua influência no processo decisório. Devido a escassez de recursos orçamentários, as 

alternativas de adquirir ou desenvolver o material tornam-se excludentes o que dificulta 

a existência da negociação durante o processo decisório. 

O fator contingências pode ser verificado diante do descontingeciamento de 

recursos com prazos estreitos para aplicação. Para solucionar a oferta súbita de 

recursos, a organização altera o processo decisório e a função de maximização de valor. 

Uma vez que os indicadores para alocação de recursos relacionam apenas os recursos 

disponíveis durante o ano com os efetivamente empregados, a consideração sobre a 

aquisição ou desenvolvimento de um determinado material perde importância diante 

das possibilidades de emprego imediato dos recursos.  

O fator cooptação se manifestou quando os órgãos que participam da decisão 

atuaram como órgãos de assessoramento. Observou-se que a opinião dos decisores pode 

ser alterada pela ação de seus órgãos subordinados. Durante o processo decisório os 
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diversos atores procuram convencer os participantes chave a adotarem determinada 

posição. 

O fator interesses atuou no processo decisório em consonância com a cultura 

existente em cada unidade organizacional. A missão do Exército juntamente com a 

missão de cada departamento moldou as percepções e prioridades dos grupos e 

indivíduos envolvidos na decisão. Entretanto observou-se que devido a estrutura 

hierárquica a percepção do chefes podem influenciar de maneira substancial a decisão.  

A influência externa ocorre no processo decisório devido ao alto valor e 

complexidade tecnológica dos materiais de emprego militar. Os países impõem 

restrições ao comercio de matérias e tecnologias militares com o objetivo de preservar o 

seu poder no cenário internacional. Estas restrições exercem influência ao restringirem 

as alternativas disponíveis durante a decisão. 

Para atingir o último objetivo intermediário e determinar como os fatores 

racionais, organizacionais e políticos influenciam a tomada pelo Exército Brasileiro 

sobre a forma de obtenção de matérias de emprego militar, deve-se fazer algumas 

considerações acerca da complexidade do processo decisório em estudo e do inter-

relacionamento entre os diversos fatores analisados.  

Observou-se que as categorias utilizadas nos três modelos, apesar serem 

conceitualmente independentes, exerciam influência entre si, conferindo grande 

complexidade ao processo decisório. O fator cálculo influenciou a maximização ao 

fornecer as alternativas e conseqüências para a função de maximização, enquanto a 

racionalidade limitada foi capaz de alterar a precisão do cálculo durante a decisão. A 
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segmentação do problema influenciou a necessidade de coordenação e controle no 

processo decisório 

A cultura organizacional exerceu influência em praticamente todos os fatores 

utilizados. No caso do Exército, a cultura determina a própria abordagem racional na 

solução de todas as questões. A necessidade de ações uniformes produz os 

regulamentos e normas que regem o comportamento e atitudes dos militares. O viés 

cognitivo criado pelas crenças e valores internalizados durante o processo de 

socialização dos integrantes do Exército conforma a percepção da razão e das 

prioridades, o que conseqüentemente produz uma situação de conflito imanente entre os 

diversos órgãos envolvidos na decisão. 

Do exposto, conclui-se que o processo decisório para a forma de obtenção de 

Material de Emprego Militar é um processo complexo onde atuam simultaneamente 

fatores racionais, organizacionais e políticos. Cada conjunto de fatores proporciona uma 

perspectiva diferente sobre a decisão analisada. No caso do Exército, a cultura 

organizacional parece ser o mais importante dos fatores considerados, pois, ao mesmo 

tempo em que funciona como suporte para a razão, uniformiza os comportamentos e , 

diante da envergadura da organização, provoca a existência do conflito. 
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Anexo 1 – Protocolo Ético 

Meu nome é Flávio da Costa Lima e estou realizando uma pesquisa sobre o 

tema “Processo decisório no Exército Brasileiro”. Esta pesquisa é necessária para a 

realização da minha dissertação de Mestrado, que é cursado na Escola Brasileira de 

Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (EBAPE/FGV) do 

Rio de Janeiro. Nos sites www.ebape.fgv.br e www.fgv.br podem ser encontradas mais 

informações sobre a EBAPE e a FGV. 

O professor Dr. Paulo Roberto de Mendonça Motta é o orientador deste projeto 

de pesquisa e da dissertação e pode ser contatado através do telefone (21) 2559-5767 e 

do endereço eletrônico paulmott@fgv.br e está à disposição para fornecer quaisquer 

outros esclarecimentos que se façam necessários.  

Agradecemos a sua disponibilidade em participar desta pesquisa. Antes de 

começá-la, contudo, faz-se necessário esclarecer alguns pontos. 

1) A sua participação nesta pesquisa é uma atitude totalmente voluntária, 

podendo a mesma ser interrompida a qualquer momento, caso o senhor não se sinta à 

vontade para responder a alguma (s) pergunta (s).  

2) O senhor pode interromper / encerrar a entrevista a qualquer momento, pelo 

motivo que queira.  

3) Essa entrevista é confidencial e será usada apenas para fins acadêmicos, na 

referida pesquisa já citada, sendo observada apenas pelo autor da dissertação e seu 

orientador. 

4) Trechos dessa entrevista podem ser usados no relatório final. No entanto, sob 

hipótese nenhuma, sua identidade ou alguma referência a ela será exposta.  

Agradeço a sua atenção e disponibilidade, afiançando que, ao término do estudo, 

o relatório da pesquisa será colocado à disposição de V.Sª. 

 

Flávio da Costa Lima 
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Anexo 2 – Roteiro de entrevista 

1.- Durante a primeira reunião decisória as decisões decorrem de análises sistemáticas 
baseadas em critérios objetivos? 

1.1.- As análises necessárias às decisões seguiram que seqüência? 

1.2.- Quais critérios foram utilizados nas decisões? 

2.- As decisões se orientaram por critérios como viabilidade, melhor resultado, 
desempenho, capacidade para atingir de atender as metas do Exército? 

3.- Durante o processo de tomada de decisão houve: 

3.1.- Plena disponibilidade das informações? 

3.2.- Consideração e conhecimento de todas alternativas e suas conseqüências? 

3.3.- Certeza de que a escolha era a melhor entre todas as opções? 

4.- As decisões foram aquelas que atendiam plenamente os objetivos ou foram possíveis 
ou satisfatórias? 

4.1.- Caso afirmativo, o que impossibilitou o atendimento completo dos 
objetivos? 

5.- As decisões podem ter resultado de processos padronizados (regulamentos, normas e 
rotinas) ao invés de análises sistemáticas? 

6.- De que forma as estruturas dos departamentos envolvidos e do Estado-Maior do 
Exército restringiram ou influenciaram o processo decisório? 

7.- De que maneira a cultura militar influencia ou altera de alguma forma o processo 
decisório da Primeira Reunião Decisória? 

8.- De que forma o assunto a ser decidido é dividido entre os departamentos para 
análise? 

9.- Algum MEM pode ser adquirido ou pesquisado sem tenha ocorrido a primeira 
reunião decisória? 

9.1.- Caso afirmativo, em que situações? 

9.2.- Que fatores podem gerar estas situações? 

10.- As decisões de reuniões decisórias anteriores podem influenciar o processo 
decisório da Primeira Reunião Decisória? 

11.- As normas, procedimentos e rotinas existentes permitem de alguma forma prever o 
resultado da Primeira Reunião Decisória? 

12.- As decisões na primeira reunião decisória podem ser resultado de negociações? 

12.1.- Como ocorre esse processo? 

13.- Durante a Primeira Reunião Decisória podem ocorrer divergências e disputas? 

13.1.- Quais as causas? 

14.- A autoridade formal, o controle sobre recursos ou informações ou a habilidade de 
influenciar de uma pessoa pode determinar as decisões? 
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15.- Os indivíduos ou Departamentos envolvidos na Primeira Reunião Decisória tentam 
influenciar ou convencer alguém sobre a decisão a ser tomada? 

15.1.- Caso afirmativo, isso ocorre de forma explicita ou velada? 

16.- Departamentos, Organizações ou Indivíduos cooperam entre si, visando influenciar 
as decisões ou alterar a prioridade das alternativas? 

16.1.- De quem modo? 

17.- Os interesses dos Departamentos ou Indivíduos envolvidos na Primeira Reunião 
Decisória podem interferir nas escolhas? 

17.1.- Que interesses podem influenciar o resultado do processo? 

17.2.- Tais interesses podem ser conflitantes entre si ou com os interesses do 
Exército? 

18.- Interesses ou organizações externas ao Exército podem influenciar de que forma a 
Primeira Reunião Decisória? 

19.- Considerando o que foi descrito até aqui, descreva o processo decisório, sob sua 
responsabilidade ou participação, que se relacionam a Primeira Reunião Decisória. 

 


