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RESUMO 
 

 

O presente trabalho teve por propósito principal, descrever as novas demandas de segurança e 
defesa nacional e seus impactos na transformação organizacional dos ambientes militares. O 
focus do trabalho foi a transformação organizacional e o locus o Exército Brasileiro (EB), 
tendo por principal base teórica a gestão de mudanças, a gestão estratégica e a transformação 
das organizações, assim como a dinâmica do processo decisório e as relações entre as 
estratégias militar e empresarial. A problemática do tema foi baseada na descrição de como 
essas demandas impactam a transformação das estruturas organizacionais dos ambientes 
militares e, nesse sentido, decorreu outro questionamento sobre a possível existência de um 
espaço que possa emergir desse ambiente onde se pretende implementar a transformação, o 
qual represente o que está ocorrendo naquele momento, permitindo uma análise mais 
aprofundada das mudanças pelas quais as organizações passam. A pesquisa teve caráter 
qualitativo, com marco temporal a partir de 2008, com a publicação da Estratégia Nacional de 
Defesa, abrangendo pesquisa de campo que contemplou os três níveis organizacionais. O 
método utilizado foi o estudo de caso que buscou, através da análise do processo de 
transformação ora em curso no Exército Brasileiro, identificar seus elementos integrantes, 
explicar a ambiência militar, identificar as demandas que geraram esse processo e descrever 
os impactos que essas demandas têm produzido nos ambientes militares. Os principais 
resultados foram a identificação dessas demandas e de seus respectivos impactos sobre o 
locus do estudo em três áreas principais: as decorrentes do marco legal (Estado Brasileiro e 
Ministério da Defesa, por exemplo), do ambiente externo (sociedade, as novas ameaças e os 
conflitos armados contemporâneos) e do ambiente interno (principalmente das necessidades 
da força de trabalho das Forças Armadas). Com base nos impactos gerados por essas áreas, da 
análise do processo de transformação do EB, da percepção dos entrevistados e com base no 
referencial teórico, foi possível identificar um espaço onde a transformação ocorre e, com 
isso, determinar em que momento a organização se encontra em seu processo rumo à 
transformação ou, se ela apenas, tem se adequado à nova conjuntura e realizado somente 
mudanças incrementais.  
 

 
Palavras-chave: Defesa Nacional. Forças Armadas. Transformação Organizacional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

 

This study had the main purpose, describe the new demands of national security and defense 
and its impact on organizational transformation of the military environments. The focus of the 
work was organizational transformation and the locus the Brazilian Army (EB), with the main 
theoretical basis change management, strategic management and transformation of 
organizations, as well as the dynamics of the decision-making process and relations between 
strategies military and business. The theme of the issue was based on the description of how 
these demands impact the transformation of the organizational structures of the military 
environment and, accordingly, took place another question on the possible existence of a 
space that can emerge from this environment where it intends to implement the 
transformation, which represents what is happening at that moment, allowing further analysis 
of the changes that organizations spend. The research was qualitative, with timeframe from 
2008, with the publication of the National Defense Strategy, covering fieldwork which 
included the three organizational levels. The method used was the case study that sought, 
through the analysis of the transformation process now underway in the Brazilian Army, 
identify its integral elements, explain the military ambience, identify the demands that 
generated this process and describe the impact that these demands have produced in military 
environments. The main outcomes were the identification of these claims and their impact on 
the study of the locus in three main areas: those under the legal framework (Brazilian State 
and the Defense Ministry, for example), the external environment (society, new threats and 
contemporary armed conflicts) and internal environment (especially the workforce needs of 
the Armed Forces). Based on the impacts generated by these areas, the analysis of the EB 
transformation process, the perception of the respondents and based on the theoretical 
framework, it was possible to identify a space where the transformation takes place and 
thereby determine when the organization is in the process towards the transformation or if she 
just has to adapt to new circumstances and made only incremental changes. 
 
Keywords: National Defense. Armed Forces. Organizational Transformation. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

O século XXI trouxe para as organizações a necessidade de se adaptarem a um mundo 

caracterizado pela velocidade e a intensidade das mudanças. Em relação às organizações 

militares, novas demandas têm surgido, quer na temática estritamente militar, quer no apoio 

às demandas da sociedade. Sob este prisma, constata-se o quão difícil tem sido encontrar 

trabalhos que se preocupem com essa temática.  

 

A ambiência militar possui certas características que a diferenciam tanto do ambiente 

empresarial, quanto do ambiente das organizações públicas, apesar de estar inserida neste. 

Algumas dessas características são centrais, entre elas a de ser uma carreira de Estado, que 

tem como principais produtos a Segurança Nacional, caracterizada pela “sensação de garantia 

para a Nação, da conquista e manutenção dos seus objetivos fundamentais” (BRASIL, 2009, 

p. 63) e as ações necessárias para a manutenção desse sentimento, a Defesa Nacional.  O 

termo nacional foi inserido propositalmente, para diferenciar do ambiente da Segurança 

Pública, que se constitui, também, em outro ambiente distinto.    

 

A grande quantidade de informações existentes e a velocidade com que as estratégias 

precisam se modificar para atenderem as novas demandas que impactam a consecução dos 

objetivos, da visão estratégica da organização, característica do business management, 

também chegou ao campo de batalha. Saber o porquê, quando e como as estratégias precisam 

ser alteradas face a esse ambiente, já faz parte, também, da gestão militar. Ao analisar os 

conceitos delineadores da estratégia empresarial e do campo da gestão estratégica, a partir de 

seus pressupostos fundamentais, constata-se que eles podem contribuir para uma gestão mais 

eficiente do aparato militar em prol das demandas da sociedade e dos interesses da Nação. 

 

A grande quantidade de informações disponíveis, nos dias de hoje, têm impactado tanto às 

pessoas quanto às organizações. A Era da Informação (DRUCKER, 2000), como tem sido 

denominado este novo momento da história, tem agido como fator de desestruturação das 

organizações, fazendo com que elas busquem, incessantemente, meios para gerenciar uma 

gama enorme de informações, procurando analisá-las e transformá-las em conhecimento.  

 

O entendimento de que a transformação da informação em conhecimento nos remete a um 

novo momento, no qual o foco central da transformação passa do computador (Era da 
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Informação) para o homem (Era do Conhecimento), fica bem explicitado no artigo de Peter 

Drucker “Além da Revolução da Informação”: 

 
O que chamamos de Revolução da Informação na verdade é uma Revolução 
do Conhecimento. O que possibilitou fazer a rotina de processos não foram 
as máquinas; o computador é apenas o gatilho. O software é a reorganização 
do trabalho tradicional, baseada em séculos de experiência, por meio da 
aplicação do conhecimento e, principalmente, de análise sistemática e lógica. 
O segredo não é a eletrônica, mas sim a ciência cognitiva.(DRUCKER, 
2000). 

 
 
O Exército Brasileiro (EB) tem procurado se adaptar a esse novo momento, buscando 

capacitar seus quadros e rediscutindo seus paradigmas. Cabe, neste momento, apresentar, de 

forma sintética, esta Instituição secular, o que será feito com base em algumas características 

centrais, quais sejam: o efetivo de aproximadamente 220.000 (duzentos e vinte mil) homens e 

mulheres, a grande quantidade de organizações militares, cerca de 620 (seiscentos e vinte), 

distribuídos ao longo de mais de 170 (cento e setenta) cidades do país, a alta rotatividade do 

pessoal de carreira, e, finalizando, a disciplina e a hierarquia como princípios basilares da 

cultura organizacional. 

 

O Exército já passou por algumas transformações ao longo de sua história, no entanto, será 

focado um marco mais atual e que se originou em um ambiente externo à Instituição, o ano de 

1999. Naquele ano, as estruturas organizacionais das Forças Armadas, em especial, do 

Exército, foram modificadas. Até 1999, as Forças Armadas possuíam no topo de suas 

estruturas os Ministros de Estado da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e do Estado-Maior 

das Forças Armadas. Em 10 de junho daquele ano, foi criado o Ministério da Defesa (MD), 

definindo um novo protagonista na área de defesa e segurança nacionais. (BRASIL, 1999). 

 

Neste contexto foi escolhido o tema “As novas demandas de Segurança e Defesa Nacional 

e seus impactos na transformação organizacional dos ambientes militares, em especial, 

do Exército Brasileiro”. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

A criação do MD trouxe consequências diretas para as três Forças Singulares (Marinha, 

Exército e Força Aérea), inicialmente, com a perda do status político, substituição da 
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denominação de Ministro de Estado por Comandante das respectivas Forças, e, depois, 

estrutural, com a extinção do Estado-Maior das Forças Armadas, que se tornou a base para a 

criação do MD.  

 

Em 2005, foi aprovada a Política de Defesa Nacional, onde ficou explicitado que a Defesa 

Nacional “é o conjunto de medidas e ações do Estado, com ênfase na expressão militar, para a 

defesa do território, da soberania e dos interesses nacionais contra ameaças 

preponderantemente externas, potenciais ou manifestas.” (BRASIL, 2005, p. 2). 

 

O conceito de Defesa Nacional orientou todo um planejamento estratégico que resultaria na 

Estratégia Nacional de Defesa (END) conforme Decreto nº 6.703, de 18 Dez 08 (BRASIL, 

2008a). A END foi um divisor de águas no debate sobre o assunto Defesa, proporcionando 

uma interação dos segmentos civil e militar de nossa sociedade. A partir daquele momento, o 

tema Defesa faria parte da pauta nacional, fazendo com que políticos, empresários, os três 

níveis das esferas governamentais, em especial, as federais e estaduais participassem da 

discussão. 

 

A comunidade acadêmica, também, se envolveu com a questão, incentivando os estudos na 

área da defesa nacional e buscando uma maior interação com Institutos e Escolas Militares, 

como se verifica no objetivo geral do Programa Pró-Defesa, convênio entre o MD e a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES): 

 

[o] Pró-Defesa constitui ação do Governo Brasileiro destinada a fomentar a 
cooperação entre instituições civis e militares para implementar projetos 
voltados ao ensino, à produção de pesquisas científicas e tecnológicas e à 
formação de recursos humanos qualificados na área de Defesa Nacional. 
(BRASIL, 2008b, p.5). 

 

A END, em seu escopo, definiu ações estratégicas de médio e longo prazo, objetivando 

modernizar a estrutura nacional de defesa, atuou em três eixos estruturantes: a reorganização 

das Forças Armadas, a reestruturação da indústria brasileira de material de defesa e numa 

política de composição dos efetivos das três Forças (END, 2008a, p.3). Como uma das ações 

decorrentes da Estratégia Nacional de Defesa, as Forças Singulares ficaram, de nos seis meses 

seguintes elaborarem seus Planos de Equipamento e Articulação. (END, 2008a, p.58), ou seja, 

os planos para a aquisição de novos materiais, (Equipamento) e de redistribuição das 

organizações militares no território nacional (Articulação). 
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O Exército Brasileiro materializou as suas ações decorrentes da END, na Estratégia Braço 

Forte (EBF), composta de 02 (dois) Planos, 04 (quatro) Programas e 824 (oitocentos e vinte e 

quatro) Projetos, distribuídos em 129 (cento e vinte e nove) Ações Estratégicas (BRASIL, 

2009, p.7). Essa estratégia foi elaborada com estudos feitos pelo Estado-Maior do Exército 

(EME), por todos os Órgãos de Direção Setorial (ODS) e os Comandos Militares de Área (C 

Mil A). 

 

Basicamente, a concepção geral da EBF foi alicerçada na END, nos livros integrantes do 

Sistema de Planejamento do Exército (SIPLEx) e nas diretrizes do Comando da Força e no 

Estado Maior do Exército. As ideias centrais basearam-se em duas premissas pétreas: 

“dissuasão e preparo com base no desenvolvimento de capacidades” (BRASIL, 2009, p.8). 

 

A dissuasão caracteriza-se pela existência de forças fortemente equipadas e armadas que 

possam desencorajar um provável agressor. Enquanto o desenvolvimento de capacidades é o 

modo pelo qual essas forças irão se organizar e preparar para o combate, adquirindo ou 

desenvolvendo capacidades já existentes para cumprir determinada missão. 

 

A EBF compreendeu os Planos de Articulação e Equipamento, que possuíam dois Programas 

cada um, conforme a seguir: 

- Plano de Articulação: Programas Amazônia Protegida e Sentinela da Pátria; 

- Plano de Equipamento: Programas Mobilidade Estratégica e Combatente Brasileiro. 

 

Cada Programa foi composto de projetos que foram quantificados e distribuídos ao longo de 

um espaço temporal que vai de 2009 a 2030. Esses Projetos foram somente citados em relação 

a duas varáveis, custo e tempo, não se configurando em projetos efetivamente, além de seu 

custo não estar previsto no orçamento anual alocado ao Comando do Exército, devendo vir de 

outras fontes orçamentárias e extra-orçamentárias, como as operações de crédito externo e 

possíveis parcerias ou convênios com empresas privadas. 

 

 O Estado-Maior do Exército, ao tentar viabilizar a EBF e demais ações decorrentes da END, 

verificou que não havia uma estrutura adequada para conduzir os projetos e que as ações 

estratégicas a serem implementadas não seriam viabilizadas sem uma transformação estrutural 

e a quebra de alguns paradigmas da Instituição. A continuar o estado atual da articulação e do 
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equipamento da Força, chegar-se-ia ao final do ano de 2030 com um Exército articulado 

nacionalmente e equipado para combater com armamento, material, estrutura e doutrina da 

Segunda Guerra Mundial. 

 

Os conceitos de adaptação, modernização e transformação (COVARRUBIAS, 2005) 

passaram a fazer parte integrante das discussões de como viabilizar a implementação da EBF. 

Naquele momento de questionamentos internos, foi elaborado pelo EME, com a contribuição 

de diversas organizações militares, em especial da Escola de Comando e Estado-Maior do 

Exército (ECEME), um documento denominado “O Processo de Transformação do Exército” 

(PTEx). 

 

As concepções contidas no PTEx foram decorrentes do debate surgido no EME, por ocasião 

dos trabalhos realizados para a elaboração da Estratégia Nacional de Defesa, da Estratégia 

Braço Forte e  do planejamento do SIPLEx 2011-2014 (BRASIL, 2010d). 

 

O referido documento apresentava uma sinopse histórica das transformações pelas quais a 

Instituição passou, especificamente, a partir de 1964, a definição de conceitos, as 

transformações ocorridas nos exércitos chileno e espanhol, levantando pontos comuns aos 

dois processos, as lições aprendidas com a ativação do 2º Batalhão Haiti, as dificuldades da 

questão orçamentária para a Força, um extrato contextualizando a END e a EBF no ambiente 

político e econômico, mostrando que com a permanência desse status quo não haverá como o 

Exército cumprir com as demandas exigidas por esses dois documentos basilares da “nova 

Defesa”1. 

 

Outro assunto ao qual se referiu o PTEx foi no campo da formação e da capacitação de 

pessoal, no qual foi realizado um estudo sobre o perfil desejável do profissional militar no 

século XXI, focalizando os cenários de 2015, 2022 e 2030 (BRASIL, 2010a). Dentre outros, 

foram elencados os seguintes desafios a serem enfrentados pelo militar nesse novo ambiente:  

 
a) atuar em operações de guerra convencional e assimétrica; 
b) desenvolver pesquisas na área das Ciências Militares; 
c) empregar ferramentas gerenciais com desenvoltura; 
d) gerir recursos materiais e financeiros e bens públicos com eficiência; 

                                                
1 Termo utilizado pelo Ministro de Estado da Defesa em palestra proferida no dia 12/08/2010, na Escola de 
Comando e Estado-Maior do Exército, para caracterizar as mudanças estruturais e operacionais decorrentes da 
END. 



18 
 

e) integrar forças de paz e de estabilização pós-conflitos; 
f) liderar, motivar e valorizar os talentos humanos sob seu comando; 
g) negociar e gerenciar crises; 
h) operar em ambiente incerto, que envolvem múltiplos cenários; 
i) participar de operações conjuntas e combinadas; 
j) ser proficiente em, no mínimo, dois idiomas; 
k) transmitir as tradições e os valores da Instituição, preservando a cultura 
militar; 
l) trabalhar de forma integrada com outras organizações; e 
m) utilizar sistemas de armas com alto grau de complexidade e de 
tecnologia. (BRASIL, 2010d) 

 

Baseado nesses desafios que o profissional militar irá enfrentar no século XXI, nos cenários 

apresentados para 2015, 2022 e 2030, nos propulsores fundamentais da transformação (END, 

EBF, PTEx e Lei 136) e no tema, chegou-se ao enunciado do problema: Como as novas 

demandas de Segurança e Defesa Nacional impactam a transformação organizacional 

dos ambientes militares, em especial, do Exército Brasileiro? 

 

Nesse contexto, o focus do trabalho foi a transformação organizacional e o locus o Exército 

Brasileiro (EB), tendo por principal base teórica a gestão de mudanças, a gestão estratégica e 

a transformação das organizações, assim como a dinâmica do processo decisório e as relações 

entre as estratégias militar e empresarial.  A presente problemática foi baseada, também, na 

descrição de como essas demandas impactam a transformação das estruturas organizacionais 

dos ambientes militares e, nesse sentido, decorreu outro questionamento sobre a possível 

existência de um espaço que poderia emergir desse ambiente onde se pretende implementar a 

transformação, o qual represente o que está ocorrendo naquele momento, permitindo uma 

análise mais aprofundada das mudanças pelas quais as organizações passam.  

 

Constatou-se que, com base nos impactos gerados pelas demandas oriundas do marco legal 

(Estado Brasileiro e Ministério da Defesa, por exemplo), do ambiente externo (sociedade, as 

novas ameaças e os conflitos armados contemporâneos) e do ambiente interno 

(principalmente das necessidades da força de trabalho das Forças Armadas); da análise do 

processo de transformação do EB, em especial do seu processo decisório; da caracterização da 

ambiência militar; da percepção dos entrevistados e; com base no referencial teórico, foi 

possível verificar a existência de um espaço onde a transformação ocorre e, com isso, 

determinar em que momento a organização se encontra em seu processo rumo à 

transformação ou, se ela apenas, tem se adequado à conjuntura e realizado somente mudanças 

incrementais. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

O objetivo final desta pesquisa é “Descrever as novas demandas de Segurança e Defesa 

Nacional e seus impactos na transformação organizacional dos ambientes militares, em 

especial, do Exército Brasileiro”. Para atingir este propósito, serão desenvolvidos os seguintes 

objetivos intermediários: 

- identificar as relações entre as estratégias militar e a empresarial; 

- identificar os elementos integrantes da transformação organizacional; 

- explicar a ambiência militar;  

- identificar as demandas em Segurança e Defesa Nacional e seus impactos na estrutura das 

organizações militares; 

- analisar o processo transformacional em curso no EB, a partir da Estratégia Nacional de 

Defesa de 2008, identificando seus elementos integrantes; e 

- verificar, com base na percepção dos entrevistados e na pesquisa documental, a existência 

de um espaço onde a transformação organizacional ocorre, partindo do impacto que as novas 

demandas de Segurança e Defesa Nacional geram em instituições complexas como o Exército 

Brasileiro. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

 

Acredita-se que o estudo das relações entre as teorias de gestão estratégica e de transformação 

organizacional em ambientes militares estimularão os estudos sobre defesa e segurança 

nacional sob o enfoque da Ciência da Administração, no contexto da Transformação 

Organizacional. 

 

As estruturas organizacionais existentes nos ambientes militares não diferem das principais 

estruturas burocráticas existentes, tendo sido a organização militar utilizada como referência 

para materializar um dos tipos ideais de burocracia segundo Max Weber (1991). 

 

No contexto da transformação das organizações, dentre as suas várias motivações, pode-se 

partir dos anseios internos de seus integrantes, das pressões de seu ambiente externo, 

configuradas pela sociedade, por exemplo, e, da confluência dessas duas motivações. Com 

este foco, buscou-se a definição de Motta para transformação, por julgá-la mais apropriada 

para a contextualização das novas demandas de segurança e defesa e seus impactos nas 
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organizações militares: “Transformar é alterar a realidade ao mesmo tempo em que se muda a 

maneira de pensar; é crer no poder das ideias, nos limites da realidade e na capacidade infinita 

de os seres humanos buscarem novas formas de ser e de agir.” (MOTTA, 2001, p. 59). 

 

Ao descrever como a transformação organizacional está ocorrendo no EB (locus) pretendeu-

se verificar a existência de um espaço, dito transformacional, que possa ser identificado em 

qualquer tipo de organização que esteja sendo sujeita a uma transformação, independente de 

sua tipologia de mudança ou da perspectiva que se pretende estudá-la e com isso, contribuir 

com as teorias de gestão de mudanças e transformação organizacional. 

 

Não se trata de somente identificar como a transformação ocorre, tentando tipificá-la, mas de 

quais são seus componentes e como eles interagem em uma instituição altamente 

hierarquizada, complexa e secular como o Exército Brasileiro. 

 

Em relação ao Exército Brasileiro, acredita-se que essa pesquisa será de extrema importância, 

por não haver um estudo sistemático sobre os impactos das teorias que fundamentam a gestão 

estratégica e a transformação organizacional em ambientes militares. Acredita-se, também, 

que os ensinamentos decorrentes serão de grande valia para as outras Forças Singulares e o 

próprio Ministério da Defesa, por apresentar os impactos dessas teorias nos processos de 

transformação dessas instituições. 

 

Em um segundo momento, considera-se que houve uma contribuição para o desenvolvimento 

das Ciências Militares no Brasil, incluídas no rol das ciências estudadas no País por 

intermédio do Parecer do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior nº 

1295/2001, homologado pelo Ministro da Educação e publicado no Diário Oficial da União 

de 26 de março de 2002. Tal assertiva se dá pela pequena produção científica nessa área e, 

especificamente, sobre o tema transformação organizacional. 

 

Por fim, os resultados da pesquisa poderão ser aproveitados tanto no ambiente acadêmico 

militar quanto no civil, onde se estudam as organizações com características semelhantes 

como número de integrantes (cerca de 220 mil homens e mulheres), filiais (o EB possui 

organizações militares), alta rotatividade de pessoal e tendo a hierarquia e a disciplina como 

base da cultura organizacional. 
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1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

O presente estudo se referiu à capacidade das organizações de grande porte de se 

transformarem para buscarem novas perspectivas de crescimento e de interação com o mundo 

que as cercam. Para isso, as principais teorias de gestão estratégica, de transformação 

organizacional e suas relações com a ambiência militar foram estudadas, especificamente as 

que se relacionam com a estrutura organizacional e a área de pessoal. 

 

Ao longo do trabalho, pretendeu-se verificar os prováveis impactos de variáveis externas ao 

EB, no entanto ligadas à área da Defesa, tais como: política interna e externa; orçamento geral 

das forças armadas, em especial o do Exército; formação e capacitação de pessoas (militares e 

civis); interação das estruturas de pesquisa com a de capacitação de pessoal, a gestão desse 

capital intelectual; e, por fim, as relações da hierarquia e disciplina com a gestão de 

mudanças. 

 

Em termos de temporalidade, o estudo abordou o período compreendido entre a publicação da 

primeira Estratégia Nacional de Defesa em 2008 e os dias atuais, com uma visada nas 

transformações motivadas pelos impactos das novas demandas em Segurança e Defesa 

Nacional, no contexto do processo de transformação do EB, ora em curso. 

 

Não foi o foco desta pesquisa as mudanças ocorridas ou em curso na Marinha do Brasil, na 

Força Aérea Brasileira e no Ministério da Defesa. 

 

1.5 ESTRUTURA DA PESQUISA 

 

Inicialmente, foram apresentados os pressupostos básicos da estratégia, da gestão estratégica e 

da transformação organizacional. Posteriormente, foi apresentado o ambiente militar, o focus 

do presente estudo: o Exército Brasileiro e as demandas decorrentes do marco legal que 

regulam as estruturas, os processos e as atividades operacionais das Forças Armadas 

brasileiras, em especial as do Exército Brasileiro. 

 

Com o objetivo de um melhor entendimento do trabalho, segue, abaixo, a estrutura da 

pesquisa realizada: 
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Quadro 1 - Estrutura da Pesquisa 
 

ESTRATÉGIA 
Estratégia militar: histórico e definições 

Estratégia de negócios: histórico e definições 

GESTÃO ESTRATÉGICA 
Origem, definições e características 

Relações com a Gestão Militar 

TRANSFORMAÇÃO 
ORGANIZACIONAL 

(Focus) 

Origem, definições e características 

Espaço - local de ocorrência da transformação 
Tipologia das transformações - definições e 
características 

AMBIÊNCIA MILITAR  
E EXÉRCITO BRASILEIRO 

(Locus) 

Tempo- a partir de 2008 (publicação da END) 

Ambiência - características 

Processo decisório - modus operandi militar 

Planejamento Estratégico na Força 

AMBIENTE EMPÍRICO 
Exército Brasileiro 

Níveis estratégico, operacional e tático 
Fonte: o Autor 
 

Acredita-se que a apresentação da estrutura da pesquisa permite uma linearidade ao trabalho e 

o acompanhamento das ideias apresentadas de forma objetiva, possibilitando ao leitor uma 

visão geral do mapa empírico e teórico da pesquisa. 

 

Nesse contexto, apresenta-se, a seguir, o referencial teórico que embasou a presente pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O termo estratégia tem se tornado o eixo central de muitos estudos na Ciência da 

Administração, em especial na administração pública. As estratégias utilizadas no ambiente 

empresarial têm transposto esta divisão entre o que é público e o que é privado, fazendo com 

que os gestores públicos realizem adaptações das ferramentas de gestão utilizadas pelo 

empresariado para a administração pública (CUNNIGHAM, 1989). 

 

O campo da gestão estratégica ainda é considerado novo no ambiente da Administração 

(WRIGHT; KROLL; PARNELL, 2000), tendo iniciado seu debate a partir da década de 50 do 

século XX, com a proposta de reestruturar o ensino nas escolas de administração dos Estados 

Unidos, nascendo como uma área multidisciplinar e com características de integrar os 

conhecimentos de outras disciplinas.  

 

Desde então, o conceito do campo tem evoluído e se fundamentado em teorias que embasam 

seus diversos elementos constitutivos, tais como a Teoria Clássica das Organizações 

(TAYLOR, 1966; FAYOL, 1968), a Teoria das Organizações (MARCH; SIMON, 1967), a 

Teoria da Organização Industrial (PORTER, 1981), a Teoria Geral dos Sistemas 

(BERTALANFFY, 1975), a Teoria da Contingência (BURNS; STALKER, 1962; 

CHANDLER, 1962) e a Teoria da Complexidade (MORIN, 2006). 

 

Nesse contexto, além do referencial citado, buscou-se fundamentar o termo “espaço 

transformacional”, com o objetivo de embasar teoricamente esse ente que emergiu da análise 

do processo de transformação do Exército e das demandas externas e internas que têm 

impactado as mudanças na Força.   

 

2.1. A AMBIÊNCIA DA ESTRATÉGIA 

 

A questão da definição de estratégias pela organização e de sua gestão ao longo de um 

processo de formulação, implantação, avaliação e controle dessas estratégias, passa por 

mudanças na organização, que podem ser simples ou até mesmo radicais, gerando a 

transformação do ambiente organizacional. Determinar como ocorrem essas transformações 

nos ambientes organizacionais, transportando a teoria para a prática e vice-versa, tem 

despertado um interesse crescente no ambiente acadêmico. 
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A seguir, veremos as características centrais do conceito de estratégia, tanto no ambiente do 

business management, quanto do military management ou military practice2(EVERED, 

1983). 

 

2.1.1 A Estratégia sob a ótica da Gestão de Negócios 

 

O termo estratégia aparece no meio acadêmico com a Teoria dos Jogos de Neumann e 

Morgenstern em 1944 (MOTTA, 2007; RONDA PUPO; ZAPATA, 2008), como uma 

tentativa de se criar modelos matemáticos que racionalizassem a tomada de decisão. A teoria 

dos jogos ainda é utilizada em cursos de MBA com o objetivo de reproduzir o ambiente dos 

negócios e produzir soluções racionais, apesar de cada vez mais se constatar a complexidade 

dos fatores que interferem no processo de tomada de decisão (MOTTA, 2007). 

 

A adaptação do conceito de estratégia a essa complexidade de um novo ambiente de 

mudanças, começa com Chandler (1962), para quem a estratégia se baseava na determinação 

dos objetivos básicos de longo prazo de uma empresa e na adoção de ações adequadas, como 

a alocação de recursos para atingir esses objetivos, basicamente a ideia central era relacionar 

os recursos aos objetivos, às metas a serem atingidas. Posteriormente, Ansoff (1965; 1977) 

nos mostra que ela é um conjunto de regras de tomada de decisão que consideram a relação da 

empresa com seu ambiente, quer interno ou externo.  

 

Diferentemente, para Porter (1980), a ideia de ações ofensivas ou defensivas para proteger a 

empresa e enfrentar com sucesso as forças competitivas do mercado, configura aquilo que ele 

chamou de estratégia competitiva, mostrando que o foco da estratégia de qualquer indústria 

deve ser sempre obter um retorno maior do mercado em relação ao seu investimento.  

 

Para Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), a estratégia deve ser considerada como uma 

força mediadora entre a organização e o seu ambiente, permitindo a elaboração de um padrão 

no processo de tomada de decisão da organização, como maneira de enfrentá-lo e se 

posicionar perante outras organizações. Ao propor uma estruturação da estratégia, em especial 

                                                
2 O conceito de estratégia se apresenta de forma diferenciada para a gestão de negócios ou empresarial (business 
management) e para a gestão das atividades militares (military management). Entende-se por prática militar 
(military practice) a gestão das estratégias militares para a conquista de objetivos militares. 
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a sua formulação, esses autores nos apresentam a compilação desse conhecimento em dez 

escolas de pensamento estratégico. Mesmo considerando tal proposta como algo reducionista, 

trata-se de uma tentativa de organizar a miríade de informações e divergências existentes 

sobre o assunto. 

 

O termo estratégia no ambiente da Gestão de Negócios tem evoluído de tal maneira que em 

2008, os autores Ronda Pupo e Zapata (2008), ao realizarem um estudo sobre a estrutura das 

relações entre os conceitos de estratégia elaborados entre 1962 e 2003, tiveram que selecionar 

somente 38 (trinta e oito) definições. Este interessante estudo sobre a desconstrução da 

estrutura do conceito de estratégia tentou buscar uma centralidade no conceito e possíveis 

relações entre os diversos autores. 

 

O estudo mostrou a centralidade da definição de Chandler (1962) e como a partir dela se 

foram construindo outras definições. Outra característica foi que alguns autores, como Henry 

Mintzberg e Kenichi Ohmae, não obtiveram relação nenhuma com outros conceitos, 

mostrando a independência conceitual de suas abordagens sobre o conceito de estratégia. Ao 

final do estudo, os autores apresentaram as palavras-chave centrais de sua pesquisa 

quantitativa: empresa, ambiente, processo, objetivos e recursos, não deixando de citarem que 

a gestão por objetivos difundida inicialmente por Peter Drucker (1954) exerceu, também, 

forte influência na maioria dos autores em suas definições de estratégia.   

 

Conforme se verificou anteriormente, a abordagem proposta por Mintzberg (2000; 2004; 

2006) sobre o termo estratégia manteve uma independência sobre as outras definições. Sua 

definição baseava-se em cinco ideias-força, quais sejam: a estratégia é um plano, um “guia ou 

um curso de ação para o futuro, um caminho para ir daqui até ali”; estratégia é um padrão, “é 

consistência em comportamento ao longo do tempo”; estratégia é posição, “a definição de 

determinados produtos em determinados mercados”; estratégia é perspectiva, “a maneira de a 

organização fazer as coisas” e; estratégia é manobra, “truque (em inglês, ploy) uma manobra 

específica para desconcentrar um oponente ou concorrente” (MINTZBERG et al, 2006, p. 24-

28). 

 

Outra abordagem peculiar de Mintzberg é que, quando apresenta suas ideias centrais sobre a 

estratégia como um plano, utiliza os conceitos de estratégias deliberadas, para aquelas que 

foram realizadas efetivamente como foram planejadas e de estratégias não-realizadas para 
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aquelas que não se realizaram. No entanto, apresenta uma terceira possibilidade, a estratégia 

emergente, caracterizada como “um padrão realizado [que] não foi expressamente pretendido 

[ou seja, planejado]”. O autor acredita que as estratégias “do mundo real precisam misturar as 

duas de alguma forma”. (MINTZBERG et al, 2006, p. 25) 

 

Nesse aspecto, torna-se importante citar que as estratégias emergentes, como o próprio nome 

já caracteriza, podem emergir de qualquer nível da organização (estratégico, tático ou 

operacional), de forma individual ou coletiva e, dependendo de sua eficácia e alinhamento 

com os objetivos da organização, poderão se tornar um padrão de atuação. 

 

Outro estudo mais recente sobre a análise dos diversos conceitos de estratégia empresarial foi 

realizado por Ronda Pupo e Guerras-Martin (2012), apresentado no Strategic Management 

Journal, mostrando que a diversidade de definições do termo estratégia impacta diretamente a 

consolidação do campo da gestão estratégica, confirmando-o como um campo em constante 

evolução e multidisciplinar. 

 

A pesquisa baseou-se, inicialmente, nos dados já levantados por Ronda Pupo e Zapata em 

2008, sendo, no entanto, muito mais abrangente, quer temporalmente, abrangendo os anos de 

1962 até 2008, quer quantitativamente, passando da análise de 38 (trinta e oito) definições 

para 91 (noventa e uma). Apesar de se encontrar fora do período da pesquisa, a definição de 

Peter Drucker de 1954, permanece atual ao relacionar estratégia aos objetivos da organização, 

sendo estes “a estratégia fundamental da empresa” (DRUCKER, 2002). 

 

A diversidade de termos constitutivos das definições de estratégia, cerca de 472 (quatrocentos 

e setenta e dois) confirmou a dificuldade  do progresso da disciplina e da sua consolidação 

como campo de pesquisa sobre a área da gestão estratégica. A pesquisa foi dividida em três 

espaços temporais, 1962-1977, 1978-1992 e 1993-2008. No primeiro período as palavras-

chave foram ambiente, ação e empresa. No segundo e terceiro período as palavras-chave se 

repetiram: empresa, ambiente, ações, características e recursos, no entanto, a quantidade de 

termos periféricos aumentou consideravelmente, passando de cinco para nove, comprovando 

a complexidade de definir estratégia em tempos de mudanças constantes e ambientes incertos. 

 

Ao finalizar sua pesquisa, os autores definiram estratégia como: "the dynamics of the firm's 

relation with its environment for which the necessary actions are taken to achieve its goals and/or to 



27 
 
increase performance by means of the rational use of resources.” (RONDA PUPO; GUERRAS-

MARTIN, 2012,p. 182)3. 

 

Essa relação dinâmica da empresa com o seu ambiente, que impacta a elaboração das 

estratégias, deve considerar, também, se a estratégia definida para o atingimento de 

determinado objetivo não buscou apenas soluções e ferramentas já utilizadas pela empresa, ou 

seja, a estratégia a ser empregada mantém a todos em suas respectivas zonas de conforto. 

Segundo Martin (2014), quando tal fato ocorre, há uma grande possibilidade de que essa 

estratégia não seja muito boa, pois a verdadeira estratégia traz incômodos, apreensão, riscos e 

decisões difíceis.  

 

2.1.2 A Estratégia sob a ótica da Gestão Militar 

 

O conceito de estratégia no ambiente militar remonta a cerca de quinhentos anos A.C com 

Sun Tzu relacionando-o com ações a serem desencadeadas para que possamos vencer sem 

lutar. Em seu livro a Arte da Guerra (SUN TZU, 1995), o grande general chinês, do reino de 

Wu nos ensina em seus treze capítulos como elaborar planos, analisar o ambiente de batalha, 

tanto a sua situação, como a de seus inimigos, atualizar as informações, a quantificar a guerra, 

a definir a logística de uma batalha e a definir explicitamente quais eram as ações e o tipo de 

liderança que o governante (o elemento político) e o general (o elemento executor) deveriam 

exercer. São treze capítulos sobre a formulação e a aplicabilidade da estratégia, sem citar, 

efetivamente, o termo.  

 

Posteriormente, por volta do ano 330 A.C., Alexandre Magno, rei da Macedônia e, depois, rei 

de um dos maiores impérios da humanidade, dá forma ao termo grego strategos, considerado 

como a arte do general e que passou a designar as ações a serem realizadas por um general no 

nível estratégico (da coordenação) do campo de batalha. Em sua obra clássica Da Guerra 

(1947), Clausewitz considerava-a como o momento e o local nos quais deveriam ser 

colocadas as forças (as tropas) necessárias à vitória.  

 

                                                
3 Em tradução livre, estratégia é: “a dinâmica da relação da empresa com seu ambiente para o qual as ações 
necessárias são tomadas para atingir os seus objetivos e/ou para aumentar o desempenho por meio do uso 
racional dos recursos.” 
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A estratégia, em Clausewitz (1988), se relaciona com a batalha a ser travada, não com a tática 

do combate que poderá trazer a vitória a essa batalha, se relaciona com a destruição das forças 

inimigas na batalha. A decisão de se travar ou não determinada batalha é definida pela guerra 

que o Estado deseja realizar. Para Clausewitz, basicamente, a estratégia é “o estudo do 

emprego das batalhas para atingir o propósito da guerra” (CLAUSEWITZ, 1988, p. 777).  

 

Nesse sentido, a estratégia deve produzir um plano para cada batalha, definindo um objetivo 

para toda ação militar e que este seja coerente com o objetivo de guerra, possibilitando a sua 

conquista. Para Clausewitz, a estratégia não deve se restringir aos gabinetes, deve estar perto 

da ação, das forças, permitindo um acesso fácil por parte do comandante em chefe das tropas 

(CLAUSEWITZ, 1988), ou seja, a estratégia deve ser disseminada para todos os níveis 

operativos, do estratégico ao tático, permitindo um alinhamento entre suas respectivas ações. 

 

Mais hodiernamente, Liddel Hart (1967) definiu a estratégia como a arte de distribuir e aplicar 

os meios militares como forma de concretizar os fins da política. Em seu livro Strategy, no 

seu capítulo sobre a Estratégia e a Grande Estratégia, apresenta a teoria da estratégia 

começando com uma citação de Clausewitz sobre a estratégia ser a arte de empregar os meios 

na batalha para a conquista do objetivo de guerra. Em seguida desconstrói a afirmação do 

autor de Da Guerra, primeiro por este introduzi-la na esfera da política ou na condução da 

guerra, para Liddell Hart a política deve ser de responsabilidade do governo e não dos líderes 

militares que devem ser empregados como seus agentes no controle das operações. Segundo, 

é que se limita o significado da estratégia a sua utilização no campo de batalha, além de 

transmitir a ideia de que a batalha é o único meio para atingir os fins estratégicos. 

 

A diferenciação entre os termos Estratégia e Grande Estratégia utilizada por Liddell Hart, 

define muito bem o ambiente em que cada uma se aplica. A primeira se refere ao ambiente da 

batalha, normalmente à estratégia puramente militar, enquanto a segunda se refere ao nível 

política da guerra. Esta diferenciação não separa militares de políticos, mas produz uma 

interação que não existia anteriormente, possibilitando a participação daqueles na elaboração 

da Grande Estratégia. 

 

Com outro enfoque e lembrando Liddel Hart, cita-se o trabalho realizado por Roger Evered 

(1983), que explorou os contrastes da concepção da estratégia nesses dois campos. Em seu 
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artigo “Sowhat is strategy?”4, o autor apresenta um estudo sobre as possíveis relações 

conceituais entre os campos do business management e do military practice no que se refere 

ao termo estratégia. O artigo contrastava com o entendimento usual do termo, transportando-o 

para outros campos além daquele da política de negócios. 

 

Evered faz uma análise comparativa dos conceitos de estratégia feitos por Andrews (1980), 

Michael (1973) e Liddell Hart (1967). Ao justificar a escolha de Liddell Hart e de seu livro 

Strategy, o faz por três razões: sua definição de estratégia é concisa e consistente, ele é 

considerado o mais influente dos escritores sobre estratégia militar desde 1930 e seus escritos 

são coerentes com os de Sun Tzu. 

 

O interessante nessa afirmação sobre Sun Tzu é que o tipo de estratégia que Liddell Hart 

apresenta em seu livro e que foi sua proposta aos generais ingleses na 2ª Guerra Mundial, 

quando era assessor de estado-maior, foi denominada de estratégia indireta, ou seja, não 

atacar onde o inimigo é mais forte, vencer sem lutar ou vencer com um mínimo de esforço. 

Como se verifica, a relação com Sun Tzu, diferentemente da estratégia de Clausewitz, é 

direta. 

 

Materializando os conceitos de estratégia militar apresentados, sua relação intrínseca com a 

política e considerando que a estratégia, sob o ponto de vista militar, é uma ação de Estado, 

decorrente de sua Política, que nos mostra o “como fazer”, surge, em 2008, a Estratégia 

Nacional de Defesa, a qual foi definida como um: 

 
Plano [que] é focado em ações estratégicas de médio e longo prazo e 
objetiva modernizar a estrutura nacional de defesa, atuando em três eixos 
estruturantes: reorganização das Forças Armadas, reestruturação da indústria 
brasileira de material de defesa e política de composição dos efetivos das 
Forças Armadas. (BRASIL, 2008, p.5). 

 

Verifica-se, em termos conceituais que as ideias de Drucker sobre administração por objetivos 

são retomadas. Assim como as definições de Chandler e Andrews quando relacionam a 

determinação conjunta de objetivos pela empresa, aqui representada pelo Estado e por sua 

Política de Defesa Nacional, com as linhas de ação para alcançá-las, aqui definida pelos três 

eixos estruturantes da END. 

                                                
4Roger Evered é professor associado da Naval Postgraduate School, Monterey, USA. O artigo foi publicado na 
Long Range Planning, v.16, n.3, p. 57-72, pela editora Pergamon Press Ltd de Londres,em 1983. 
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Finalmente, apresenta-se a definição de estratégia militar utilizada nos estabelecimentos de 

ensino do Exército Brasileiro: “Estratégia Militar é a arte de preparar e aplicar os meios 

militares para a consecução e manutenção dos objetivos fixados pela política nacional. Nesse 

contexto, a estratégia militar integra a estratégia nacional e subordina-se à política.” 

(BRASIL, 2001, p. 2-3). Como se verifica, existe toda uma relação com a grande estratégia de 

Liddell Hart materializada pela Política de Defesa Nacional e pela Estratégia Nacional de 

Defesa. 

 

2.1.3 Diferenças e Semelhanças 

 

A apresentação das diferenças e semelhanças entre a estratégia empresarial e a estratégia 

militar possibilitou agregar ao debate alguns fatos que ainda não foram relatados no trabalho. 

A estratégia militar iniciou sua trajetória a cerca de 2500 anos e a estratégia empresarial, 

baseando-se nela, na década de sessenta do século XX.  

 

Procurou-se apresentar os autores mais clássicos nas definições de estratégia e que podem 

apresentar ao leitor uma releitura do termo. Como se verificou anteriormente, a clara 

definição do que venha a ser a estratégia no meio empresarial, ainda está longe de acontecer, 

no entanto, as influências da estratégia militar, principalmente com termos próprios do campo 

de batalha no ambiente empresarial, sempre foram significativas, tais como a definição clara 

dos objetivos (CLAUSEWITZ, 1947, 1988), a visão acima do campo de batalha (LIDDELL 

HART, 1991; CLAUSEWITZ, 1979, 1988) que se pode entender como uma incipiente noção 

de visão estratégica, a utilização de vários verbos próprios de um ambiente de guerra, como 

atacar, defender, iludir, dissimular, vencer, derrotar e aniquilar.  

 

Motta (2007) coloca mais alguns conceitos como os de comando e liderança, utilizados desde 

a fundamentação da Teoria Clássica da Administração com Fayol e depois com Barnard. Não 

se poderia deixar de citar as análises comportamentais e psicológicas dos generais 

adversários, a análise da moral da tropa e de seu comandante, ações que, também, fazem parte 

da estratégia empresarial, desde os tempos de Taylor, mais precisamente, a partir da 

experiência de Hawthorne nos anos 30 (Teoria das Relações Humanas) e, depois, da Teoria 

das Organizações (MARCH; SIMON, 1967). 
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No entanto, para Motta (2007), a transposição de a perspectiva militar para o ambiente 

empresarial, pode ser perigosa e falaciosa, por esta atuar em um ambiente mais complexo, de 

grandes riscos e incertezas, exigindo do estrategista moderno, habilidades gerenciais que são 

“adquiridas por formação, treinamento e experiência” (MOTTA, 2007, p. 82). 

 

Essas diferenças podem ser observadas desde a sua formulação, como propõe Motta no 

quadro a seguir: 

 
Quadro 2 - Principais Diferenças na Formulação entre a Estratégia Militar Clássica e a 

Estratégia Empresarial Moderna 
 

ESTRATÉGIA MILITAR CLÁSSICA ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 

Formulada com maior nr de constantes e menor 
nr de variáveis (nível da batalha e da guerra)  

Formulada com menor nr de constantes e maior nr 
de variáveis (nível da empresa) 

Concentra-se no indivíduo, no estrategista  Concentra-se na empresa: estratégia organizacional  

Baseada na oposição inteligente: opositores 
desenvolvem estratégias de ação e podem, em 
princípio, conhecer alternativas dos oponentes 
em cada situação específica  

Baseada na ambiguidade e volatilidade da 
ambiência, que pode mudar rápida e 
independentemente da ação de opositores 
conhecidos  

A estratégia é vista unicamente como ação 
conscientemente estabelecida  

A estratégia é vista tanto como produto da ação 
consciente quanto da ação emergente do processo 
organizacional 

Insinua habilidades em artimanhas e espertezas, 
como na teoria dos jogos 

Baseada em habilidades gerenciais 

Apresenta-se como uma arte Apresenta-se tanto como arte quanto como ciência 

Fonte: Adaptado de Motta, 2007. 
 

O interessante na comparação de Motta é que ele destaca que a estratégia empresarial é feita 

com a estratégia militar clássica. Como será visto mais à frente, o novo ambiente empresarial 

de ambiguidade, volatilidade, mudanças rápidas e concorrentes/oponentes não 

necessariamente identificados, mas atuantes no mercado de cada organização, está se 

configurando de forma muito semelhante no ambiente militar, face às novas demandas da área 

de Segurança e Defesa. 

 

Essas características, antes mais adequadas à estratégia de negócios, foram sendo 

incorporadas pelo que hoje na polemologia chama-se de ambiente de amplo espectro5, onde 

os conflitos atuais se caracterizam pela diversidade de ambientes, podendo coexistirem o 

                                                
5 O termo “amplo espectro” será tratado especificamente em 5.6.2 As Bases para a Transformação da 
Doutrina Militar Terrestre. 
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combate convencional, entre estados, o não convencional, entre entes não estatais, a 

combinação de ações ofensivas, defensivas, de pacificação e em apoio a órgãos 

governamentais.  

 

Algumas outras relações também podem ser realizadas, em especial entre estratégia militar e 

estratégia organizacional, conforme as definições apresentadas anteriormente: 

 
Quadro 3 - Diferenças e semelhanças do termo Estratégia 

 
VARIÁVEIS ESTRATÉGIA MILITAR 

CLÁSSICA 
ESTRATÉGIA 

ORGANIZACIONAL 

FINALIDADE  Alcançar, conquistar o objetivo 
definido pelo poder político  

Maximizar o valor da organização, obter a 
vantagem competitiva 

OBJETIVO  Conquista ou defesa do território, de 
um espaço vital  

Conquista/defesa dos clientes ou de um 
novo mercado 

ESPAÇO 
ESTRATÉGICO  Campo de batalha  

Mercado 
Posicionamento/reposicionamento da 
organização no segmento do mercado e tipo 
de indústria  

FATORES DE 
ANÁLISE  

Missão a ser cumprida, inimigo, 
clima, terreno, tempo e meios 

Ambiência, indústria, concorrência, FCS 
objetivos  

CONFRONTO  Direto ou indireto  Direto ou indireto 

FORMALIZAÇÃO  Plano de Campanha  Plano Estratégico  

Fonte: Adaptado de Estrada e Almeida, 2007. 
 

Retomando um pouco as origens da estratégia empresarial na década de 60, com o objetivo de 

marcar substancialmente as semelhanças com a estratégia militar, em 1963 foi criado o The 

Boston Consulting Group (BCG) por Bruce Henderson, que, com suas pesquisas e 

consultorias, influenciou o estudo da estratégia no meio empresarial e nas escolas de 

negócios. O primeiro livro publicado pelo Strategy Institute, braço de pesquisa do grupo, foi 

Clausewitz e a Estratégia (GHYCZY; OETINGER; BASSFORD, 2002).  

 

Como se verifica, as interligações entre as duas visões de estratégia, desde seu início, foram 

definidoras de uma relação que tem proporcionado idas e vindas entre os dois campos, o 

militar e o empresarial, possibilitando uma constante retomada de seus conceitos. 

 

Finalmente, essa visão geral sobre o termo estratégia serve como fator introdutório ao 

ambiente da gestão estratégica. Ao se verificar possíveis permeabilidades existentes entre os 

ambientes militar e empresarial, notadamente na origem do termo estratégia e de seus 
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consequentes pontos de contato na literatura especializada, busca-se uma referência inicial 

que possa conduzir ao processo da estratégia em ambientes militares.  

 

2.2 A GESTÃO ESTRATÉGICA 

 

A Gestão Estratégica tem suas origens nos anos 50 do século XX como Administração 

Estratégica, quando a Fundação Ford e a Carnegie Corporation patrocinaram uma pesquisa no 

currículo das escolas de negócios americanas. Um resumo da pesquisa foi apresentado no 

relatório Gordon-Howell6, o qual recomendava que o ensino de business abrangesse uma 

maior gama de assuntos, integrasse o conhecimento de outras disciplinas, em especial 

“contabilidade, finanças, marketing, administração e economia” (WRIGHT; KROLL; 

PARNELL, 2000, p. 28), apresentasse aos alunos situações do mundo real que envolvesse a 

integração de diversas áreas das empresas e buscassem soluções integradoras para as diversas 

áreas funcionais das empresas. As propostas presentes no relatório foram adotadas por 

diversas universidades e escolas de negócios americanas, dando origem a uma nova disciplina 

denominada de business policy7. 

 

Com o passar dos anos, novos assuntos foram sendo introduzidos na disciplina, como 

considerações sobre organizações globais e seu ambiente, responsabilidade social, ética, 

análises da missão, dos objetivos gerais, da formulação, implementação e controle das 

estratégias, dos possíveis impactos dos ambientes políticos, legislativos e econômicos. Com 

este escopo expandido, a disciplina mudou de nome para Administração Estratégica. 

(CERTO; PETER, 1993; WRIGHT; KROLL; PARNELL, 2000). A incorporação do termo 

estratégica possibilitou uma visão mais global dos ambientes nos quais as organizações 

interagem. 

 

Verifica-se que a Administração Estratégica se relaciona com várias áreas, sendo 

multidisciplinar, dessa forma consegue se amparar em diversas bases teóricas, além de estar 

em constante evolução, o que dificulta a sua simples definição e um consenso apropriado para 

o seu pleno entendimento e utilização nas organizações. (CERTO; PETER, 1993; 

HAMBRICK; CHEN, 2007; BOYNE; WALKER, 2010; POISTER, 2010). 

 

                                                
6 GORDON, R.A., HOWELL, J. E. Higher education for business. New York: Columbia University Press, 1959. 
7 A disciplina Política de Negócios trouxe uma visão multidisciplinar ao estudo da Administração. 
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Em relação ao termo Gestão Estratégica este foi utilizado por Harry Igor Ansoff (1965) que 

apresentou, pela primeira vez, o conceito de gerência estratégica que incorporava uma 

perspectiva restrita relacionada com a forma ou arquitetura organizacional. Tal estudo se 

baseava, também, no trabalho de Chandler (1962), que demonstrou a dependência da  

estrutura organizacional em relação aos objetivos e estratégias empresariais.  

 

No entanto, a década de 70 do século passado, seria marcada pela ascensão do Planejamento 

Estratégico, considerado como um planejamento formal e racional, com o objetivo de 

produzir um resultado articulado e sistêmico, composto, basicamente de quatro fases que 

Mintzberg (2004) chamou de hierarquias: objetivos, estratégias, programas e orçamentos. 

Posteriormente, na visão de Motta (2007), o planejamento estratégico foi impactado pela 

perspectiva contingencial, passando a considerar seu ambiente em “constante mutação e 

turbulência” (MOTTA, 2007, p. 95). Outra característica do planejamento foi sua visão 

integrada de longo prazo, não considerando apenas o seu ambiente de negócio e utilizando 

“métodos racionais e analíticos na criação de futuros alternativos” (MOTTA, 2007, p. 85). 

 

O planejamento estratégico e sua sistemática de formulação e avaliação de estratégias não 

conseguiriam atender à crescente demanda de mudanças que se apresentavam nessa nova era, 

a do conhecimento, mas, também, “de hostilidade e mudanças velozes” (MOTTA, 2007, p. 

108) Com isso, o conceito de mudança organizacional passou a ser uma constante nos 

planejamentos e em especial na fase de implementação das estratégias, tornando o 

planejamento mais sistêmico e dinâmico, inviabilizando o modelo definido anteriormente. 

(SANTOS, 1999; BARTOL; MARTIN, 1998, ESTRADA; ALMEIDA, 2007). Não bastava 

mais planejar e seguir o que foi planejado, precisavam ser criados mecanismos que 

possibilitassem reavaliações constantes do planejamento face às mudanças ambientais. 

 

A atuação nesse novo ambiente, segundo Mintzberg (2004), fez com que o planejamento 

estratégico produzisse algumas falácias que contribuíram para a sua queda, tais como a falácia 

da predeterminação do ambiente no qual a organização irá atuar, a capacidade dessa previsão 

de como será o ambiente no longo prazo trabalha com fatores de incerteza, descontinuidade e 

turbulência que os planejadores não têm como preverem. 

 

Outra falácia é a do desligamento, caracterizada pela separação do planejamento estratégico 

da implementação das ações, limitando os estrategistas da organização ao seu planejamento e 
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distanciando-os dos níveis tático e operacional das empresas. Quem planejava não executava, 

ficava fora da rotina processual, onde, efetivamente, as ações aconteciam. 

 

A terceira falácia se refere à formalização dos planos, fazendo com que os planejadores se 

tornassem reféns de seus planos, de suas prescrições, esquecendo-se de como implementá-los 

e alterá-los eficazmente a tempo de atenderem as novas demandas dos ambientes interno e 

externo da organização. 

 

Neste contexto, é que (re)surge a gestão estratégica, como um novo paradigma da gestão e 

apoiada numa nova visão do business policy e do Planejamento, através dos estudos de 

Schendel e Hofer (1979), que a consideram como um processo de tratar a dimensão 

empreendedora da organização, sua renovação e crescimento e, mais particularmente, com o 

desenvolvimento e utilização de estratégias para guiar as operações das organizações 

(MOTTA, 2007; HAMBRICK; CHEN, 2007).  

 

Nesse primeiro momento, como observa Motta (2007), a gestão (ou gerência) estratégica 

retoma os conceitos basilares do planejamento, quais sejam os de um processo contínuo, de 

inovação e de adaptação. A utilização do novo termo também auxiliará na contextualização 

pretendida pelo planejamento estratégico e não alcançada, a de que não basta realizar um 

planejamento que seja restrito a determinados setores da organização, áreas funcionais ou de 

pessoas que serão responsáveis pela elaboração dos planos, mas ele deve envolver toda a 

organização e seus três níveis gerenciais (estratégico, tático e operacional)8.  

 

Nesse aspecto, o da necessidade de envolver todos os níveis gerenciais, exigiu do planejador 

uma visão mais estratégica da organização, mais sistêmica, que considerasse os impactos das 

mudanças ambientais tanto na atualização dos planos, como em definições de estratégias 

específicas de sua implementação em cada nível organizacional (MARTIN, 2014). 

 

Como forma de fazer uma pequena sinopse do que foi tratado até este momento, foi elaborado 

o Quadro 4, que apresenta extratos conceituais da caminhada do planejamento até a gestão 

(gerência) estratégica. 
 

                                                
8 No ambiente militar, os níveis organizacionais são definidos em estratégico, operacional e tático (BRASIL, 
2007). Essa diferença conceitual será analisada, posteriormente, quando for  tratada a organização militar. 
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Quadro 4 - Da Formulação à Gestão Estratégica 
 

 Formulação 
Estratégica  

Planejamento  
Estratégico  

Administração  
Estratégica  

Gestão  
Estratégica  

Década 1950 1960 1970 1980 => 
Características - Orçamento Anual 

- Quantitativo 
- Curto prazo 
- Projeção de 
tendências de 
longo prazo limitada 
aos objetivos ou 
natureza do negócio 

- Define a direção da 
empresa 
- Análise de mudanças 
ambientais externas 
- Análise dos recursos 
- Implementação  
de longo prazo de 
forma integrada 
 

- Decisões 
administrativas 
- Foco na análise e na 
implementação  
de longo prazo 
- Integra o 
conhecimento de 
outras disciplinas  

- Pensamento 
Sistêmico 
- Integração entre 
planejamento e 
controle e avaliação 
- Gestão da mudança 
- Aprendizagem 
organizacional 
- Busca da eficiência e 
da eficácia 
organizacional 

Deficiências - Não se compromete 
com previsões de 
longo prazo de forma 
sistemática 
- Não faz previsão de 
alterações ambientais 

- Deficiência na 
implementação 

Não desenvolve uma 
abordagem sistêmica 

- Falta de integração 
mais apurada com os 
modelos de Mudança 
Organizacional 

Principais 
Teorias 

- Teoria Clássica da 
Administração 
- Teoria da 
Administração por 
objetivos 

- Teoria das 
Organizações 
- Teoria da 
Contingência 
- Teoria Geral dos 
Sistemas 

- Teoria das 
Organizações 
- Teoria da 
Organização Industrial 
- Teoria da 
Contingência 

- Teoria das 
Organizações 
- Teoria da 
Contingência 
- Teoria da 
Complexidade 

Fonte: Adaptado de Motta (2007) e Estrada e Almeida (2007). 
 

O quadro sinóptico acima apresenta o termo administração estratégica, que foi utilizado para 

caracterizar os primeiros momentos do campo, no início da década de 70 (CERTO; PETER, 

1993), como forma de diferenciá-lo, didaticamente, do conceito sistêmico e dinâmico que a 

gestão estratégica terá a partir do final da década de 70 (SCHENDEL; HOFER, 1979), como 

fica evidente na definição simples e objetiva de Mintzberg (1994, p. 239): “[a gestão 

estratégica] é um processo dinâmico, sistemático e cíclico de análise, escolhas e de 

implementação”. Essa visão holística da gestão incorpora a noção de acompanhamento 

contínuo das ações de implementação face às mudanças ambientais, assim como a necessária 

existência de dispositivos que permitam feedbacks contínuos em todas as fases do processo. 

 

 Ao começar esta revisão conceitual do termo gestão estratégica, não é o foco dissecar as suas 

fases integrantes, mas abordar as relações entre os conceitos e seus elementos constituintes, 

permitindo mostrar ao leitor como a absorção desses conceitos poderá contribuir para a 

compreensão do processo de transformação organizacional. 
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As relações iniciais entre a administração estratégica (CERTO; PETER, 1993) e a gestão 

estratégica (SCHENDEL; HOFER, 1979) já foram tratadas anteriormente. Neste momento, 

parte-se do modelo conceitual de gestão estratégica apresentado no Handbook of Strategic 

Management (RABIN; MILLER; HILDRETH, 1989), que realiza uma comparação com a 

história militar, apresentando duas lógicas que contribuem para a formação da estratégia: a 

lógica não-linear que trata das vulnerabilidades e expectativas do inimigo e uma lógica linear 

que trata das oportunidades de negócios e da otimização dos recursos. 

 

O modelo parte, também, da premissa de que a gestão estratégica pode ser utilizada tanto pelo 

setor público como pelo setor privado, quer seja para explorar o ambiente ou para aproveitar 

as oportunidades que se apresentam, ou seja, fazendo uso das duas lógicas apresentadas 

anteriormente. 

 

Considera que a definição de estratégia é introdutória, seminal para a concepção do modelo de 

gestão estratégica, desta maneira, faz uso da definição de estratégia de Mintzberg (2000, 

2006), já utilizada neste trabalho e denominada de 5P’s9, que a define como sendo um plano, 

uma manobra, um padrão, uma posição e uma perspectiva. As relações e combinações dessas 

definições sugerem ideias sobre a capacidade ou não dessas organizações para alcançarem o 

sucesso. 

 

Basicamente, o modelo proposto é de que a gestão estratégica é uma forma “avançada e 

coerente de pensamento estratégico, tentando estender a visão estratégica ao longo de todas as 

unidades da organização, abrangendo todo o seu sistema administrativo” (TOFT, 1989, p. 4), 

conforme colocado anteriormente por Motta (2007) este é o grande diferencial que o termo 

gestão estratégica trouxe sobre os modelos de planejamento estratégico utilizados 

anteriormente. Essa percepção de que a estratégia a ser implementada deve ser visualizada por 

todos os setores da organização, permite uma maior interação entre os três níveis 

organizacionais (estratégico operacional e tático, segundo a terminologia militar), facilitando 

a gestão da mudança.  

 

Esse tipo de abordagem retoma a questão da visão estratégica que já era essencial para o 

planejamento estratégico e que se torna primordial para a implementação da gestão 

                                                
9Iniciais dos termos em inglês: plan, ploy, pattern, position e perspective. 
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estratégica. Sob este enfoque, Motta (2007) apresenta um overview de como a visão 

estratégica foi abordada desde a década de 50 e seus impactos nos planejamentos das 

organizações. A sua crítica se direciona, principalmente, para a tentativa de separar a 

formulação das estratégias pelos níveis da organização de forma estanque e não integrada, não 

considerando que a estratégia permeia todos os níveis e setores da organização. Assim como, 

não existe uma visão estratégica que seja decomposta somente no nível estratégico, outra no 

nível tático e outra no nível operacional, o que ocorre é uma interação entre os três níveis na 

formulação e na implementação das estratégias para a elaboração e o atingimento dessa visão, 

permitindo que ela seja adequada, modificada ou transformada conforme os impactos das 

mudanças ambientais.   

 

A seguir, apresenta-se como a visão estratégica foi sendo incorporada ao longo do tempo nos 

processos de planejamento: 

 

Quadro 5 - Conquista da visão estratégica na gerência 
 

Década de 50 Década de 60 Década de 70 

Formulação Estratégica Planejamento Estratégico Gestão Estratégica 

- Definição clara dos objetivos 
da ação 
- Perspectiva mais ampla que o 
nível da tarefa (negócio) 

- Definição clara da missão 
sócio-econômica da 
organização 
- Perspectiva mais ampla que o  

- Reforço da perspectiva de 
globalidade implícita na visão 
estratégica 
- Avanço da visão estratégica 

- Horizontes de tempo, além 
do momento e do impacto da 
ação 
- Dirigentes como líderes e 
estrategistas 

nível da organização  
- Desenho de futuros 
alternativos 
- Análise ambiental externa e 
interna 
- Novas metodologias de 
aproximação do futuro 
- Uso de instrumentos racionais 
e analíticos para decisão e ação 

para áreas funcionais 
- Acentuação da perspectiva 
não-burocrática e 
descentralizada do 
planejamento 
- Perspectiva não-hierárquica e 
não-segmentada das dimensões 
estratégicas da organização 
- Reforço da ênfase na 
capacidade gerencial dos 
dirigentes 

Fonte: Adaptado de Motta, 2007. 
 

Sob esse entendimento, a implementação da visão estratégica tem por foco a busca constante 

de resultados, dentro de um processo contínuo de antecipação de mudanças futuras, 

aproveitamento das oportunidades e correções de rumo. A gestão estratégica deverá permitir o 

gerenciamento dessa visão, o que não se consegue somente com a elaboração de planos 

(perspectiva da formalização do planejamento estratégico, criticada como uma falácia por 

Mintzberg) ou a implementação de técnicas de planejamento, mas com a implementação de 
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novas formas de comportamento que permitam que a organização possa explorar 

constantemente seu ambiente de forma oportuna e eficaz. (CUNNIGHAM, 1989; 

MONTANARI, 1989; RABIN; MILLER; HILDRETH, 1989), 

 

O entendimento de que a gestão estratégica é a gestão do processo da estratégia, é bem 

explicitado por Mintzberg et al (2006) em “O processo de estratégia”10. Não há, em momento 

algum do livro, a separação entre a formulação e a implementação de estratégias, pois os 

autores consideram que essas fases ocorrem de forma interligada e concomitante, 

possibilitando que, a toda mudança impactante do ambiente (interno ou externo), a 

organização reoriente seu planejamento, formule novas estratégias e novas maneiras de 

implementá-las.  

 

Para esses autores, “O processo da estratégia” começa com a definição de estratégia, já 

apresentada anteriormente e utilizada, também, pelos autores do Handbook of Strategic 

Management, que é a dos 5P’s. Esse conceito de estratégia se relaciona com a estrutura e os 

sistemas da organização, com o objetivo de influenciar nos resultados. Para os autores, são 

constituintes do processo da estratégia, a sua formulação, a análise, a formação e a mudança 

estratégica. 

 

Esses elementos constituintes são impactados por forças que conduzem o processo da 

estratégia, quais sejam: o conhecimento humano, que pode contribuir para o processamento 

racional das informações, para gerar confusão, para criar estruturas ou mapas mentais de 

como as coisas são ou devem ser ou para a construção de novos conhecimentos; a 

organização, com o foco na estrutura das organizações e da sua relação direta com o 

estabelecimento de estratégias; a tecnologia, suas relações com a inovação e suas armadilhas 

que podem conduzir toda a organização para a adoção de tecnologias emergentes totalmente 

dissociadas do negócio da organização; a colaboração, quer dos integrantes da organização, 

quer de outras organizações, incluindo a capacidade de negociação dos estrategistas e o 

compartilhamento de tecnologias; e a globalização, que não se limita a decisão de operar em 

uma arena internacional, mas a de perceber, também, os impactos dessa arena no negócio da 

organização e a complexidade de atuação neste ambiente.  

 

                                                
10Este livro se encontra na 4ª edição, originalmente The  Strategy Process foi elaborado por James Brian Quinn, 
Henry Mintzberg e Robert James, em 1988.  
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“O processo da estratégia”, além de desconstruir a ideia de que existe um momentum para a 

formulação e outro para implementação, retoma a noção de estratégias emergentes, já 

apresentada anteriormente, pelo próprio Mintzberg (2000, 2006), além de mostrar os 

contextos nos quais isso pode ocorrer. Essa concepção permite o entendimento de que as 

estratégias permeiam todos os níveis da organização, possibilitando que sejam elaboradas e 

implementadas inclusive pelo nível operacional. Com um ambiente intenso de mudanças, as 

estratégias vão mudando para acompanhar o ritmo da mudança, não se concebe mais a 

existência formal de um plano elaborado pelo nível estratégico, implementado pelos níveis 

tático e operacional da organização. A organização precisa ter estruturas e sistemas que a 

possibilitem atuar com oportunidade e eficácia nesse novo ambiente, que não lhe permite 

mais todo esse formalismo. 

 

O conceito de gestão estratégica tem sido associado ao de mudança organizacional de forma 

intensa e muitas vezes determinante para a diferenciação do termo com o do planejamento 

estratégico, acredita-se que por exigir dos estrategistas, gerentes ou líderes (ou como se 

desejar chamar o(s) condutor(es) dessa gestão) uma capacidade de atuar na mudança 

comportamental de toda a organização e não somente de determinados setores, ele passa a ser 

um agente de mudanças (JOHNSON; SCHOLES; WHITTINGTON, 2011). Assim as 

estratégias passam a ser intensamente repensadas e alteradas, não somente pelos integrantes 

da alta direção ou pelos planejadores dessas estratégias, mas por todos os integrantes, em 

especial por aqueles que serão impactados diretamente pela sua implementação.   

 

Em termos conceituais, a gestão estratégica não possui um consenso, o que se torna, em uma 

primeira instância, algo um pouco incoerente com o dinamismo do campo, quer na produção 

de pesquisas acadêmicas, quer na produção de soluções práticas para as organizações. Essa 

incoerência foi um dos fatores motivadores para que Hambrick e Chen (2007) realizassem 

uma pesquisa sobre a existência ou não desse consenso sobre o campo.  

 

Segundo os autores, as definições variam amplamente, algumas se referem a gestores em 

geral, outras apresentam como unidades de análise todas as organizações, algumas se referem 

à importância do desempenho organizacional ou do sucesso, outras a análise do ambiente 

externo, algumas aos recursos internos da organização, outras a implementação das estratégias 

e, algumas não se referem a nenhuma dessas questões. Na realidade é um quebra-cabeças de 

definições.  
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Para os autores, essa diversidade e falta de consenso na definição do termo e do campo, não 

impede que haja um consenso sobre o significado implícito do campo, compartilhado por 

acadêmicos e que dá aos integrantes do campo um senso forte de comunidade que os 

distingue de outras comunidades. O argumento dos autores, basicamente, é de que o campo se 

estabelece pela grande produção científica e prática, que mesmo diversificada, se torna 

coerente com a diversidade de organizações e pelos ambientes difusos e de mudanças velozes 

que elas enfrentam.   

 

Em seus estudos, Hambrick e Chen mostram como o campo do Strategic Management é 

impactado e impacta outras áreas, em especial a economia, a sociologia e o marketing. Essa 

interdisciplinaridade também impacta na definição do campo, onde os elementos que mais 

aparecem nas tentativas de defini-lo são, em termos quantitativos: performance (86%), 

empresa (64%), ações estratégicas (45%) e ambiente (43%). A predominância do termo 

performance indica a relação quase que direta da preocupação da gestão estratégica de estar 

direcionada aos resultados da organização e, principalmente, ao ambiente das organizações 

privadas. 

 

Os estudos concluem que a diversidade dos conceitos permite que o campo não tenha uma 

teoria dominante e nem uma “camisa de força” metodológica, além de possibilitar que estudos 

de outras áreas possam interagir com o campo, permitindo o seu constante crescimento. O 

sucesso do Strategic Management sugere à comunidade acadêmica que campos que são 

dinâmicos e maleáveis, podem ser mantidos juntos por um core que seja permeável à 

diversidade. É nesse contexto, que a gestão “militar” busca interagir com o campo da gestão 

estratégica. 

 

As características de diversidade e de interdisciplinaridade possibilitam a interação de 

conceitos da gestão estratégica com a área de Defesa, por esta, também, ser considerada uma 

área interdisciplinar e diversa, possuindo em seu bojo um forte viés científico-tecnológico, 

oriundo das pesquisas na área das ciências exatas, caracterizado pelo desenvolvimento de 

armamentos, carros de combate, munições, equipamentos, por exemplo e, um viés das áreas 

das ciências sociais e humanas, caracterizado pelos estudos da história, geografia, geopolítica, 

sociologia e, mais recentemente, da administração. 
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O Quadro 6 apresenta os principais conceitos de gestão estratégica com o objetivo de 

explicitar essa diversidade. Não estão inseridos no quadro outros conceitos já apresentados 

anteriormente, com exceção do de Schendel e Hofer, por serem considerados os precursores 

do termo.   

 
Quadro 6 - Definições de gestão estratégica ao longo do tempo 

 
AUTOR DEFINIÇÃO 

Schendel e Hofer 
(1979) 

A gestão estratégica é um processo de tratar a dimensão empreendedora da 
organização, sua renovação e crescimento e, mais particularmente, com o 
desenvolvimento e utilização de estratégias para guiar as operações das 
organizações 

Bracker (1980) A gestão estratégica implica na análise dos ambientes interno e externo das 
empresas para maximizar a utilização dos recursos em relação aos objetivos 

Jemison (1981) 
A gestão estratégica é o processo pelo qual os gerentes de organizações complexas 
desenvolvem e utilizam uma estratégia para alinhar as competências da organização 
com as oportunidades e as restrições do ambiente 

Van Cauwenberghe 
Cool (1982) 
 

A gestão estratégica trata com os aspectos da formulação (nível da política) e os 
aspectos da implementação (nível da organização) de comportamentos para atender 
a novas situações e é a base para a futura administração, quando ocorrerem a 
repetição dessas circunstâncias 

Smircic e Stubbart 
(1985) 

A gestão estratégica é a organização que cria e mantem sistemas de 
compartilhamento de significados que facilitam a ação organizada 

Cunningham (1989) 
A gestão estratégica pode ser entendida sob a perspectiva da interação da 
organização com o ambiente, sob a perspectiva de um sistema de tomada de decisão 
e sob a perspectiva da liderança.  

Fredrickson (1990) A gestão estratégica diz respeito aos problemas enfrentados pelos gerentes que 
dirigem organizações inteiras ou suas unidades multifuncionais 

Teece (1990) A gestão estratégica pode ser definida como a formulação, implementação e 
avaliação das ações gerenciais que aumentam o valor do negócio da empresa 

Rumelt, Schendel e 
Teece (1994) 
 

A gestão estratégica é sobre a direção das organizações, na maioria das vezes, de 
empresas. Ela inclui os temas de maior preocupação para a gerência sênior ou para 
quem procura as razões para o sucesso e o fracasso das organizações 

Bowman, Singh e 
Thomas (2002) 
 

O campo da gestão estratégica pode ser conceituado como aquele que está focado 
sobre os problemas relativos à criação e sustentabilidade da vantagem competitiva, 
ou a busca de recursos para a organização 

Fonte: Adaptado de Hambrick e Chen (2007). 
 

A gestão estratégica ao transpor a sua aplicabilidade para o setor público, modifica o seu foco 

principal da busca de lucros e vantagem competitiva sobre os concorrentes, mas mantém o 

conceito lato da performance e da busca por melhores serviços para a sociedade (BOYNE; 

WALKER, 2010) 

 

No entanto, sua aplicabilidade no setor público exige do gestor algumas abordagens 

diferenciadas, primeiramente em relação à dificuldade de estabelecer e implementar 

estratégias de longo prazo, pois o ciclo de vida desse gestor ou de sua alta direção na 

organização, se situa, geralmente, em dois ou quatro anos, além disso, a sua gestão é 
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impactada por todo um arcabouço legal que define o seu nível de atuação, o como, onde e 

quando fazer, limitando consideravelmente sua ação como agente de mudança (JOHNSON; 

SCHOLES; WHITTINGTON, 2011). 

 

Outro aspecto é o processo participativo existente no setor público, que ao procurar atender as 

necessidades da população, principalmente em períodos eleitorais, pode ser um sucesso em 

termos de aceitação popular, mas compromete o foco da estratégia. As constantes restrições 

orçamentárias e os contingenciamentos, também, impactam a formulação e a implementação 

das estratégias. (TOFT, 1989). 

 

Em relação a esse processo participativo, Fontes Filho (2014) ao listar os desafios do 

planejamento estratégico no setor público, cita que essa participação, apesar de desejável, 

pode “tornar difícil para a organização identificar e lidar com exigências de mudanças ou 

escolhas radicais”, dificultando e, por vezes, desestimulando a “participação das lideranças no 

processo” (FONTES FILHO, 2014, p.75-76). Desta maneira, a participação de diversos atores 

tende a dificultar a inserção de medidas que possam atender, em tempo hábil, as mudanças 

que impactam à organização, assim como interferir na dinâmica do processo decisório.  

 

Uma dificuldade das organizações públicas é a manutenção de seu staff gerencial ao longo de 

todo o processo da estratégia, exigindo uma constante capacitação dos novos integrantes do 

staff, dificultando a continuidade das estratégias. Outra característica do setor público é a 

relação entre hierarquia e uma burocracia “pesada” nos processos, que dificultam a 

criatividade, a informalidade e a flexibilidade, podendo gerar disfuncionalidades em tempos 

de mudanças velozes. (TOFT, 1989; TAKEUCHI; NONAKA, 2008). 

 

As possíveis mudanças nesse staff gerencial, com alterações constantes de seus integrantes, 

podem causar, também, a perda da sustentação política necessária à consecução dos objetivos 

planejados, resultado da instabilidade das coalizões que os originaram. Conforme apresenta 

Fontes Filho (2014, p. 74), “o planejamento é resultante de coalizões internas e externas, 

instáveis por natureza e que se modificam com o tempo, com reflexos sobre os apoios e os 

interesses nos planos.” Logo se, além das prováveis mudanças que possam ocorrer no 

ambiente que embasou a elaboração desses planos, os atores desses grupos, também se 

alterarem, essas coalizões podem ficar fragmentadas, prejudicando a implementação desses 

planos.  
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Segundo Mintzberg (2000), a estratégia, a estrutura e os sistemas ao serem considerados 

conjuntamente, possibilitam o atingimento dos resultados, assim como as alterações na 

estratégia, na estrutura e nos sistemas, permitem que a organização permaneça eficaz frente a 

oportunidades e restrições do ambiente. No setor público, a estrutura organizacional, os 

sistemas e muitas vezes as estratégias são impostas quer legalmente, quer de forma deliberada 

pelo “escalão superior” da organização, muitas vezes dificultando, ou até mesmo, impedindo 

sua adequação eficaz ao novo ambiente. 

 

No entanto, dependendo do modo como ocorre a elaboração dessas estratégias e de como elas 

são comunicadas a todos os níveis organizacionais, a simples existência de um plano 

estratégico pode desempenhar um papel importante na legitimação da organização e na sua 

estratégia com as partes interessadas externas, além de permitir a criação de consenso e de 

compromisso entre seus membros entorno das estratégias a serem implementadas. 

(ABDALLAH; LANGLEY, 2014)   

 

Essa dificuldade que a gestão pública possui para a consecução de suas estratégias, também 

sofre o impacto da sua temporalidade, independente da sua eficácia organizacional. 

Cunningham (1989), ao abordar essa temporalidade, o faz sob a perspectiva das relações do 

ambiente com os estágios do ciclo de vida das organizações, lembrando que as organizações 

públicas raramente morrem, o que também é compartilhado por Mintzberg (1984) ao citar a 

imortalidade das organizações públicas como algo lamentável para a continuidade das 

estratégias. 

 

Essa ideia de imortalidade impacta diretamente a mudança comportamental tanto no nível do 

indivíduo quanto no da organização, gerando uma acomodação de todo o sistema, impedindo 

o aproveitamento das oportunidades e da mitigação ou eliminação das restrições e riscos que 

um ambiente de incertezas e mudanças proporciona às organizações.  

 

Para Brown (2010) quando comenta sobre o futuro da gestão estratégica no setor público, 

entende que a construção da estratégia nesse setor parte de três ideias básicas. A primeira é de 

que os tomadores de decisão devem ter acesso a informações sobre fatores que possam 

influenciar as metas e os objetivos organizacionais e desenvolver planos de ação com base 

nessas informações, tais como indicadores de desempenho e a ferramenta BSC.  
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A segunda ideia é de que os planos de ação com base nessas informações devem ser o produto 

da participação dos integrantes dos vários níveis da organização em vez de serem 

centralizados na Alta Administração, além de serem maleáveis e adaptáveis, permitindo que 

as atividades de elaboração das estratégias sejam feitas ao longo de toda a organização. Por 

último, que essa fluidez na elaboração das estratégias seja acompanhada de maior autonomia 

para os tomadores de decisão, permitindo que eles possam reavaliar as estratégias e executar 

correções de meio de curso conforme as condições mudam e novas informações são 

disponibilizadas. 

 

Poise (2010) ao prever as mudanças no setor público para 2020 cita que as organizações 

públicas deverão migrar do planejamento estratégico e da medição do desempenho, tão em 

voga nos últimos vinte e cinco anos, para a gestão estratégica e para a gestão do desempenho, 

basicamente, ele sugere algumas ideias para que essas mudanças sejam realizadas (POISE, 

2010, p. 249): 

- identificar e monitorar medidas de desempenho adequados para acompanhar o progresso na 

implementação de iniciativas estratégicas e alcançar as metas e os objetivos estratégicos; 

- avaliar os dados de desempenho em sessões periódicas de análise da estratégia e fazer os 

ajustes necessários para manter a implementação no caminho certo; 

- alinhar o orçamento com as prioridades estratégicas, alocando recursos para financiar novas 

iniciativas estratégicas; 

- a incorporação de metas e objetivos relacionados com o plano estratégico no planejamento 

de desempenho dos indivíduos e nos processos de avaliação, com respectivas contribuições 

gratificantes para cada avanço da estratégia; 

- promover a visão e o plano estratégico para o público interno, para mobilizar o compromisso 

de toda a organização com eles;  

- comunicar a estratégia para as partes interessadas externas e solicitando a sua ajuda no 

avanço da estratégia, conforme se faça necessário; e 

- enfatizar a coerência da estratégia com as propostas, pedidos e outras comunicações externas 

com o objetivo de construir credibilidade e apoio por parte dos órgãos de governo, órgãos de 

fiscalização, e demais instâncias. 

 

Desta maneira, verifica-se que a aplicabilidade dos conceitos de gestão estratégica derivados 

do setor empresarial é uma tarefa monumental a ser realizada pelos gestores públicos 

(MONTANARI; DANEKE; BRACKER, 1989), porém o constante interesse por parte desses 
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gestores, de acadêmicos e de outros praticantes por essa nova agenda, poderá possibilitar a 

aplicabilidade desses conceitos e impactar positivamente a performance das organizações 

públicas (BOYNE; WALKER, 2010), utilizando a gestão estratégica como propulsora de uma 

nova maneira de fazer “o negócio” na gestão pública (POISTER, 2010). 

 

Para que essa performance seja impactada, deve, entre outros fatores, considerar como são 

formuladas as estratégias na gestão pública. Johanson (2009), tendo por base o pensamento 

estratégico e o ambiente corporativo, identificou três modalidades de formação da estratégia 

nas organizações públicas, que foram definidas como Strategic design, Internal strategic 

scanning e Strategic governance. Observou que elas encarnam três modos distintos e 

relevantes para a consecução das estratégias no setor público: a programação de ações, a 

combinação de capacidades e a formação de redes para conseguirem captarem a essência das 

orientações estratégicas, ou seja, para que as estratégias possam ser implementadas, 

determinado órgão público precisa ter um programa que coordene as estratégias considerando 

a combinação das capacidades existentes no órgão e a formação de uma rede que entenda e 

contribua na implementação das estratégias.  

 

Nessa mesma ótica de como as estratégias devem ser implementadas, em recente artigo de 

março de 2015, Donald Sull, Rebecca Homkes, e Charles Sull apresentam os resultados 

parciais de uma pesquisa começada a cinco anos, que ainda está em andamento, mas que já 

envolveu aproximadamente oito mil gestores em mais de duzentos e cinquenta empresas 

sobre a execução da estratégia.  

 

Ao longo do artigo, eles desconstroem cinco mitos sobre como as estratégias devem ser 

executadas, dentre eles o de que a execução das estratégias mesmo estando alinhada com o 

planejamento, não conduz aos resultados esperados. No caso das grandes empresas, verificou-

se que, apesar das estratégias estarem alinhadas com seus planos estratégicos, cada unidade 

cumpriu a sua agenda de como acredita ser a melhor maneira para executar as suas estratégias 

e, muitas vezes, sem considerar as mudanças ambientais posteriores a esse planejamento.  

  

Na prática, cumpriram com o que estava previsto, mas não atingiram os resultados esperados. 

Para os autores, o ponto de partida para escapar dessa armadilha seria uma redefinição 

fundamental da execução da estratégia, passando as empresas a terem a capacidade de 

aproveitar as oportunidades que o ambiente lhes apresenta e que estejam alinhadas com suas 
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estratégias, ao mesmo tempo em que constroem alternativas para a sua consecução, em 

coordenação com todas suas unidades em uma base contínua de realinhamento dessas 

estratégias. Reformulando a execução nesses termos, os autores acreditam que podem ajudar 

os gestores a identificar por que eles estão parados (SULL; HOMKES; SULL, 2015, p.60-66). 

 

A execução da estratégia traz em seu bojo o questionamento de quando as decisões devem ser 

consideradas estratégicas, operacionais ou táticas. Como saber quais decisões são estratégicas 

ou não? Este questionamento foi feito por Shivakumar (2014), que classificou as decisões em 

quatro níveis, diferentemente do que normalmente é feito na literatura, quais sejam: decisões 

estratégicas, neo-estratégicas, táticas (operacionais para o EB) e operacionais (táticas para o 

EB), conforme elas interferem mais ou menos sobre o grau de comprometimento de seus 

integrantes e sua influência no escopo da organização, possibilitando a priorização de 

decisões, alocação de recursos e desenvolvimento de capacidades. (SHIVAKUMAR, 2014, 

p.80-82). 

 

Para o autor, as decisões estratégicas exercem influência significativa sobre o grau de 

compromisso dos integrantes e sobre o escopo da organização, além de influenciarem as 

decisões subseqüentes: tática (operacional para o EB) e operacional (tática para o EB). 

Enquanto as neo-estratégicas têm influência sobre o escopo da organização, mas não 

modificam o grau de compromisso. As táticas alteram o grau de compromisso, sem alterar o 

escopo da organização, estão no nível gerencial. Finalmente, as operacionais que não alteram 

nem o escopo, nem o compromisso, estão no nível operacional, “chão de fábrica” 

(SHIVAKUMAR, 2014, p.88-94). 

 

O interessante dessa divisão é que para Shivakumar as decisões estratégicas e neo-estratégicas 

são decisões deliberativas, elas exigem análise, consulta a outras pessoas de dentro e de fora 

da organização, além de exigirem reflexão por parte dos decisores. Diferentemente das táticas 

e operacionais que, muitas vezes, tem de ser feitas rapidamente.(SHIVAKUMAR, 2014, 

p.82). 

 

Essa categorização feita por Shivakumar possibilitará um entendimento melhor do processo 

decisório do Exército11, principalmente, em relação à alta administração, que possui diversos 

                                                
11 Ver Seção 5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS. 
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conselhos consultivos e assessorias12 que, em tese, devem dar o suporte técnico para suas 

decisões. 
 

Quando os conceitos da gestão estratégica perpassam o ambiente militar, além das 

dificuldades apresentadas pela sua adequação ao ambiente da administração pública, depara-

se com uma organização que possui, pelo menos, duas faces: “uma que lida com condições 

em tempos de paz, e, portanto, assemelha-se a uma ‘organização normal’ e uma que opera em 

condições ‘quentes’, durante as crises e as operações de paz ou de guerra aberta.” 

(RESTEIGNE; SOETERS, 2009, p.307). Para cada um dos ambientes poderão ser necessárias 

soluções gerenciais totalmente diferentes. 

 

Tal situação foi verificada por Resteigne e Soeters (2009) que, com o objetivo de 

caracterizarem as funções gerenciais militares, acompanharam dois comandantes (coronéis 

belgas) de tropas no aeroporto de Cabul-Afeganistão, operado pela Força Internacional de 

Assistência à Segurança13. Na visão dos pesquisadores, os militares desempenharam 

diferentes funções gerenciais (próprias de um gerente de uma empresa), porém, além disso, 

precisavam ser capazes de desenvolver outros três tipos de funções que dependiam de seu 

nível hierárquico, da sua área funcional e do ambiente complexo da área militar, quais sejam: 

- a informacional, caracterizada pela importância da linguagem e da habilidade de se 

comunicarem com seus subordinados e superiores;  

- a interpessoal, capacidade de gerenciar o tédio entre a força de trabalho (militares e civis), 

em virtude de uma rotina repetitiva e entediante; e  

-a capacidade de decidir da melhor maneira possível perante as emergências que podem 

ocorrer de repente em sua rotina e de múltiplas linhas de autoridade de dentro e de fora da 

área da missão que impactam diretamente sua rotina de trabalho. 

 

Outro fator que poderá impactar a gestão militar em condições “quentes”, quando se busca a 

efetividade no campo de batalha, é o ambiente político. Para certos autores, se um país possui 

um governo democrático, a forma como as democracias travam a guerra, as limitações que 

elas se impõem e como elas lidam com isso, podem impactar diretamente o resultado da 

                                                
12 Ver Figura 1 - Estrutura Organizacional do Exército Brasileiro. 
13 A International Security Assistance Force era composta por militares de diversos países. No caso do estudo, 
os dois comandantes eram belgas. 
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guerra e, por conseguinte, a gestão no ambiente militar (LAKE, 1992; REITER; STAM, 

2002; VASQUEZ, 2005). 

 
Essa interface com o ambiente político, elemento decisor e formulador da estratégia no mais 

alto nível e, em realidade, aquele que possui a capacidade de conduzir um país para a guerra 

ou não, vem desde Clausewitz14 e, hodiernamente, encontra sua referência nos estudos de 

Mintzberg et al  (2006) onde não existe uma separação entre a formulação e a implementação 

de estratégias, independendo de qual nível se situam (político-estratégico, operacional ou 

tático). 

 

As relações entre esse ambiente político e o resultado da guerra, podem ser impactadas, 

principalmente, por quatro eventos originados da política: tomada de decisão rápida para 

evitar conflitos de interesses públicos, um fraco governo civil que luta para conter os 

militares, a tendência para encurtar a guerra e reduzir os seus custos e o estabelecimento de 

metas de guerra excessivamente ambiciosas como um meio de mobilizar o apoio público. Em 

suma, os imperativos derivados do ambiente político, podem produzir mecanismos que 

trabalham para aumentar a beligerância ao invés de temperá-la. (EVERTS, 2002; LEVY, 

2010). 

 

2.3 A TRANSFORMAÇÃO ORGANIZACIONAL 

 

Esta Seção não tem por objetivo central estudar os diversos modelos de transformação 

organizacional, mas fazer uma síntese de suas principais características. Em relação ao 

ambiente da transformação, o objetivo é apresentar o contexto no qual ela ocorre, os 

paradigmas da mudança e as perspectivas com que se realiza a análise organizacional em um 

ambiente de mudanças.    

 

Nas organizações militares a transformação organizacional foi o termo utilizado para 

caracterizar as mudanças estruturais em curso, considerando-se a existência de novas 

demandas em Segurança e Defesa que geraram incrementos na missão constitucional das 

Forças Armadas, quer caracterizadas por um novo marco legal (BRASIL, 1999; BRASIL, 

2004; BRASIL, 2010b), quer por um novo ambiente operativo (MATHIAS, 2007; KRULAK, 

1999; SAINT-PIERRE, 2007) materializado pelas novas ameaças e a guerra assimétrica.   
                                                
14 “[...] a guerra é simplesmente a continuação da política por outros meios” (CLAUSEWITZ, 1947, p. 29). 
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As características de uma transformação se baseiam, normalmente, na hipótese de que a atual 

estrutura, o paradigma dominante, as relações internas na organização e o seu posicionamento 

estratégico no seu negócio, não estão conseguindo acompanhar as novas demandas que 

passaram a ser exigidas da organização. Neste momento, a ruptura com o status quo 

dominante se faz necessária para que a organização prossiga no caminho do crescimento.  

 

Em relação à morfologia do termo transformação, ele origina-se do “latim transformatĭo, 

significando a ação ou efeito de transformar ou transformar-se. / Mudança de forma, na 

aparência, na natureza ou no caráter.” (FERREIRA, 2008, p.786). Seu significado tem uma 

ligação íntima com o termo mudança, sendo que, em alguns dicionários, o termo 

transformação tem origem no termo latino Mutatio, origem do termo mudança. 

 

O conceito trata das transformações nas organizações, daquela situação em que as mudanças 

superficiais ou adaptações ao ambiente interno e externo, não são mais suficientes para que a 

organização consiga sobreviver e prosseguir no seu rumo ao crescimento.  

 

Para isso, o estabelecimento de um novo paradigma é necessário para a evolução da 

organização como um todo. A discussão paradigmática passa a ser focada em definir “que 

paradigma deverá guiar no futuro as pesquisas para resolver problemas que nenhum dos 

competidores [no caso, nenhuma Força Armada] pode, ainda, resolver completamente” 

(KUHN, 1975, p. 244). 

 

Segundo Kuhn, ao desenvolver o conceito de Paradigma com o objetivo de analisar a 

evolução das ciências naturais, propõe que esta pode ocorrer de maneira contínua ou 

descontínua através do rompimento com o conhecimento existente até aquele momento. Ao 

transpor o conceito para as ciências sociais Motta contextualiza o ambiente da mudança, 

apresentando primeiramente as formas como são vistas a realidade administrativa, os 

paradigmas dessa realidade e, a partir deles, considera ser possível definir as implicações 

práticas para realizar a mudança organizacional. O Quadro 7 sintetiza essas ideias centrais. 
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Quadro 7 - Paradigmas de mudança organizacional 

PRADIGMAS DE MUDANÇA ORGANIZACIONAL E SUAS IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 

Natureza da 
mudança Objetivo da mudança Referência 

primordial p/análise Objetivo da análise 

COMPROMISSO 
IDEOLÓGICO 

IDEALIZAÇÃO 
- comprometer as pessoas 
com o ideal administrativo 

IDEAIS E PRINCÍPIOS 
- sobre as pessoas e a 

administração 

DISCERNIMENTO 
- saber a diferença entre 

a realidade e o ideal 
administrativo 

IMPERATIVO 
AMBIENTAL 

REDIRECIONAMENTO 
- readaptar a organização 

às necessidades 
provocadas pelo ambiente 

FATOS 
- sistema, comportamento 

organizacional e 
individual 

EXPLICAÇÃO 
- descobrir causas e 

regularidades atrás da 
desordem aparente 

REINTERPRETAÇÃO 
CRÍTICA DA 
REALIDADE 

EMANCIPAÇÃO 
- recriar um novo 

significado organizacional 
através dos condicionantes 

estruturais e das formas 
comunicativas 

COMUNICAÇÃO E 
ESTRUTURA SOCIAL 

- ponto de vista dos 
atores e seus 

condicionantes 

COMPREENSÃO 
- conhecer os objetivos 
das ações sociais e seus 

condicionantes 

INTENÇÃO SOCIAL 
INFLUENCIAÇÃO 

- alterar as relações sociais 
(influenciar o outro) 

AÇÃO SOCIAL E 
ALTERIDADE 

- relação entre atores, 
grupos e coletividades 

COMPREENSÃO 
- conhecer as intenções 
das pessoas para agir 

TRANSFORMAÇÃO 
INDIVIDUAL 

CRIAÇÃO E 
TRANSCEDÊNCIA 

- buscar uma nova visão 
de si próprio 

MUNDO INTERIOR 
- o “eu” e seus símbolos 

DESCOBERTA 
INTERNA 

- conhecer os 
significados que se 

atribuem à vida 
organizacional 

Fonte: Motta (2001, p. 42) 

 

Ao comentar sobre sua análise paradigmática das mudanças organizacionais, Motta relembra 

sobre a relatividade e fragilidade dos paradigmas, que eles não são permanentes, pois se 

baseiam em “premissas [que] normalmente não [são] examinadas e, portanto, vulneráveis e 

temporárias” (MOTTA, 2001, p.54). 

 

Segundo Fischer (2002), esta mudança paradigmática ocorreu no âmbito das organizações, 

mais notadamente no final da década de 70 do século passado, em relação ao conceito de 

mudança organizacional, que era fundamentado no paradigma da estabilidade (FISCHER, 

2002), segundo o qual não se rejeita a mudança organizacional, mas entende-se que ela deva 

ser harmônica, sutil, incremental e localizada, sem desestabilizar o desempenho 

organizacional. No entanto, este conceito não conseguiu acompanhar “uma realidade mais 

complexa e multifacetada que as organizações encontravam no mundo dos negócios”. 
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As mudanças organizacionais, segundo esse paradigma,refletiam “uma visão de mundo para a 

qual o controle era a função mais importante; o sucesso era assegurado pela capacidade de 

reproduzir rotinas e procedimentos e a inovação deveria ser temida e afastada porque trazia 

consigo a fragmentação da ordem vigente” (FISCHER, 2002, p.150-152).  

 

O paradigma da transformação organizacional surge para atender as novas demandas desses 

tempos de mudanças mais abrangentes e transformadores, que não afetam apenas algumas 

áreas da organização, alguns processos, mas atingem, simultaneamente, os diversos níveis, 

setores e processos da organização. (MOTTA, 2001; FISCHER, 2002). 

 

Nesse contexto, a mudança passa a ser vista como um processo contínuo, que dependendo do 

nível que ela impacta as estruturas, a tecnologia, os processos da organização, as 

competências necessárias às funções (antigas e novas), a cultura organizacional e as relações 

de poder, ela passa a atuar como transformadora do ambiente organizacional (MOTTA, 2001; 

FISCHER, 2002). 

 

Ao analisar esse ambiente transformacional, considerado inicialmente, somente como um 

espaço onde ocorrem as transformações, Pettigrew (1985; 1986) verifica a necessidade de se 

considerar para efeitos de análise desse ambiente, os dois contextos nos quais ele atua ou é 

impactado: o externo e o interno. Para isso busca uma análise contextual caracterizada por três 

questionamentos: por que mudar, o que mudar e como mudar, verificando se as respostas a 

esses questionamentos impactarão toda a organização ou determinado setor. 

 

Para Pettigrew (1985), a mudança possui três dimensões: 

- o seu contexto, visto sob o ponto de vista externo (caracterizado pelo seu ambiente 

econômico, político e social) e o interno, caracterizado pelos recursos, capacidades, cultura e 

política da organização; 

- o seu conteúdo, onde são considerados os produtos, o mercado, os objetivos, o ponto a ser 

conquistado e a necessária evolução a ser buscada; e 

- os seus processos.  

 

Essas dimensões, segundo Pettigrew, devem estar contextualizadas no tempo e definidos os 

seus níveis de análise, tais como a firma, o setor e a economia. 
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Schaffer e Tompson (1997) acrescentam outra dimensão aos estudos da transformação 

organizacional, acreditam que o foco deva ser dado aos resultados e não às atividades da 

organização, entendem que a principal motivação de um programa de transformação 

organizacional é estar estruturado sobre os resultados. Para Menegasso e Salm (2005; p.255), 

fundamentar a transformação organizacional “apenas nos resultados, em detrimento dos 

fatores humanos” seria um retorno aos primórdios do “taylorismo e à organização 

burocrática”, ou seja, no contexto organizacional não há como desconsiderar as relações entre 

a dimensão humana e o desempenho organizacional. 

 

Outro fator que necessita ser analisado é o tipo de liderança que deve conduzir a organização 

no processo transformacional. Covey (1994) propõe que a passagem da organização 

burocrática para uma nova organização está diretamente ligada a um novo tipo de liderança, 

que possa conduzir a organização nesse novo ambiente de constantes mudanças, de incerteza 

e da constante inovação tecnológica. A essa liderança transformacional caberá propor uma 

mudança baseada em princípios, onde a ética exerce papel fundamental e o envolvimento de 

todos sob o empowerment dessa liderança, serão os motores principais da transformação. A 

visão de Covey critica também a dicotomia entre liderança e gerenciamento, já referenciado 

anteriormente neste trabalho: 

 
O gerenciamento trabalha dentro dos sistemas para fazê-los funcionar, a 
liderança trabalha os sistemas. A liderança lida com direção, visão, objetivo, 
princípios, com a formação das pessoas, de mentalidade, enriquecimento 
emocional, com o fortalecimento das pessoas. A liderança lida com o ativo, 
o gerenciamento com os resultados. Tanto a liderança quanto o 
gerenciamento, tanto a eficácia quanto a eficiência são necessárias (COVEY, 
1994, p. 259). 

 

Na visão de Covey, o pressuposto apresentado por Schaffer e Tompson de fundamentar a 

transformação organizacional nos resultados, exigiria da organização apenas a ação gerencial, 

o que não seria possível em um processo de transformação, onde, por vezes, até os princípios 

e os valores da organização precisam ser mudados. Em realidade, sob a ótica gerencial, o que 

estaria ocorrendo seria uma série de mudanças incrementais e não uma transformação da 

organização (MOTTA, 2001). 

 

As possíveis relações entre essa liderança transformacional (COVEY, 1994), a dimensão 

humana e o desempenho organizacional (MENEGASSO; SALM, 2005), foram modelados 
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por Barrick et al (2015), que analisaram o impacto que esses constructos promovem no 

engajamento coletivo da organização na perseguição dos objetivos estratégicos. Como 

resultado, ao integrar os recursos da empresa (recursos humanos e as lideranças 

transformacionais) com a melhoria da motivação dessa força de trabalho, os membros da 

organização são mais propensos a desenvolver um nível coletivo de engajamento em torno 

das metas organizacionais, o qual, por sua vez, resulta num aumento do desempenho 

financeiro da empresa (Barrick et al, 2015, p. 115-120). 

 

Para Vaccaro et al (2012) o tipo de liderança e o tamanho da organização tem relação direta 

com a capacidade de inovação que ela possui. Os autores consideram que o desafio não está 

somente em oferecer novos produtos e serviços, mas também em mudar a natureza da gestão 

dentro das organizações. Em seus estudos relacionaram o tipo de liderança (transformacional 

e transacional), com a gestão da inovação (considerada como vantagem competitiva) e com o 

tamanho das empresas. No caso das grandes organizações, como o Exército Brasileiro, elas 

precisam recorrer a líderes transformacionais para compensar sua complexidade e permitir 

que a gestão da inovação possa ser implementada (Vaccaro et al, 2012, 28-34). 

 

Percebe-se que a transformação não se sustenta em uma ou outra dimensão, necessitando ser 

analisada de uma forma multidimensional, o que faz Motta (2001) ao propor seu modelo de 

análise da organização sob determinadas perspectivas (Quadro 8), as quais definirão os temas 

e as unidades a serem analisadas no contexto da mudança.  
 

Quadro 8 - Perspectivas de análise organizacional 

PERSPECTIVAS TEMAS PRIORITÁRIOS DE 
ANÁLISE 

UNIDADES BÁSICAS DE 
ANÁLISE 

ESTRATÉGIA Interfaces da organização com o meio 
ambiente Decisão (interfaces ambientais) 

ESTRUTURAL Distribuição de autoridade e 
responsabilidade Papéis e status 

TECNOLÓGICA Sistemas de produção, recursos materiais e 
“intelectuais” para desempenho das tarefas Processos, funções e tarefas 

HUMANA 
Motivação, atitudes, habilidades e 
comportamentos individuais, comunicação e 
relacionamento grupal 

Indivíduos e grupos de referência 

CULTURAL 
Características de singularidade que definam 
a identidade ou programação coletiva de 
uma organização 

Valores e hábitos compartilhados 
coletivamente 

POLÍTICA Forma pela qual os interesses individuais e 
coletivos são articulados e agregados Interesses individuais e coletivos 

Fonte: Adaptado de Motta (2001, p. 73). 
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A visão multidimensional de Motta sobre os principais modelos conceituais de organização e 

as perspectivas sobre as quais devem ser analisados, permitem “ver” a organização sob 

determinado contexto e com isso definir os principais temas e unidades de análise, além de 

propor, para cada perspectiva, os objetivos que devem ser buscados para a mudança, o 

problema central a ser considerado e suas respectivas ações inovadoras. O quadro abaixo 

apresenta uma síntese dessas idéias:  
 

Quadro 9 - Perspectivas e objetivos de mudança 

PERSPECTIVAS 
OBJETIVOS DE PROCESSO DE MUDANÇA 

Objetivos prioritários Problema central Proposição central da 
ação inovadora 

ESTRATÉGIA Coerência da ação 
organizacional 

Vulnerabilidades da 
organização às mudanças 
sociais, econômicas e 
tecnológicas 

Desenvolver novas 
formas de interação da 
organização com seu 
ambiente 

ESTRUTURAL Adequação da autoridade 
formal 

Redistribuição de direitos 
e deveres 

Redefinir e flexibilizar os 
limites formais para o 
comportamento 
administrativo 

TECNOLÓGICA 
Modernização das formas 
de especialização do 
trabalho e de tecnologia 

Adequação da tecnologia 
e possibilidade de 
adaptação 

Introduzir novas técnicas 
e novo uso da capacidade 
humana 

HUMANA 

Motivação, satisfação 
pessoal e profissional e 
maior autonomia no 
desempenho das 
tarefas 

Aquisição de 
habilidades, 
desenvolvimento 
individual e a aceitação 
de novos grupos de 
referência 

Instituir um novo 
sistema de contribuição 
e de redistribuição 

CULTURAL 

Coesão e identidade 
interna em termos de 
valores que reflitam a 
evolução social 

Ameaças à 
singularidade e aos 
padrões de identidade 
organizacional 

Preservar a 
singularidade 
organizacional, ao 
mesmo tempo em que 
se desenvolve um 
processo transparente e 
incremental de 
introduzir novos 
valores 

POLÍTICA 

Redistribuição dos 
recursos 
organizacionais 
segundo novas 
prioridades 

Conflitos de interesse 
por alteração nos 
sistemas de ganhos e 
perdas 

Estabelecer um novo 
sistema de acesso aos 
recursos disponíveis 

Fonte: Adaptado de Motta (2001, p. 74). 

 

A partir da década de 80 e 90, começam a surgir diversos modelos de transformação 

organizacional, criando modismos que fizeram proliferar uma gama de metodologias sobre 
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como realizar a mudança, principalmente no ambiente empresarial, o que se verificou também 

na realidade brasileira (CALDAS e WOOD, 1999). Tais modelos permitiram alguns desvios 

problemáticos: 

 
“- os métodos passam a ser considerados panacéias aplicáveis a qualquer 
realidade organizacional,independente de sua especificidade, levando à 
adoção de programas de mudança apenas pelo sucesso do método em si, sem 
antes ter havido um diagnóstico preciso sobre a necessidade de mudar; 
- técnicas de convencimento são aplicadas no endomarketing, jogos de poder 
e pressões de manipulação são empregados como práticas gerenciais para 
obter a adesão das pessoas aos projetos de mudança.” (FISCHER, 2002, 
p.151) 

 

A utilização desses modelos, sem a sua necessária contextualização, conduziu vários 

processos de transformação organizacional ao fracasso, corroborando com os estudos 

anteriores de Kotter (1997), os quais foram tratados de forma genérica na Seção anterior. Em 

seus estudos, Kotter apresenta as oito principais causas que conduzem os processos de 

mudança ao fracasso, quais sejam: permitir complacência excessiva (eternos adiamentos, 

inexistência de um senso de urgência), falhar na criação de um aliança forte (com 

autoridade para conduzir a mudança), não possuir uma visão estratégica,não comunicar a 

visão de forma eficiente e em todos os níveis da organização, permitir a existência de 

obstáculos que dificultem a implementação da nova visão,não planejar conquistas a curto 

prazo, declarar a vitória do processo de transformação prematuramente e não incorporar 

as mudanças na cultura da organização. 
 

 

Os oito erros elencados por Kotter por si só nos apresentam as ações a serem implementadas 

para perseguir o sucesso na transformação da organização, quais sejam: o estabelecimento de 

um sentido de urgência, a criação de uma equipe comprometida com a causa, o 

desenvolvimento de uma visão crível para todos os níveis e a sua correta disseminação, a ação 

de fomentar nos integrantes da organização a vontade da mudança, criação de conquistas 

palpáveis para todos no curto prazo, recompensando e reconhecendo os esforços das pessoas, 

consolidação das transformações “conquistadas” e incorporação dessas mudanças na cultura 

organizacional. 

 

A visão apresentada por esses autores sobre a transformação organizacional denota o quanto 

ela é multifacetada, para uns o eixo da transformação será a liderança, para outros os 
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resultados, a análise do ambiente externo e interno, a aplicação de constantes mudanças 

incrementais ou uma prescrição sobre como não cometer erros na implementação das 

mudanças. Essa heterogeneidade conceitual denota uma dificuldade de consenso, que também 

ficou caracterizada por outros autores ao definirem o termo mudança. Lima e Bressan (2003), 

a partir de uma revisão da literatura, apresentam diversas definições para o conceito de 

mudança, conforme quadro abaixo: 

 
Quadro 10 - Definições de mudança organizacional 

AUTOR DEFINIÇÃO ENCONTRADA 

Bressan (2001) 

Qualquer modificação, planejada ou não, nos componentes organizacionais formais e 
informais mais relevantes (pessoas, estruturas, produtos, processos e cultura); 
modificação que seja significativa atinja a maioria dos membros da organização e 
tenha por objetivo a melhoria do desempenho organizacional em resposta às 
demandas internas e externas 

Bruno-Faria 
(2000) 

É qualquer alteração, planejada ou não, ocorrida na organização, decorrente de 
fatores internos e/ou externos à organização que traz algum impacto nos resultados 
e/ou nas relações entre as pessoas no trabalho. 

Wood Jr (2000) 
Qualquer transformação de natureza estrutural, estratégica, cultural, tecnológica, 
humana ou de outro componente, capaz de gerar impacto em partes ou no conjunto 
da organização. 

Robbins (1999) São atividades intencionais, pró-ativas e direcionadas para a obtenção das metas 
organizacionais. 

Nadler, Shaw, 
Walton et al (1995) 

Resposta da organização às transformações que vigoram no ambiente, como intuito de 
manter a congruência entre os componentes organizacionais (trabalho, pessoas, 
arranjos/estrutura e cultura).  

Ford e Ford 
(1995) 

É um acontecimento temporal estritamente relacionado a uma lógica ou ponto de 
vista individual, que possibilita às pessoas pensarem e falarem sobre a                                                                                    
mudança que percebem. 

Porras e 
Robertson (1992) 

Conjunto de teorias,valores,estratégias e técnicas cientificamente embasadas 
objetivando mudança planejada do ambiente de trabalho como objetivo                                                                                                                                                                                                                                         
de elevar o desenvolvimento individual e o desempenho organizacional. 

Araújo (1982) 
Alteração significativa articulada, planejada e operacionalizada por pessoal interno 
ou externo à organização, que tenha o apoio e supervisão da administração superior, e 
atinja integradamente os componentes de cunho comportamental, estrutural, 
tecnológico e estratégico. 

Fonte: Adaptado de Lima e Bressan (2003). 

 

Para Mintzberg et al (2006) a imagem de um cubo serve para representar as perspectivas da 

mudança, de um lado a Estratégia, como sendo a direção para a qual a empresa segue e do 

outro a Organização, que seria a condição atual da empresa. Considera-se a Visão da empresa 

a parte mais conceitual da Estratégia e a Cultura, a parte conceitual da Organização.  
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Para esses autores, outros fatores integrantes da Estratégia seriam a posição da empresa (deve-

se buscar um reposicionamento no mercado ou uma reconfiguração de sua estrutura), seus 

programas e seus produtos. Em relação à Organização, devem ser consideradas a Estrutura 

(deve-se reorganizá-la ou reduzi-la), os Sistemas (estão ocorrendo retrabalhos, deve-se 

realizar uma reprogramação ou uma reengenharia?) e as Pessoas (reprojetar a sua distribuição 

e alocação, retreiná-las ou substituí-las?).  

 

Tanto a Estratégia como a Organização podem ser alteradas formalmente ou informalmente. 

A ideia central do “cubo da mudança” é que não se pode mudar a Visão ou a Cultura de uma 

organização sem modificar aquilo que se relaciona com cada uma delas.  Um exemplo seria 

querer mudar uma estrutura sem modificar os sistemas e as pessoas. Finalmente, segundo 

esses autores, nenhuma mudança séria poderá ocorrer se não incluirmos todas as faces do 

“cubo da mudança”. 

 

Dentro desse contexto, a primeira ação a fazer seria mapear os processos de mudança, isto é, 

determinar se ocorrerá uma micromudança ou uma macromudança (MINTZBERG et al, 

2006). Para tal os autores identificam três métodos básicos de mudança: a mudança planejada, 

a mudança conduzida e a mudança desenvolvida. Na primeira existe um conteúdo 

programático a ser seguido, na segunda um grupo da organização ou uma determinada pessoa 

tem a missão de conduzir as mudanças, normalmente, chamadas de reorganização, 

reengenharia, revitalização, etc. Na terceira, a mudança emerge de dentro da organização, por 

pessoas que não ocupam posições de autoridade. 

 

Em outro estudo realizado por Cinite, Duxbury e Higgins (2009) com base em cinco 

organizações canadenses do setor público, se verifica que a preparação de uma organização 

para realizar mudanças pode ser percebida de três maneiras: pelo compromisso da Alta 

Administração, pela competência dos agentes de mudança e pelo apoio do chefe imediato. 

Assim como, a falta de preparação dessa organização para implementar as mudanças são 

percebidas pela falta de comunicação das mudanças e o impacto adverso das mudanças no 

ambiente de trabalho. 

 

Para Motta (2001) o conceito de mudança varia para cada uma das perspectivas nas quais se 

realiza a análise organizacional, o modo como a organização é vista, assim como o agente de 

mudança: 
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Quadro 11 - Perspectivas de análise e mudança organizacional 

PERSPECTIVA DEFINIÇÃOENCONTRADA AGENTE DE MUDANÇA 
(Características) 

ESTRATÉGICA 

Redefinição da missão, dos 
objetivos e das formas de 
identificar e selecionar alternativas 
de ação.  

Deve conhecer instrumentos de 
análise e formulação estratégicas, 
aspectos técnicos e comportamentais 
de decisão e de solução de 
problemas. 

ESTRUTURAL 

Alteração da forma pela qual se 
distribuem formalmente a 
autoridade e a responsabilidade 
dentro da organização 

Deve conhecer os aspectos 
institucionais legais da instituição e 
as formas alternativas de se estruturar 
uma empresa ou serviço público. 

TECNOLÓGICA 

Alteração da tecnologia, da 
especialização de funções e dos 
processos produtivos, ou seja, é a 
revisão da forma pela qual se 
utilizam os recursos materiais e 
intelectuais. 

Deve conhecer métodos de produção 
e de tecnologias alternativas. 

HUMANA 

Renovação do contrato psicológico 
entre o indivíduo e a organização, 
procurando equilibrar as formas e os 
graus de contribuição e de retribuição. 

Deve ser hábil em trabalhos de 
intervenção grupal e conhecedor da 
problemática de recursos humanos. 

CULTURAL 

É um empreendimento coletivo, 
através da mobilização das pessoas 
para alterarem seus valores, 
crenças, hábitos, ritos, mitos, 
símbolos, linguagem e interesses 
comuns. 

Deve ser capaz de mobilizar pessoas 
sem atentar para o ajuste de ideias e 
tecnologias novas durante todas as 
etapas do processo de inovação 
(mudança). 

POLÍTICA 
É provocar uma redistribuição do 
poder, de forma a satisfazer novas 
prioridades de ação.  

Deve, preferencialmente, ser uma 
pessoa externa à empresa e não 
envolvida diretamente na estrutura de 
poder. 

Fonte: Adaptado de Motta (2001, p.75-120). 

 

Após serem apresentadas as perspectivas de Motta e suas implicações no conceito de 

mudança, faz-se necessário definir uma tipologia para a mudança. As autoras Lima e Bressan 

(2003) realizaram uma revisão da literatura sobre essa temática, que foi acrescentada por 

Pinto e Couto-de-Souza (2009), a qual está consubstanciada no quadro abaixo: 
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Quadro 12 - Tipologia da Mudança 

AUTORES TIPOS DA MUDANÇA 

Silva (1999) 

Incremental/Organizacional 
Aumento da eficiência e do uso dos 
recursos, mudança na arquitetura da 
empresa. 

Transformacional/Institucional 
Questionamento e mudança da missão, 
natureza e objetivo da organização. 

Weick e Quinn 
(1999) 

Contínua 
Mudança constante, cumulativa e 
evolutiva. Podem ser pequenos 
avanços que ocorrem quotidianamente 
em toda a organização, cujo acúmulo 
pode propiciar uma mudança 
significativa na organização. 

Episódica 
É uma mudança infreqüente, descontínua e 
intencional, que ocorre durante períodos de 
divergência, quando as empresas saem de 
sua condição de equilíbrio. 

Robbins (1999) 

1.aOrdem 
Mudança linear e contínua. Não 
implica mudanças fundamentais nas 
pressuposições dos funcionários sobre o 
ambiente e sobre aspectos que podem 
causar melhorias na empresa. 

2.aOrdem 
Mudança multidimensional, multinível, 
descontínua e radical, que envolve re-
enquadramento de pressupostos sobre a 
empresa e o ambiente em que elas e insere. 

Nadler, 
Shaw, 

Walton et 
al (1995) 

Incremental/Contínua 
Continuação do padrão existente, 
podem ter dimensões diferentes, 
massa ou realizadas dentro do 
contexto atual da empresa. 

Descontínua 
Mudança do padrão existente, que ocorre 
em períodos de desequilíbrio e envolve uma 
ou várias reestruturações de características 
da empresa. 

Porras e 
Robertson 

(1992) 

1.aOrdem 
É uma mudança linear e contínua, que 
envolve alterações nas características 
dos sistemas sem causar quebras em 
aspectos chave para a organização. 

2.aOrdem 
É uma mudança multidimensional, 
multinível, radical e descontínua que 
envolve quebras de paradigmas 
organizacionais. 

Ford e Ford 
(1995) 

 

Intencional 
Quando um agente de mudança 
estabelece de maneira deliberada e 
consciente as condições e 
circunstâncias diferentes das atuais e 
então busca realizá-las por meio de um 
conjunto de ações e intervenções, com 
ou sem a colaboração de outras 
pessoas. 

Não intencional 
Não é gerada deliberadamente ou 
conscientemente. Manifesta-se como efeitos 
colaterais, acidentes, efeitos secundários ou 
consequências inesperadas da ação. 

Mintzberg, 

Lampel, Quinn e 

Ghostal 

(2006) 

 

Micromudança 
Focalizada dentro da organização. 
exemplo: redefinição de cargos em uma 
fábrica ou desenvolvimento de um  
novo produto.  
 

Macromudança 
Visa à organização inteira, incluindo suas 
relações com o ambiente. 
exemplo: reposicionamento no mercado ou 
alteração de todas as suas instalações 
físicas. 

Espontânea 
Não é gerada nem 
controlada pelos 
dirigentes das 
organizações. É oriunda 
das ações do dia a dia e 
é guiada por pessoas 
que não ocupam uma 
verdadeira posição de 
autoridade. 
 

Planejada 
Acontece de maneira 
programada, ou seja,  
é regida por um sistema ou 
um conjunto de  
procedimentos que devem 
ser seguidos. 
 

Dirigida 
Precisa de um guia com 
posição de autoridade para 
supervisionar a mudança e 
garantir  
sua implementação. 
 

Fonte: adaptado de Lima e Bressan (2003) e Pinto e Couto-de-Souza (2009). 
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A tipologia apresentada no Quadro 12 mostra o quanto existe de diversidade para se definir os 

tipos de mudança que podem ser implementadas na organização. No entanto, caso seja 

possível a definição de um espaço transformacional onde ocorrem as mudanças das 

estratégias, estruturas, processos e sistemas de uma organização, a tipologia elencada, em sua 

maioria, tipifica a mudança como incremental realizada de “forma linear e contínua” ou 

“radical, multidimensional”, exigindo uma transformação da organização. 

 

2.4 O ESPAÇO E A TRANSFORMAÇÃO 

 

O presente trabalho pretendeu, também, verificar a possível existência de um espaço 

constituído por forças que impactam o processo de transformação das organizações. O intuito 

é apresentar a base teórica para essa terminologia que foi utilizada com o objetivo de designar 

a contribuição teórica dessa pesquisa para as teorias de gestão de mudanças e de 

transformação das organizações.  

  

Nesse contexto, o espaço como categoria de análise, pode ser entendido sob várias óticas, de 

acordo com diferentes autores. Segundo Milton Santos (2002), definir o espaço é uma tarefa 

extremamente árdua. Não é o foco de esta pesquisa buscar uma definição aprofundada de 

espaço, mas contextualizar esse ente em um processo de transformação pelo qual as 

organizações acreditam que possam estar vivenciando.  

 

O espaço, que foi chamado de transformacional e que se busca definir, não é somente físico, 

delimitado geograficamente ou formado por um conjunto dissociável, no qual participam 

objetos geográficos, naturais e sociais, ou que possa ser caracterizado por suas variáveis 

forma, função e estrutura como apresenta Santos (1985). 

 

Para Santos, o espaço se comporta como fato (uma materialidade), como fator (move 

processos sociais) e como instância (ideia de espacialidade). Nas palavras do autor, o espaço: 

 
“(...) é simultaneamente produtor e produto; determinante e determinado; um 
revelador que permite ser decifrado por aqueles mesmos a quem revela; e, ao 
mesmo tempo, em que adquire uma significação autêntica, atribui um 
sentido a outras coisas. Segundo essa acepção, o espaço é um fato social, um 
fator social e uma instância social.” (SANTOS 2002, p.63) 
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Em seu livro “A natureza do espaço”, Milton Santos (2002, p. 63 e 64) considera que o 

espaço é formado por um conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações, 

não tomados isoladamente, mas “como o quadro único no qual a história se dá”. Ainda, 

segundo esse autor, os dois sistemas interagem, demonstrando toda sua dinâmica:  

 

“De um lado, os sistemas de objetos condicionam a forma como se dão as 
ações e, de outro, o sistema de ações leva à criação de objetos novos ou se 
realiza sobre objetos preexistentes. É assim que o espaço encontra a sua 
dinâmica e se transforma.” SANTOS (2002, p.63) 

 

A caracterização apresentada por Santos proporciona a materialização do espaço e como ele 

se relaciona com as ações que o definem e o transformam.  No contexto da transformação das 

organizações, Motta (2001, p. 74-119) apresenta as perspectivas pelas quais ela ocorre, 

relacionando-as aos objetivos do processo de mudança, como uma forma de contextualizar o 

ambiente da transformação. Com isso, define, para cada uma das seis perspectivas, um 

ambiente com características distintas, cada um com o objetivo prioritário que deve ser 

buscado para que a mudança ocorra sob aquela perspectiva, com um problema central a ser 

considerado, com as ações inovadoras relacionadas e como devem agir os agentes da 

mudança no contexto daquela perspectiva. 

 

Ao relacionar esse ambiente que compõem determinada perspectiva, composto por seus entes 

constitutivos, com a organização, eles permitem que possa ser realizada uma análise dessa 

organização, conduzir a mudança e compreender o que pode ser considerado como inovação 

nesse contexto. A caracterização que Santos apresenta para espaço, definindo-o como 

sistemas de objetos e de ações, encontra relação com as perspectivas, seus entes constitutivos 

e a organização.  

 

Para David Harvey (1973), o espaço, se tomado como absoluto, uma coisa em si mesmo, terá 

uma estrutura que pode ser utilizada para classificar ou individualizar fenômenos. Como 

espaço relativo, deve ser entendido como uma relação entre objetos, a qual existe somente 

porque os objetos existem e se relacionam. Na acepção de “espaço relacional”, o espaço é 

visto “como estando contido em objetos, no sentido de que um objeto existe somente na 

medida em que contém e representa dentro de si próprio as relações com outros objetos” 

(HARVEY, 1973, p.13). 
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A transformação, considerada como um fenômeno a ser estudado, com inúmeras definições, 

possui diversas teorias que a sustentam (MOTTA, 2001; FISCHER, 2002; LIMA; BRESSAN, 

2003; WOOD JR, 2009). No entanto, essas teorias “formam um conjunto confuso e de difícil 

compreensão” (MOTTA, 2001, p. 72). Ao considerar a definição de espaço absoluto de 

Harvey (1973), acredita-se que ele permita uma análise do fenômeno da transformação, 

quando de sua ocorrência em determinada organização.   

 

Diferentemente de Harvey, Moraes (2002), ao trazer a visão da geografia para o conceito de 

espaço, porém no contexto de ciência humana, entende que essa ótica obstaculiza a visão do 

espaço como objeto, pois para ele, “o recorte a ser buscado pela geografia humana está 

circunscrito ao universo da vida social. [...]. A geografia humana deveria estudar a 

espacialidade da vida social”, pois “As ciências sociais estudam fenômenos e processos 

sociais”. (MORAES, 2002, p.27). 

 

A categoria espaço, para Moraes (2002), carrega em si um conceito vago, já no plano da 

filosofia, pois o espaço não pode ser alçado ao status de sujeito, de coisa viva, que condiciona 

e determina os processos e fenômenos.  

 

Ainda, conforme Moraes (2002, p. 31), “não se trata de colocar o espaço no centro de 

interesse da investigação, mas centrá-la nas relações sociais referidas ao espaço.” De acordo 

com sua concepção:  

 

“(...) não é atribuído de imediato ao espaço [...] nada além de suas 
características físicas: extensão, inércia e capacidade de suporte para 
fenômenos e processos. Tomado como superfície terrestre, o espaço banal se 
naturaliza e historiciza. O interesse da análise, contudo, está nos processos 
pelos quais a sociedade dele se apropria e o organiza. E, estes são processos 
internos ao domínio da vida social. Não processos espaciais, mas 
exclusivamente sociais.” (MORAES, 2002, p.32) 

 

A relação entre espaço e o estudo dos fenômenos também foi citada na perspectiva filosófica 

de Kant, onde o espaço aparece como uma forma de ver os fenômenos, pois “o espaço é uma 

representação necessária, ‘a priori’, que serve de fundamento a todas as intuições externas. É 

impossível conceber que não exista espaço, ainda que se possa pensar que nele não exista 

nenhum objeto.” (KANT, 1980, p.16-17). 
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O entendimento de espaço para delimitar as dimensões da mudança, já foi utilizado, de certa 

forma por Mintzberg et al (2006, p. 153), quando ele apresenta o cubo da mudança, 

anteriormente citado neste trabalho. As faces do cubo representam “as duas principais 

dimensões da mudança”, a estratégia e a organização. Para o autor essa representação 

possibilita que a mudança seja vista por perspectivas e de forma global.    

 

O espaço que se define, nesta pesquisa, é aquele que delimita um ente físico, a organização, e 

um ente não físico, o ambiente onde ela está posicionada. É nesse espaço, dito 

transformacional, pois abrange o momento no qual a organização decide iniciar um processo 

que poderá resultar na sua transformação ou no qual já acredita que se encontra, que se 

pretende analisar os impactos do marco legal que regula a organização e o ambiente no qual 

ela atua, as demandas externas de seu negócio, as demandas internas da organização e quais 

são os agentes de mudança que estão conduzindo o processo de transformação.   

 

Nesse contexto, a definição de espaço que foi utilizada nesse trabalho, se aproxima mais de 

David Harvey (1973), para quem o espaço, em seu sentido absoluto, terá uma estrutura que 

pode ser utilizada para classificar ou individualizar fenômenos, como o que se apresenta na 

presente pesquisa, o fenômeno da transformação. 

 

Acredita-se que, assim como o Cubo da Mudança pode auxiliar as organizações a 

implementar a mudança, o espaço transformacional possa auxiliar as organizações a 

realizarem um diagnóstico de seus momentos da verdade em relação aos seus processos de 

transformação que estão vivenciando ou que acreditam estar passando. 

 

Ao finalizar o Referencial Teórico, procurou-se apresentar uma revisão conceitual da 

literatura sobre estratégia, planejamento estratégico, gestão estratégica, mudanças e 

transformações organizacionais. Momentos em que as organizações necessitam mudar de 

forma incremental e momentos que necessitam mudar de forma radical, transformando-se e 

alterando as suas relações entre a estratégia, as estruturas, os processos e os sistemas. As 

quais, ao se relacionarem entre si, consolidam a existência de um “espaço” entre esses entes.   
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3 METODOLOGIA 

 

O estudo de caso foi o método escolhido para a presente pesquisa. Ele se caracteriza por ser 

um método de pesquisa qualitativo que busca compreender determinado elemento, unidade, 

de forma aprofundada, através de uma pesquisa empírica sobre um fenômeno contemporâneo 

dentro de seu ambiente real (YIN, 2005). 

 

Ao se pretender buscar generalizações a partir de um estudo de caso, existem críticas e 

limitações ao método, considerando-o válido para os estudos iniciais da pesquisa 

(EISENHARDT; GRAEBNER, 2007), no entanto, existe uma ampla literatura que defende o 

seu valor e aplicação (BIRKINSHAW; BRANNEN; TUNG, 2011; BITEKTINE, 2008; 

DYER; WILKINS, 1991; FLYVBJERG, 2006; LANGLEY, 1999; SIGGELKOW, 2007; 

STAKE, 1998). 

 

Nesse contexto, Stake (1998) mostra que o estudo de caso pode ser comparado por analogia 

ao funcionamento de um organismo, de um determinado sistema, necessitando-se estar atento 

aos seus limites e as possíveis interações que possam realizar com o ambiente que os cerca. 

Dessa forma, cabe ao pesquisador identificar os limites entre o caso e o contexto, que dada a 

sua complexidade e mutabilidade, se impõe como um constante desafio.  

 

Sob a ótica desse desafio constante, considera-se, também, que o estudo de caso foi escolhido para 

o desenvolvimento desta pesquisa, tendo em vista que, ao não ser possível existir o pressuposto de 

neutralidade deste pesquisador, necessita-se de que o conhecimento aprofundado sobre o 

fenômeno seja essencial para a sua teorização, fato esse possível em virtude da vivência do 

pesquisador no ambiente do locus da pesquisa. (ALVESSON; SANDBERG, 2011; STAKE, 

1998). 

 

Normalmente, com o objetivo de contribuir para com o estudo de caso e minimizar os limites 

do método, tende-se a combiná-lo com outras ferramentas de pesquisa, tais como entrevistas, 

análises documentais e bibliográficas (GODOY, 1995) que facilitam a coleta e a análise dos 

dados.  
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3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

A pesquisa foi descritiva e explicativa em relação aos fins para as quais se destina, seguindo a 

taxonomia de Vergara (2009), conforme exposto na Figura 4. A parte Descritiva relaciona-se 

com a descrição da estrutura organizacional do EB e as características das novas demandas da 

Defesa e suas relações com a área de pessoal da Instituição, assim como procurou descrever 

as características e as relações entre a gestão estratégica e de mudanças nesse ambiente 

peculiar, que é a área da Defesa. Explicativa porque visa esclarecer as compatibilidades e as 

incompatibilidades dos processos de transformação em instituições militares com as teorias 

citadas. 
 

Quanto aos meios, a pesquisa foi bibliográfica, documental e de campo. Bibliográfica porque 

teve sua fundamentação teórico-metodológica na investigação sobre assuntos de gestão 

estratégica, de transformação organizacional, sobre estruturas organizacionais e os processos 

de transformação ocorridos em instituições militares disponíveis em livros, manuais e artigos 

de acesso livre ao público em geral.  

 

A pesquisa documental ocorreu com o estudo dos documentos de trabalhos e relatórios do 

Exército Brasileiro, da Organização dos Estados Americanos e da União de Nações Sul-

Americanas (UNASUL). Finalmente, ela foi, também de campo, porque coletou dados 

primários com integrantes dos níveis estratégico, operacional e tático do EB.  

 
Em relação ao corte que se deu na pesquisa, segundo Vieira (2004, p. 21 e 22) foi 

longitudinal, por permitir que sejam identificadas as transformações que tenham ocorrido ao 

longo do tempo no fenômeno a ser observado, no caso as transformações organizacionais. No 

que se refere ao nível da análise, definiu-se o nível organizacional, por ter por objeto de 

pesquisa a organização. Finalmente, como subunidade de análise, o ambiente militar, em 

especial a estrutura organizacional do EB.  

 

Convém destacar que o espaço temporal analisado nesse corte longitudinal foi a partir da 

publicação da Estratégia Nacional de Defesa (BRASIL, 2008). 

 

Basicamente, em um primeiro momento, foi feita uma análise documental e bibliográfica que 

proporcionou o embasamento para a elaboração das entrevistas e para a definição das 
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categorias de análise. Posteriormente, passou-se a realização das entrevistas e a consolidação 

dos dados recolhidos pela observação direta. Finalmente, passou-se à análise dos resultados, 

através da triangulação com as informações recolhidas da pesquisa documental, bibliográfica 

e das pesquisas de campo.  

 

3.2 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Os sujeitos da pesquisa foram militares ligados funcionalmente aos vetores de transformação 

no âmbito do Exército Brasileiro (2010a, p.31), aos projetos estratégicos em curso e os que 

estão, atualmente, no exercício do comando. 

 

A amostra foi não probabilística (VERGARA, 2009) e definida pelo critério da tipicidade, 

sendo constituída por militares dos três níveis organizacionais (estratégico, operacional e 

tático) que participaram ou participam de ações gerenciais relacionadas ao escopo do processo 

de transformação, dos gerentes/supervisores dos projetos estratégicos da Força15 e por 

comandantes de organizações militares. 

 

Foram elaborados três tipos de roteiro para as entrevistas, o primeiro direcionado para os 

gestores (APÊNDICE A), o segundo para os gerentes/supervisores dos projetos estratégicos 

(APÊNDICE B) e outro para os comandantes de organizações militares (APÊNDICE C). Para 

cada roteiro, foi identificado um público-alvo em cada um dos níveis da organização, 

conforme abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15Os projetos estratégicos da Força são considerados como os indutores da transformação, sendo os seguintes: 
ASTROS 2020, Defesa Antiaérea, Defesa Cibernética, GUARANI, SISFRON, PROTEGER e OCOP. A 
descrição pormenorizada dos projetos encontra-se em: www.epex.eb.mil.br.   
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Quadro 13 - Público-alvo por nível organizacional 
 

NÍVEL 

ORGANIZACIONAL16 
ESTRATÉGICO OPERACIONAL TÁTICO 

PÚBLICO-ALVO 
Oficiais-Generais do 

Estado-Maior do 
Exército e ODS17 

Oficiais Superiores 
dos OADI, EME, 

ODS e 
Cmt OM nível 

Grande Unidade18 

Gerentes/Supervisores 
dos Projetos 

Estratégicos e 
Cmt OM nível 

Unidade19 
Fonte: o Autor. 

 

Com base na estrutura organizacional do Exército, o Estado-Maior é o órgão de Direção 

Geral, ou seja, elabora, coordena e controla as ações decorrentes do planejamento estratégico, 

além de definir as políticas que orientam os diversos sistemas de atividades20 da Instituição. 

Desse modo, os oficiais-generais que o compõe encontram-se nos níveis estratégicos da 

Força, assessorando diretamente o Chefe do Estado-Maior, que se encontra, em termos de 

processo decisório, no mais alto nível da administração depois do Comandante do Exército. 

 

Os oficiais superiores dos OADI, ODS e do próprio EME elaboram efetivamente os 

documentos que embasam e dão prosseguimento ao PEEx e os Planos Estratégicos Setoriais, 

apresentando-os aos decisores no nível estratégico. Enquanto que os gerentes dos projetos 

estratégicos encontram-se no nível tático, por serem os executores das ações estratégicas 

inseridas nos Planos Estratégico e Setorial, independente do seu posto ser de oficial-general 

ou não. 

 

Em relação à parte operacional, os níveis foram explicitados na Figura 2 - Estrutura Operativa 

do Exército, onde os Comandos Militares de Área estavam inseridos no nível estratégico, as 

                                                
16Conforme explicitado, anteriormente, nas Forças Armadas os níveis organizacionais diferem dos níveis que são 
utilizados pela área de gestão, onde o mais alto nível é o estratégico,seguido do tático e por último o operacional. 
17OADI: Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Comandante do Exército (Gabinete, Centro de 
Comunicação Social do Exército, Centro de Inteligência do Exército, Secretaria-Geral do Exército, Centro de 
Controle Interno do Exército e Consultoria Jurídica Adjunta do Comando do Exército); 
EME: Estado-Maior do Exército (1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª Subchefias e o Escritório de Projetos do Exército; e  
ODS: Órgãos de Direção Setorial (Departamento-Geral do Pessoal, Departamento de Engenharia e Construção, 
Departamento de Educação e Cultura do Exército, Comando de Operações Terrestres, Departamento de Ciência 
e Tecnologia, Secretaria de Economia e Finanças e Comando Logístico).    
18Grande Unidade: Divisão e Brigada. 
19Unidade: Batalhão, Regimento e Grupo. 
20Os sistemas de atividades caracterizam de um modo geral, as atividades exercidas pelos órgãos de direção 
setorial e pelos órgãos de assistência direta e imediata ao Comandante do Exército. O Sistema Exército 
Brasileiro é constituído por treze sistemas: Ciência, Tecnologia e Inovação; Comando e Controle; Comunicação 
Social; Doutrina Militar Terrestre; Economia e Fianças; Educação, Cultura e Desportos; Engenharia e 
Construção; Gestão; Inteligência; Logístico; Mobilização; Operacional Militar Terrestre e Pessoal.  
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Divisões de Exército e as Brigadas no nível operacional e as organizações militares de nível 

unidade estavam na parte tática. 

 

Nesse sentido e procurando realizar uma pesquisa qualitativa que abrangesse todos os níveis 

da operacionalidade, quer no âmbito estritamente militar, operativo, quer no âmbito da alta 

administração da Força, foram entrevistados vinte e um militares, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 14 - Quantitativo das entrevistas 

 

NÍVEL 
ORGANIZACIONAL ESTRATÉGICO OPERACIONAL TÁTICO TOTAL 

PÚBLICO-ALVO 4 11 6 21 

Fonte: o Autor. 

 

A presente divisão quantitativa não foi feita de forma balanceada entre os três níveis 

organizacionais, tendo em vista que é no nível operacional onde as estratégias e os planos são 

feitos, entendeu-se que esse público-alvo era o mais apropriado por possuir os sujeitos, desse 

nível organizacional, com maior consciência e clareza sobre todos os processos de mudanças 

em curso na organização. Cabendo aos do nível estratégico sua deliberação e aos do nível 

tático a sua execução.  

 

Em relação aos militares entrevistados, segue um quadro qualitativo, que explicita mais 

pormenorizadamente suas características: 

 

Quadro 15 - Qualificação dos entrevistados 

 

   
ENTREVISTADOS 

NÍVEL 
ORGANIZACIONAL FUNÇÃO POSTO TEMPO DE 

SERVIÇO 

E1 Estratégico Gestor Gen Ex 40-45 

E2 Estratégico Gestor Gen Div 35-40 

E3 Estratégico Gestor Gen Div 35-40 

E4 Estratégico Gestor Gen Bda 30-35 
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   NTREVISTADOS NÍVEL 
ORGANIZACIONAL FUNÇÃO POSTO TEMPO DE 

SERVIÇO 

OC5 Operacional Cmt OM Gen Bda 30-35 

OC6 Operacional Cmt OM Gen Bda 30-35 

OC7 Operacional Cmt OM Coronel 30-35 

OA8 Operacional Assessor Coronel 30-35 

OA9 Operacional Assessor Coronel 30-35 

OA10 Operacional Assessor Coronel 30-35 

OA11 Operacional Assessor Coronel 30-35 

OA12 Operacional Assessor Coronel 30-35 

OA13 Operacional Assessor Coronel 30-35 

OA14 Operacional Assessor Coronel 30-35 

OA15 Operacional Assessor Major 25-30 

TP16 Tático Gerente de 
Projeto Gen Div 35-40 

TP17 Tático Gerente de 
Projeto Coronel 30-35 

TP18 Tático Supervisor de 
Projeto Coronel 30-35 

TP19 Tático Supervisor de 
Projeto Coronel 30-35 

TC20 Tático Cmt OM Coronel 30-35 

TC21 Tático Cmt OM Coronel 30-35 

Fonte: o Autor. 

 

3.3  COLETA DE DADOS 

 

A pesquisa foi realizada utilizando três fontes de dados, tanto primárias como secundárias: 

- análise documental e bibliográfica; 

- entrevistas com militares que participaram e/ou participam do processo de transformação da 

Força; e 

- observação direta. 

 

Ao utilizar três fontes de dados, a pesquisa aproxima-se de uma triangulação (documentos, 

entrevistas e observação do objeto de estudo), não se fixando em apenas uma fonte, conforme 
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destaca Jick (1979), pois sendo o estudo de caso um método que permite uma coleta ampla e 

variada de observações, a triangulação permite uma maior consistência à análise de dados que 

se fará posteriormente. 

 

A triangulação permite que um mesmo objeto possa ser visto por vários prismas, diminuindo 

a possibilidade de uma má interpretação decorrente de uma única fonte de dados. Além disso, 

em relação ao estudo de caso, onde múltiplas interpretações da realidade podem ocorrer, ela 

possibilita a interpretação dessas realidades, captando as diferentes realidades do objeto de 

estudo (SILVERMAN, 1993; FLICK, 1998). 

 

A pesquisa bibliográfica foi baseada na literatura relacionada com o assunto (livros, manuais, 

revistas especializadas, jornais, artigos, anais de congressos, internet, teses e dissertações). Na 

oportunidade, foram levantados os fundamentos e características das teorias já citadas e seus 

possíveis reflexos sobre os processos de transformações em estruturas organizacionais. 

 

No prosseguimento, a pesquisa documental foi baseada nos arquivos do EB, mais 

especificamente do Estado-Maior do Exército (EME), órgão responsável pelo Processo de 

Transformação do Exército, da documentação produzida pelos órgãos de direção setorial, 

responsáveis pelos vetores que iniciaram o processo de transformação21. 

 

A pesquisa documental prosseguiu com os relatórios e declarações das Conferências dos 

Ministros da Defesa das Américas, das atas dos organismos que tratam da defesa hemisférica 

na OEA e na UNASUL. O objetivo principal foi o de levantar informações em documentos 

ostensivos ou não, como regulamentos internos, circulares, pareceres, atas e relatórios, dentre 

outros. 

 

A utilização desses dados foi essencial para compreender e contextualizar os dados obtidos da 

pesquisa de campo quer com a observação direta do ambiente onde a transformação está 

sendo debatida/construída, quer das entrevistas com os agentes da mudança. Conforme 

destaca Spink (1999, p. 126), os documentos “são produtos e componentes significativos do 

cotidiano; complementam, completam e competem com a narrativa e a memória.”.   

 

                                                
21 Conforme o PTEx (BRASIL, 2010a, p.31) inicialmente, eram seis vetores, depois passaram para nove 
(BRASIL, 2012f, p.3) 
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Em relação à observação direta, ela foi baseada na vivência do pesquisador com o ambiente 

escolar, como professor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), e 

como chefe do Centro de Estudos Estratégicos do Exército (CEEEx), órgão que se encontra 

no centro do debate sobre o processo de transformação da Força, o Estado-Maior do Exército.  

 

As entrevistas realizadas foram semi-estruturadas com o objetivo principal de buscar 

subsídios de como ocorreram ou estão em andamento ações que possibilitaram ou não 

transformações estruturais na Instituição. 

 

As entrevistas foram realizadas ao longo do 2º Semestre de 2012 e do 1º Semestre de 2015. 

Primeiramente, o foco foram militares da área de ensino da Instituição, por estarem 

vivenciando mudanças estruturais referentes à adequação da pós-graduação stricto sensu 

realizada na ECEME com as normas e diretrizes preconizadas pela Fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que, em termos de marco legal foi 

somente uma adequação, porém  no que se refere à cultura organizacional foi uma quebra de 

paradigma caracterizada pelo primeiro curso de mestrado acadêmico para militares e civis, 

dentro de uma das escolas de mais alto nível das Forças Armadas22 e avaliado por uma 

instituição externa a elas23.  

 

Em relação ao demais militares entrevistados, o ano de 2015 foi escolhido por dois motivos 

principais, quais sejam: (i) foi o ano previsto pelo processo de transformação para que ocorra 

o diagnóstico das ações realizadas até o presente momento, e (ii) foi a primeira vez que o 

Plano Estratégico do Exército, elaborado no final de 2014, conseguiu se adequar 

temporalmente ao plano plurianual do governo federal e definir critérios de priorização para 

os projetos estratégicos da Força. 

 

As entrevistas seguiram roteiros semelhantes, porém diferenciados para os públicos-alvos, 

sendo que a referente aos comandantes de organizações militares e aos gerentes dos projetos 

focava mais nas percepções que eles tinham do processo de transformação, enquanto o outro 

                                                
22Na legislação de ensino militar, são consideradas escolas de mais alto nível das Forças Armadas (cursadas 
somente por oficiais superiores - majores, tenentes-coronéis e coronéis), as seguintes: Escola Superior de Guerra 
(Ministério da Defesa), Escola de Guerra Naval, Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e Escola de 
Comando e Estado-Maior da Aeronáutica. 
23“Os desafios do ensino militar no contexto transformacional do Exército Brasileiro: recriando a pós-graduação 
stricto sensu em ciências militares”. Disponível em: <http://www.seer.ufrgs.br/rbed/article/viewFile/48920/30  
607>. Acesso em: 12 ago. 2013. 
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roteiro buscava entender como tem ocorrido a transformação no Exército. Ao final do 

trabalho, como apêndices, estão apresentados os dois modelos de roteiros utilizados nas 

entrevistas. 

 

3.4  TRATAMENTO DE DADOS 

 

A pesquisa procurou abordar o fenômeno das transformações organizacionais e como 

decorrência foi realizada uma abordagem exploratória, com foco na pesquisa qualitativa e no 

estudo de caso. 

 

A triangulação foi utilizada com o objetivo de buscar a convergência entre os dados obtidos, 

possibilitando identificar as divergências, os padrões e os resultados contraditórios (GUPTA; 

GUILLEN, 2008; VERGARA, 2008). Assim, foram triangulados os objetivos da pesquisa, o 

referencial teórico e os dados obtidos pelas entrevistas e documentos diversos, em especial, os 

reguladores do marco legal da área de defesa no Brasil. 

 

O tratamento dos dados, em relação à coleta de dados feitas com base na literatura (pesquisa 

Bibliografia) e na documentação (pesquisa Documental), se deu pela análise de conteúdo, 

que, para Vergara (2008, p. 15), é “uma técnica para o tratamento de dados que visa 

identificar o que está sendo dito a respeito de determinado tema”. Desta forma, foram 

identificados os fundamentos e as características das teorias citadas e seus possíveis 

relacionamentos com transformações organizacionais em ambientes, originalmente, 

hierarquizados e verticalizados. 

 

Em relação às entrevistas realizadas na pesquisa de campo, foi utilizada, também, a análise de 

conteúdo, tendo por base o entendimento dado por Bardin (1995, p. 42) de que ela procura 

obter “por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 

(incluído o das entrevistas), indicadores que permitem a inferência de conhecimentos relativos 

às condições de produção [ou] recepção dessas mensagens”. Com isso pretendeu-se utilizar as 

entrevistas com militares para entender o ambiente no qual estão inseridas as suas 

organizações nos seus momentos da verdade em relação às suas transformações. 
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As entrevistas foram previamente submetidas a uma codificação temática que identificou as 

categorias prévias que foram utilizadas para a pesquisa de campo (MILES; HUBERMAN, 

1994), sem, no entanto, impossibilitar o surgimento de novas categorias ao longo da pesquisa.  

 

As categorias foram construídas a partir do referencial teórico, da problematização e dos 

objetivos da pesquisa, no entanto, qualquer critério de análise adotado deve ser visto como um 

instrumento para avaliar um ambiente em constante mudança, necessitando ser observado por 

uma perspectiva aberta, ao invés de uma perspectiva fechada e estável (STAKE, 1998).  

 

Nesse contexto, foram elencadas as seguintes categorias prévias: 

 

- A ambiência militar e o Exército Brasileiro: esta categoria teve como objetivo explicar o 

ambiente militar, suas características e idiossincrasias, o habitus e o ethos militar, como são 

construídos e internalizados nos integrantes da Instituição. Que pressões são exercidas sobre o 

indivíduo, como ele percebe a Instituição e como se relaciona com ela.  

- As demandas em Segurança e Defesa: esta categoria serviu como base para analisar as 

demandas oriundas do marco regulatório de Segurança e Defesa, do ambiente externo e 

interno; das novas ameaças e seus possíveis impactos nas áreas citadas. De que forma o marco 

legal que regula o ambiente da defesa, facilita ou impede a absorção de novas capacidades 

para fazerem frente a essas novas demandas. Através desta categoria pretendeu-se verificar 

quais foram as pressões exercidas por essas demandas na Força e como elas podem ter 

impactado o modus operandi das organizações militares.  

- O processo de transformação: nesta categoria procura-se compreender o processo no qual 

a Instituição está inserida desde 2008, em um ambiente pós-Estratégia Nacional de Defesa. 

Que ações caracterizam o processo, ele existe ou nada mais é do que uma expectativa criada 

pela alta administração. Quais são as motivações internas e externas que determinaram o 

início do processo. Ocorreram mudanças significativas que possam ter impactado a estrutura, 

os processos e as pessoas na organização, ou foram somente pequenas mudanças 

incrementais. 

 

Ao longo da pesquisa de campo e da documentação que tem amparado o processo de 

transformação, como os documentos citados anteriormente24 e a análise das portarias de 

                                                
24Ver 5.6  DOCUMENTOS BASES DO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO. 



75 
 
implementação das ações estratégicas contidas no Plano Estratégico do Exército, emergiu 

uma quarta categoria, direcionada para a área da gestão: 

 

- A gestão no âmbito da defesa: esta categoria busca identificar se existe uma gestão própria 

na área de defesa ou se ela se insere no ambiente da administração pública. Através desta 

categoria pretende-se identificar as diferenças ou não entre o gerenciamento de o instrumento 

militar em tempo de paz e no ambiente da guerra. Assim como, se é possível as estruturas se 

adaptarem aos novos cenários dos conflitos e manterem a eficiência em um ambiente de 

guerra. Nesta categoria, procura-se verificar se a gestão estratégica pode ser considerada uma 

ferramenta adequada para a área da defesa, na busca da efetividade, tanto em tempos de paz 

como de guerra, além de se analisar os possíveis reflexos do processo de transformação no 

processo decisório da Força.  

 

Quadro 16 - Categorias de análise 

 

CATEGORIAS BASE TEÓRICA 

A ambiência militar e o Exército 
Brasileiro 

Bourdier, 1983, 1989,1996; Bevilaqua e Leirner, 
2000; Rosa e Brito, 2010; Leirner, 1997; Lang, 1965; 
Huntington, 1996; Lasswell, 1941; Soeters et al, 
2006; Moskos, 1977; Moskos, Williams e Segal, 
2000; Kuhlmann, 2007; Booth, Kestnbaum e Segal, 
2001; Weber, 1991; Wilson, 1989; Caforio, 2007. 

As demandas em Segurança e Defesa 

Ghyczy, Oetinger e Bassford, 2002; Clausewitz, 
1947, 1979, 1988; Liddell Hart, 1967, 1991; 
Mintzeberg, 2000, 2004; Mintzeberg et al, 2006; 
Motta, 2001, 2007; Lima e Bressan, 2003; Pettigrew, 
1985; Evered, 1983; Ronda Pupo e Zapata, 2008; 
Ronda Pupo e Guerras-Martin, 2012; Mintzberg, 
Ahlstrand e Lampel, 2000; Motta, 2007. 

O processo de transformação 

Mathias, 2007; Krulak, 1999; Saint-Pierre, 2007; 
Kuhn, 1975; Fischer, 2002; Motta, 2001; Pettigrew, 
1985, 1986; Spink, 1999; Silverman, 1993; Flick, 
1998; Schaffer e Tompson, 1997; Covey, 1994; 
Menegasso e Salm, 2005; Caldas e Wood, 1999; 
Kotter, 1997; Bressan, 2001; Mintzeberg et al, 2006; 
Lima e Bressan, 2003; Pinto e Couto-de-Souza, 
2009; Nadler, Shaw, Walton et al, 1995; Ariely e 
Carmon, 2000; Donaldson, 1987; Bridges e 
Crawford, 2000; Casey e Peck, 2001, Hall, 2004; 
Porras e Robertson, 1992. 
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CATEGORIAS BASE TEÓRICA 

A gestão no âmbito da defesa 

Wright, Kroll e Parnell, 2000; Certo e Peter, 1993; 
Hambrick e Chen, 2007; Boyne e Walker, 2010; 
Poister, 2010; Mintzeberg, 1976, 1979, 2004; Motta, 
2007; Santos, 1999; Bartol e Martin, 1998; Estrada e 
Almeida, 2007; Hambrick e Chen, 2007; Schendel e 
Hofer, 1979; Rabin, Miller e Hildreth, 1989; Toft, 
1989; Cunnigham, 1989; Braga, 1987; Maccrimmon, 
1973; Silva, Roglio e Silva, 2010; Minztberg, 
Raisinghani e Theoret, 1976; Simon, 1970, 1987; 
Miles e Snow, 1978; Montanari, 1989; Johnson, 
Scholes e Whittington, 2011; Cunningham, 1989; 
Fredrickson, 1990; Bowman, Singh e Thomas, 2002; 
Boyne, Walker, 2010; Johnson, Scholes e 
Whittington, 2011; Takeuchi e Nonaka, 2008; 
Resteigne e Soeters, 2009; Lake, 1992; Reiter e 
Stam, 2002; Vasquez, 2005; Everts, 2002; Levy, 
2010. 

Fonte: o Autor. 

 

Com base nessas categorias e em suas temáticas, procurou-se construir uma narrativa e 

consequente teorização sobre uma possível identificação de um espaço transformacional onde 

os entes da transformação possam atuar de forma alinhada e efetiva.  

 

3.6  LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

No que se refere ao estudo de caso, a dificuldade de generalização dos resultados obtidos é 

uma das limitações mais marcantes do método. No entanto, assim como os experimentos, os 

estudos de caso “são generalizáveis às proposições teóricas e não às populações ou aos 

universos” (YIN, 2010, p. 22) e, no caso em estudo, as proposições teóricas se evidenciam na 

busca pelo espaço transformacional fundamentando-se nas teorias sobre mudanças, 

transformação e gestão estratégica, permitindo que possam ser replicados em outros 

ambientes que estejam sendo conduzidos em um processo de transformação. 

 

Em relação à coleta dos dados, a utilização de entrevistas e a falta de estudos na área da 

gestão militar sob o focus da transformação organizacional no Brasil, provavelmente serão as 

principais limitações da coleta. 
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A utilização de entrevistas tendo como público-alvo os militares que participaram/participam 

do processo de transformação do Exército Brasileiro, com pontos de vista peculiares e 

conhecimentos setorizados de suas respectivas áreas de atuação, pode tornar limitado os 

resultados da pesquisa (EISENHARDT; GRAEBENER.2007).  

 

No entanto, como forma de minimizar essa limitação, acredita-se que a realização de 

entrevistas com uma maior diversidade do número de entrevistados nos três níveis da 

organização, assim como de diversos setores que participam ou são impactados pelo processo 

de transformação, poderá reduzir essa limitação, em que pese a dificuldade da realização de 

algumas entrevistas que tiveram que ser realizadas a distância pela internet (BAUER; 

GASKELL; ALLUM, 2002; GASKELL, 2002). 

 

Em relação à dificuldade de se obter estudos na área, acredita-se que com a ampliação da 

pesquisa no âmbito das Ciências Sociais, que não somente a Administração possam ser 

encontrados outros estudos que poderão corroborar com a presente pesquisa e, com isso, 

minimizar essa carência. 

 

No que se refere ao tratamento dos dados, este poderá sofrer a influência da própria condição 

de militar deste pesquisador, independente de tentativas concretas de se manter o 

distanciamento necessário para as possíveis interpretações dos dados. Como forma de 

minimizar esta limitação, pretende-se verificar a existência de pontos de contato entre os 

dados e informações levantados nas pesquisas bibliográficas e documentais com aqueles 

obtidos nas entrevistas, procurando, com isto, atingir os objetivos propostos inicialmente.  

 

Nesse contexto, a realização da triangulação como forma de se buscar uma convergência das 

metodologias ou das fontes utilizadas em determinado estudo, servirá como um meio para 

obter a validação cruzada. (JICK, 1979). Segundo Denzin (1978) a triangulação é como uma 

combinação de metodologias no estudo de um mesmo fenômeno. Na prática, a utilização da 

triangulação em determinado estudo, aumenta a crença de que os resultados serão válidos. 
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4. AS DEMANDAS DE SEGURANÇA E DEFESA NACIONAL  

 

O estudo das demandas de Segurança e Defesa Nacional inserem-se no contexto da descrição 

do focus desta pesquisa, o Exército Brasileiro, por serem as grandes impulsionadoras do 

processo de transformação ora em curso na Instituição. Essas demandas são decorrentes, 

basicamente, da legislação brasileira que configura o estamento jurídico que regula o preparo 

e o emprego das Forças Armadas, das novas ameaças que impactam a sociedade brasileira, 

das características dos conflitos armados contemporâneos (OEA, 2003; NIELSEN, 2005; 

FEAVER, 1999; SAINT-PIERRE, 2007; MATHIAS, 2007) e das demandas internas 

caracterizadas pelo atendimento às necessidades do público interno. 

 

Em relação aos conflitos armados contemporâneos, a sua caracterização será apresentada no 

contexto dos documentos que constituem as bases teóricas para o processo de 

transformação25, por constituírem-se em uma das reais motivações das mudanças doutrinárias 

ali inseridas. 

 

4.1 DEMANDAS DECORRENTES DA LEGISLAÇÃO 

 

As principais demandas da legislação brasileira que impactam a Segurança e a Defesa 

Nacional advêm de três fontes principais: às relativas ao marco legal do Estado Brasileiro, 

caracterizada pela Constituição Federal e pelas Leis; às decorrentes do Ministério da Defesa, 

desde a Política Nacional de Defesa até manuais que definem conceitos, procedimentos e 

técnicas metodológicas e; a legislação interna das Forças Armadas, em especial do Exército 

Brasileiro, decorrente desse amparo jurídico e das necessidades específicas de cada Força 

Singular. 

 

4.1.1 Demandas do Estado Brasileiro 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988) é o marco principal da 

nova estrutura de defesa brasileira, consubstanciada nos seguintes documentos: a Política de 

Defesa Nacional (BRASIL, 2005), a Doutrina Militar de Defesa (BRASIL, 2007), a Estratégia 

Nacional de Defesa (BRASIL, 2008a, 2012a), a Lei Complementar nº 136 (BRASIL, 2010b), 

                                                
25 Ver 5.6  DOCUMENTOS BASES DO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO. 
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a Política Nacional de Defesa (BRASIL, 2012a) e o Livro Branco de Defesa Nacional 

(BRASIL, 2012b). 

 

A missão das Forças Armadas está descrita na Constituição da República Federativa (CF) do 

Brasil de 1988 (BRASIL, 1988), na qual consta em seu artigo 142: “As Forças Armadas, 

constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica [...] destinam-se à defesa da 

Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da 

ordem”. Ainda conforme o mesmo artigo, as Forças Armadas (FA) são comandadas pelo 

Presidente da República. Já a administração e o preparo ficam a cargo do Ministério da 

Defesa. 

 

A Lei Complementar nº 136, de 25 de agosto de 2010 (BRASIL, 2010b), apresenta uma nova 

estrutura para o MD, entre elas a criação do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, com 

status igual ao dos Comandantes das Forças Singulares, o que nos remeterá a um novo estudo 

da estrutura organizacional do EB, um dos focos desta pesquisa.  

 

A nova Lei ampliou o poder de polícia dado, anteriormente, somente para o Exército e agora 

ampliado para a Marinha e a Aeronáutica (Art 16-A). Tal fato possibilitou a atuação das três 

Forças Singulares no apoio às Forças de Segurança Pública na retomada do Complexo do 

Alemão (BRASIL, 2010c) e, mais recentemente, na Comunidade da Maré. 

 

Outro fator importante definido na LC 136, foi a determinação de que os três principais 

documentos da área de defesa fossem revisados periodicamente e apreciados pelo Congresso 

Nacional: 

 
§ 3o  O Poder Executivo encaminhará à apreciação do Congresso Nacional, 
na primeira metade da sessão legislativa ordinária, de 4 (quatro) em 4 
(quatro) anos, a partir do ano de 2012, com as devidas atualizações:  
I - a Política de Defesa Nacional;  
II - a Estratégia Nacional de Defesa;  
III - o Livro Branco de Defesa Nacional. (BRASIL, 2010b). 

 

4.1.2 Demandas do Ministério da Defesa 

 

Com a criação do MD em 1999, ficou notória a necessidade de reformular a Política de 

Defesa Nacional, criada em 1996, no governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, no 
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entanto, tal só ocorreria em 2005 quando a nova Política de Defesa Nacional (PDN) seria 

apresentada ao país. Este documento, em sua Introdução abordava a sua principal finalidade: 

 
A Política de Defesa Nacional [é] voltada, preponderantemente, para 
ameaças externas, é o documento condicionante de mais alto nível do 
planejamento de defesa e tem por finalidade estabelecer objetivos e 
diretrizes para o preparo e o emprego da capacitação nacional, com o 
envolvimento dos setores militar e civil, em todas as esferas do Poder 
Nacional. (BRASIL, 2005). 
 

A PDN “é composta por uma parte política, que contempla os conceitos, os ambientes 

internacional e nacional e os objetivos da defesa. Outra parte, de estratégia, engloba as 

orientações e diretrizes.” (BRASIL, 2005, p. 2) A seguir, o documento definia os termos 

Segurança e Defesa Nacional, conforme descritos anteriormente na Seção 1. 

 

Mais adiante, na sua orientação estratégica, a PDN apresenta o seguinte aspecto, sob os quais 

serão formuladas as ideias centrais da Estratégia Nacional de Defesa: 

 

A ausência de litígios bélicos manifestos, a natureza difusa das atuais 
ameaças e o elevado grau de incertezas, produto da velocidade com que as 
mudanças ocorrem, exigem ênfase na atividade de inteligência e na 
capacidade de pronta resposta das Forças Armadas, às quais estão 
subjacentes características, tais como versatilidade, interoperabilidade, 
sustentabilidade e mobilidade estratégica, por meio de forças leves e 
flexíveis, aptas a atuarem de modo combinado e a cumprirem diferentes 
tipos de missões. (BRASIL, 2005). 

 

Finalmente, cabe destacar na PDN, as diversas diretrizes estratégicas, que se relacionam com 

a consecução dos objetivos propostos por esta pesquisa: 

 
I – manter forças estratégicas em condições de emprego imediato, para a 
solução de conflitos; 
II – dispor de meios militares com capacidade de salvaguardar as pessoas, 
os bens e os recursos brasileiros no exterior; 
[...] 
IV – incrementar a interoperabilidade entre as FA, ampliando o emprego 
combinado; 
[...] 

XVII – estimular a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico e a 
capacidade de produção de materiais e serviços de interesse para a defesa; 
XVIII - intensificar o intercâmbio das Forças Armadas entre si e com as 
universidades, instituições de pesquisa e indústrias, nas áreas de 
interesse de defesa; (grifo nosso). 
[...] 
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XXIII – dispor de capacidade de projeção de poder, visando à eventual 
participação em operações estabelecidas ou autorizadas pelo Conselho de 
Segurança da ONU. (BRASIL, 2005). 

 

A PDN foi a força motriz para que o MD confeccionasse a Doutrina Militar de Defesa, a 

Estratégia Nacional de Defesa e a Lei Complementar nº 136, sendo considerada o primeiro 

Livro Branco do Brasil, ou seja, o primeiro documento que explicitou, no âmbito político-

estratégico, uma política de Estado na área de Defesa após a Constituição Federal de 1988. 

 

A Doutrina Militar de Defesa (DMiD) estabelece os fundamentos doutrinários para o emprego 

das FA em atendimento às demandas da Defesa Nacional, define termos como Poder 

Nacional, já citado anteriormente, o qual é projetado pelos Poderes Marítimo, Terrestre e 

Aeroespacial. Destes, ressalta-se o Terrestre, no qual o EB é a Força Singular representativa 

das Forças Armadas: 

 
Poder Terrestre resulta da integração dos recursos predominantemente 
terrestres de que dispõe a Nação, no território nacional, quer como 
instrumento de ação política e militar, quer como fator de desenvolvimento 
econômico e social, visando a conquistar e a manter os objetivos nacionais. 
(BRASIL, 2007, p. 15). 
 

Outra definição importante é a da Expressão Militar do Poder Nacional, apresentada como: 

 
a manifestação, de natureza predominantemente militar, do conjunto dos 
homens e dos meios de que a Nação dispõe que, atuando em conformidade 
com a vontade nacional e sob a direção do Estado, contribui para alcançar e 
manter os objetivos nacionais. (BRASIL, 2007, p. 16). 

 

Conforme a DMiD, os componentes da citada expressão militar são o Poder Naval, o Poder 

Militar Terrestre e o Poder Militar Aeroespacial. Por conseguinte, o Poder Militar Terrestre é 

definido como: 

 
parte integrante do Poder Terrestre capacitada a atuar militarmente em terra 
e em certas áreas limitadas de águas interiores, as quais sejam de interesse 
para as operações terrestres, bem como, em caráter limitado, no espaço 
aéreo sobrejacente. (BRASIL, 2007, p. 16). 

 

Desta forma, destaca-se que o Poder Militar Terrestre “contribui para a dissuasão estratégica 

pela articulação em todo o território nacional e pela disponibilidade de forças de pronto 

emprego” (BRASIL, 2007, p. 17). 
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Todo este corolário de definições, chega ao seu foco principal, quando a DMiD, define a 

estratégia da dissuasão como aquela que se caracteriza “pela manutenção de forças militares 

suficientemente poderosas e prontas para o emprego imediato, capazes de desencorajar 

qualquer agressão militar” (BRASIL, 2007, p. 36). Neste contexto, ressalta-se que: 

 

O Brasil adota uma postura estratégica baseada na existência de uma 
estrutura militar com credibilidade, capaz de gerar efeito dissuasório. No 
contexto de um plano mais amplo de defesa e a fim de reprimir uma 
possível agressão armada, o País empregará todo o poder militar necessário 
e suas reservas mobilizáveis, com vistas à decisão do conflito no prazo mais 
curto possível e com o mínimo de danos à integridade territorial e aos 
interesses nacionais, buscando condições favoráveis para o 
restabelecimento da paz. (BRASIL, 2007, p. 36). 
 

Com o objetivo de apresentar o “Como fazer”, decorrente da Política que nos mostra o “Que 

fazer”, surge, em 2008, a Estratégia Nacional de Defesa. Ela foi definida como um: 

 
Plano [que] é focado em ações estratégicas de médio e longo prazo e 
objetiva modernizar a estrutura nacional de defesa, atuando em três eixos 
estruturantes: reorganização das Forças Armadas, reestruturação da indústria 
brasileira de material de defesa e política de composição dos efetivos das 
Forças Armadas. (BRASIL, 2008, p.5). 
 

As características dos novos conflitos passam por um ambiente de incertezas, difuso e 

assimétrico, exigindo Forças Armadas com novas concepções de preparo e emprego, com 

esse intuito, a END definiu em seu escopo, diretrizes estratégicas paras as Forças, dentre elas 

citamos: 

 
1. Dissuadir a concentração de forças hostis nas fronteiras terrestres, nos 
limites das águas jurisdicionais brasileiras, e impedir-lhes o uso do espaço 
aéreo nacional. 
Para dissuadir, é preciso estar preparado para combater. A tecnologia, por 
mais avançada que seja, jamais será alternativa ao combate. Será sempre 
instrumento do combate. 
2. Organizar as Forças Armadas sob a égide do trinômio 
monitoramento/controle, mobilidade e presença.  
[...] 
4. Desenvolver, lastreado na capacidade de monitorar/controlar, a 
capacidade de responder prontamente a qualquer ameaça ou agressão: a 
mobilidade estratégica. (BRASIL, 2008, p.11). 

 

Essas diretrizes irão fundamentar as estratégias intrínsecas de cada Força para atender à END. 

Em suas Disposições Finais, apresenta uma série de documentos e ações complementares que 
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deverão ser realizadas, conforme um cronograma específico e com os respectivos 

responsáveis pelas suas elaborações. (BRASIL, 2008, p. 67). Dentre eles, destacam-se os 

Planos de Equipamento e Articulação das Forças Armadas (2009-2030), que, no caso do 

Exército, se configurará na Estratégia Braço Forte. (BRASIL, 2009).  

 

Com base na referida Lei, em 2012, a PDN foi atualizada, recebendo o nome de Política 

Nacional de Defesa (BRASIL, 2012a) ficando em consonância com a Estratégia Nacional de 

Defesa (BRASIL, 2008, 2012a), também atualizada. Além disso, foi elaborado, pela primeira 

vez, “o Livro Branco de Defesa Nacional [que] soma-se à Estratégia Nacional de Defesa e à 

Política Nacional de Defesa como documento esclarecedor sobre as atividades de defesa do 

Brasil” (BRASIL 2012b, p.8). 

 

O Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN) serve, tanto como um “mecanismo de prestação 

de contas à sociedade sobre a adequação da estrutura de defesa hoje existente aos objetivos 

traçados pelo poder público”como “um estímulo à discussão sobre a temática de defesa no 

âmbito do Parlamento, da burocracia federal, da academia, e da sociedade brasileira em 

geral.” (BRASIL 2012b, p.8). 

4.1.3 Demandas para o Exército Brasileiro 

No âmbito do Exército Brasileiro, decorrentes das demandas da legislação, inicialmente, 

foram produzidos os seguintes documentos: a Estratégia Braço Forte (BRASIL, 2009), o 

Processo de Transformação do Exército (BRASIL, 2010a) e a nova Estrutura Organizacional 

do Exército (EXÉRCITO, 2012). 

 

A Estratégia Braço Forte (EBF) contemplou o planejamento estratégico da Força com vistas 

ao marco final de 2030, dividindo-o, conforme os Planos já citados na Seção 1 e com base na 

dissuasão e no desenvolvimento de capacidades (BRASIL, 2009, p. 8). 

 

Além do ressaltado na Seção 1, convém destacar que a EBF apresentava os recursos 

necessários a cada Programa e Plano, bem como uma priorização deles, ao longo do tempo. 

(BRASIL, 2009, p. 31 e 32). 

 

O Estado-Maior do Exército, ao verificar que as ações necessárias para implementar a EBF 

necessitariam de novas concepções doutrinárias, capacitação de pessoal, aquisição de novos 
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Materiais de Emprego Militar (MEM) com tecnologias desconhecidas pelos integrantes da 

Força e de que, mesmo com todo o aporte de recursos solicitado, ainda teríamos um exército 

com doutrina, material e equipamentos da 2ª Guerra Mundial, resolveu propor um “Processo 

de Transformação do Exército”. (BRASIL, 2010a, p. 24 e 25). 

 

Ao aprofundar os estudos sobre determinados conceitos, o documento que propugna o 

Processo de Transformação do Exército (PTEx), definiu alguns conceitos básicos, dentro do 

ambiente militar, tais como; a adaptação é o ajustamento das estruturas existentes para 

continuar cumprindo as tarefas previstas, sendo a modernização a otimização das capacidades 

existentes para cumprir a missão da melhor forma possível. Neste contexto, a transformação, 

dentro da ótica militar, seria alterar as concepções existentes, incorporar inovações gerenciais 

e tecnológicas, projetando a Força para o futuro. (BRASIL, 2009, p.10). 

 

Após a elaboração da EBF, as suas tentativas de implementação encontraram alguns 

obstáculos em termos estruturais para a implementação dos diversos projetos ali elencados, 

tendo em vista a inexistência de uma estrutura que pudesse reuní-los por áreas da organização. 

Com o objetivo de buscar uma solução, o PTEx foi elaborado com base em Vetores de 

Transformação (BRASIL, 2010a, p.31), conforme a seguir: 

- Doutrina: caracterizada pelo modo como se organiza, se prepara e emprega a Força 

Terrestre, englobando a administração, a organização e o funcionamento das organizações 

militares; 

- Preparo e Emprego: em síntese, define como a tropa deve ser formada, adestrada e 

empregada, sendo, atualmente, baseada no Serviço Militar Obrigatório (SMO) e em tropas 

profissionais; 

- Educação e Cultura: este vetor se baseia na busca de melhorias na formação profissional, na 

capacitação e no desenvolvimento de uma mentalidade de inovação nos integrantes da Força, 

preservando seus valores e suas tradições militares; 

- Gestão de Recursos Humanos: possui o foco no gerenciamento do pessoal e no ajuste da 

composição dos efetivos da Instituição; 

- Gestão Corrente e Estratégica: deverá buscar, basicamente, a racionalização em termos de 

pessoal, custos e tamanho da máquina administrativa, além de reestudar a estrutura 

organizacional da Força; 

- C & T e Modernização do Material: terá por meta buscar a recuperação da capacidade 

operacional e o incremento em C& T; 
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- Logística: relacionado, principalmente, ao gerenciamento do ciclo de vida do material de 

emprego militar, a terceirização de serviços e a existência de uma estrutura de paz similar à de 

guerra; e 

- Engenharia: com foco na reestruturação do Sistema de Engenharia e Construção.                                                                                                                                                                             

 

Não é foco do presente trabalho citar as características de cada um dos vetores, apenas 

mostrar o desdobramento sugerido pelo estudo para o atingimento da transformação do 

Exército Brasileiro de uma organização da Era Industrial para a Era do Conhecimento. 

 

A estrutura organizacional do Exército Brasileiro teve alterações recentemente, no entanto, 

com a criação da “Nova Defesa”, a partir de 25 de agosto de 2010 (BRASIL, 2010b), e do 

processo de transformação em curso, novos impactos nesta estrutura deverão ocorrer. A 

seguir, na Figura 1, a atual estrutura: 

 

Figura 1 - Estrutura Organizacional do Exército Brasileiro 
 

 
Fonte: o Autor. 
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Nos anos de 2011 e 2012, foram realizados estudos, principalmente, sobre a concepção 

estratégica da Força e as mudanças decorrentes, que embasaram o Programa de Força 

(PROFORÇA) e que, posteriormente, daria origem à Concepção da Transformação. Esses 

dois documentos serão objeto de estudo na seção específica sobre o Exército Brasileiro.  

 

Finalmente, ao mostrar as demandas decorrentes da legislação nos dois níveis estratégicos, 

desde o Estado Brasileiro, através da CF e da Lei Complementar nº136, passando pelas 

demandas do Ministério da Defesa, caracterizadas pela antiga PDN, pela atual PND, pela duas 

END, a de 2008 e 2012,pelo Livro Branco da Defesa Nacional e pelo manual da DMiD, 

apresentou-se a documentação que “traduziu” para o EB essas demandas, originando a EBF e 

o documento “Processo de Transformação do Exército”. 

 

4.2 AS DEMANDAS DECORRENTES DAS NOVAS AMEAÇAS 

 

Atualmente, ao se estudar o ambiente militar e suas relações com a sociedade, não se pode 

deixar de citar as perspectivas existentes sobre as relações civis-militares. Essa relação tem-se 

focado no debate sobre a necessidade vital do controle civil sobre o militar, conforme 

apregoam alguns autores (MEI, MATHIAS, 2000; MATHIAS, 2007; SAINT-PIERRE, 2007; 

ZAVERUCHA, REZENDE, 2009), neste estudo, ela será denominada de 1ª Agenda. 

 

No entanto, a existência de novas demandas de segurança e defesa, tais como as novas 

ameaças (OEA, 2003), operações de manutenção e imposição da paz26, aumento das 

operações de garantia da lei e da ordem e ações subsidiárias (BRASIL, 1988), poderiam 

motivar um novo debate, que, infelizmente, ainda não transpôs a fronteira anglo-saxônica: o 

da eficácia militar. 

 

O novo debate ou 2ª Agenda, já parte da premissa do controle civil sobre o militar e busca 

conseguir a otimização dos recursos, nesta perspectiva a preocupação da sociedade passa a ser 

sobre a eficácia da atual estrutura militar (NIELSEN, 2005; FEAVER, 1999) e não mais o 

debate anterior do controle do militar pelo civil, ficando esse tema superado. 

 

                                                
26 Estas operações são descritas, respectivamente, nos capítulos VI e VII da Carta da Organização das Nações 
Unidas de 1945. Disponível em: < http://unicrio.org.br/img/CartadaONU_VersoInternet.pdf>. Acesso em: 18 
jun. 2015. 
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As características dos novos conflitos passam por um ambiente de incertezas, difuso e 

assimétrico, exigindo Forças Armadas com novas concepções de preparo e emprego, com 

esse intuito, a Estratégia Nacional de Defesa (BRASIL, 2008) definiu em seu escopo, 

diretrizes estratégicas para as Forças, dentre elas citamos: 

 

1. Dissuadir a concentração de forças hostis nas fronteiras terrestres, nos 
limites das águas jurisdicionais brasileiras, e impedir-lhes o uso do espaço 
aéreo nacional.[...] 
4. Desenvolver, lastreado na capacidade de monitorar/controlar, a 
capacidade de responder prontamente a qualquer ameaça ou agressão: a 
mobilidade estratégica. (BRASIL, 2008, p.11). 

 

Com esse foco, é importante abordar o significado da palavra “ameaça”, no contexto das 

novas demandas de Segurança e Defesa Nacional em sentido lato. Para tanto se precisa definir 

esses dois termos centrais: a Segurança Nacional, que deve ser entendida como a sensação de 

garantia para a Nação, da conquista e manutenção dos seus Objetivos Fundamentais 

proporcionada pela aplicação do seu Poder Nacional e a Defesa Nacional, entendida como um 

conjunto de medidas e ações do Estado, com ênfase na expressão militar, para a defesa do 

território, da soberania e dos interesses nacionais contra ameaças preponderantemente 

externas, potenciais ou manifestas. (BRASIL, 2005, p. 3). 

 

Basicamente, o termo Segurança está relacionado com a sensação de garantia de uma Nação 

contra ameaças de qualquer natureza, enquanto o conceito usual de Defesa está ligado às 

ações que devem ser realizadas para obter essa sensação [de segurança] perante aquelas 

ameaças, ou seja, Segurança é um sentimento e Defesa a ação necessária para a manutenção 

desse sentimento. 

 

Como se verifica, o conceito de ameaça nos reporta a algo que é externo à pessoa ou à 

entidade. Tal ideia encontra amparo, também, no próprio entendimento que a Política de 

Defesa Nacional (BRASIL, 2005) tem ao expressar que “as ameaças à Segurança Nacional 

têm origem, frequentemente, no ambiente externo à Nação.” No entanto, “a insegurança 

individual e/ou comunitária pode atingir um grau de generalização e gravidade de tal ordem 

que, ao pôr em risco algum dos Objetivos Fundamentais, transformem-se em importantes 

fatores de instabilidade para a Nação” (BRASIL, 2005, p.3). Sob essa ótica, confirma-se a 

premissa constitucional, explicitada no Art. 42, de que a defesa da Pátria, da lei e da ordem, 

encontram-se no mesmo nível de importância (BRASIL, 1988). 
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Saint-Pierre (2007) apresenta uma análise criteriosa sobre o conceito de ameaça, seus 

elementos constitutivos e suas relações com os termos Segurança e Defesa. O autor 

caracteriza em dois os tipos de ameaças que possam justificar o emprego das Forças Armadas: 

“Ameaças externas: [aquelas relativas] à integridade territorial e à soberania nacional. 

Ameaças internas: [aquelas relativas] a ordem constitucional e a paz interior.” (Saint-Pierre 

2007, p.78 e 79). Basicamente, Saint Pierre reconstrói as ideias centrais da Constituição 

Federal de defesa externa (ameaças externas) e de garantia da lei e da ordem (ameaças 

internas). 

 

A preocupação com o que sejam essas ameaças ou novas ameaças (MATHIAS, 2007) tem 

constado da pauta das reuniões da Organização dos Estados Americanos (OEA). Desde a 

Conferência Especial sobre Segurança na Cidade do México, realizada em 2003, os Estados 

Membros têm realizado declarações com o intuito de alertar a todos sobre as novas ameaças à 

segurança hemisférica, “muitas das novas ameaças, preocupações e outros desafios à 

segurança hemisférica são de natureza transnacional e podem requerer uma cooperação 

hemisférica adequada.” (OEA, 2003, p. 3). Como se verifica, as atuais “novas ameaças”, já 

foram explicitadas há quase dez anos, no entanto, as ações necessárias para atenderem às 

demandas decorrentes dessas ameaças, ainda não se concretizaram, principalmente, em 

termos de mudanças estruturais. 

 

A “Declaração sobre segurança nas Américas”, documento final daquela Conferência, cita 

essas novas ameaças, que de maneira quase contínua serão lembradas nas próximas 

Conferências de Ministros da Defesa das Américas, conforme se seguem: 

 
“m) A segurança dos Estados do Hemisfério é afetada de forma diferente por 
ameaças tradicionais e pelas seguintes novas ameaças, preocupações e outros 
desafios de natureza diversa:  
• o terrorismo, o crime organizado transnacional, o problema mundial das 
drogas, a corrupção, a lavagem de ativos, o tráfico ilícito de armas e as 
conexões entre eles;  
• a pobreza extrema e a exclusão social de amplos setores da população que 
também afetam a estabilidade e a democracia. A pobreza extrema solapa a 
coesão social e vulnera a segurança dos Estados;  
• os desastres naturais e os de origem humana, o HIV/AIDS e outras 
doenças, outros riscos à saúde e a deterioração do meio ambiente;  
• o tráfico de seres humanos;  
• os ataques à segurança cibernética;  
• a possibilidade de que surja um dano em caso de acidente ou incidente 
durante o transporte marítimo de materiais potencialmente perigosos, 
incluindo o petróleo, material radiativo e resíduos tóxicos;  
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• a possibilidade do acesso, posse e uso de armas de destruição em massa e 
seus sistemas vetores por terroristas.” (OEA, 2003, p. 3-4). 
 

Mathias (2007, p. 86) apresenta um resumo das novas ameaças, possibilitando um 

entendimento mais contextualizado para o Brasil, quais sejam: “direitos humanos, meio 

ambiente, tráfico de drogas, tráfico de armas, terrorismo, migrações e crime organizado.”. 

Essa contextualização retira do documento aquela visão neocolonialista de que tudo pode ser 

universalizado segundo a perspectiva hegemônica de um País. Com esse enfoque, essas serão 

as ideias centrais, que estarão implícitas, quando for utilizado o termo “novas ameaças”, por 

considerá-lo mais adequado ao contexto do Brasil e da América do Sul. 

 

As demandas decorrentes dessas ameaças têm impactado diretamente a legislação brasileira, 

principalmente, no ambiente da segurança pública. Além da Lei 136 citada anteriormente, 

desde a Constituição Federal de 1988, todo um arcabouço legal tem sido construído para que 

as Forças de Segurança Pública e as Forças Armadas possam fazer frente a essas ameaças, em 

especial ao tráfico de drogas, de armas e ao crime organizado (BRASIL, 2013, p.13-14): 

- Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela LC no 117, de 2 de setembro 

de 2004 e LC no 136, de 25 de agosto de 2010, que dispõe sobre as normas gerais para a 

organização, o preparo e o emprego das FA;  

- Decreto nº 3.897, de 24 de agosto de 2001, que fixa as diretrizes para o emprego das Forças 

Armadas na Garantia da Lei e da Ordem; 

- Decreto nº 4.411, de 7 de outubro de 2002, que dispõe sobre a atuação das Forças Armadas e 

da Polícia Federal nas unidades de conservação; 

- Decreto nº 4.412, de 7 de outubro de 2002, que dispõe sobre a atuação das Forças Armadas e 

da Polícia Federal nas terras indígenas; 

- Decreto nº 5.144, de 16 de julho de 2004, que dispõe sobre o Código Brasileiro de 

Aeronáutica, no que concerne às aeronaves hostis ou suspeitas de tráfico de substâncias 

entorpecentes e drogas afins; 

- Decreto nº 5.289, de 29 de novembro de 2004, que regula a organização e o funcionamento 

da Força Nacional de Segurança Pública - FNSP; e 

- Decreto nº 7.496, de 8 de junho de 2011, que institui o Plano Estratégico de Fronteiras. 

 

No que se refere aos direitos humanos e ao meio ambiente, além da legislação federal 

correspondente e de sua normatização no âmbito do MD e das Forças, tanto os currículos das 
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escolas militares, quanto os da formação dos cabos e soldados foram atualizados para 

incluírem as referidas temáticas, possibilitando que o militar já tenha conhecimento da 

legislação pertinente e de suas implicações desde a sua formação e ao longo de sua carreira.  

 

A preparação de todos os militares brasileiros que são destinados para missões da ONU, quer 

como tropa ou como observadores é conduzida pelo Centro Conjunto de Operações de Paz 

(CCOPAB) que possui em seu programa de ensino27essas duas temáticas, adaptadas para as 

áreas de conflito (BRASIL, 2011c).  

 

Outro aspecto a ser considerado, no contexto das novas ameaças, é como a população 

brasileira as percebe. Sob esse ponto de vista, o da população, o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) realizou, ao longo do ano de 2011, uma pesquisa acerca da 

percepção da sociedade brasileira sobre o presente e o futuro da Defesa Nacional (BRASIL, 

2011e). A pesquisa foi estruturada em torno de quatro eixos temáticos, quais sejam: 

- percepção de ameaças;  

- percepção sobre a Defesa Nacional e as Forças Armadas;  

- poder militar do Brasil e inserção internacional; e  

- Forças Armadas e Sociedade. 

  

Os questionamentos referentes às ameaças trataram de buscar capturar na sociedade brasileira 

o que ela percebe como ameaça “à sua sobrevivência, bem-estar ou condição social e política, 

bem como à integridade do país e das instituições nacionais” (BRASIL, 2011e, p. 5). Uma 

lista dessas possíveis ameaças consta do quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
27Programa Acadêmico 2015. Disponível em: < http://www.ccopab.eb.mil.br/index.php/pt/ensino/material-de-
apoio-ao-ensino/doc_download/194-programa-academico-do-ccopab-2015>. Acesso em: 18 fev. 2015. 



91 
 

Quadro 17 - Percepção de ameaças 
 

 
  Nota: nesta questão, o entrevistado poderia assinalar mais de uma resposta. 
  Fonte: Pesquisa SIPS - IPEA, 2011 (BRASIL, 2011e). 

 

Conforme se verifica, o crime organizado é considerado como uma ameaça por mais da 

metade dos entrevistados, confirmando o viés forte da segurança pública. No entanto, quando 

se compara as duas ameaças relacionadas com defesa da pátria, “guerra com potência 

estrangeira e guerra com país vizinho”, o somatório dessas ameaças (67,7%) supera o do 

crime organizado. Confirmando a demanda da sociedade por Forças Armadas que possam 

atuar em ambos os espectros: segurança pública e defesa da pátria. 

 

No caso de ameaças relacionadas com ajuda humanitária (desastres naturais e epidemias), os 

receios da população nessa área, que se traduzem em necessidades de apoio por parte dos 

entes federativos, confirmam a necessidade das Forças Armadas estarem preparadas para 

atenderem a essas demandas.  

 

O terrorismo, que ainda não se encontra tipificado como crime no estamento jurídico 

nacional28, foi citado por quase 30% dos entrevistados, tendo alcançado seus maiores 

percentuais no Nordeste (39,5%) e no Centro-Oeste (38,5%), sendo caracterizado como uma 

das principais demandas por segurança e defesa pela sociedade. 
                                                
28 Existem cinco Projetos de Lei tramitando no Senado. No dia 12 de agosto de 2015, a comissão do Congresso 
que regulamenta dispositivos da Constituição Federal aprovou Projeto de Lei, de autoria do Executivo que 
tipifica o terrorismo. Agora o projeto segue para votação nos plenários da Câmara e, depois, do Senado. 
Disponível em: < http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1514014 >. 
Acesso em 14 ago. 2015. 
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4.3 CONTEXTUALIZAÇÃO DAS DEMANDAS 

 

As demandas apresentadas acima foram consolidadas para que o leitor pudesse ter uma visão 

geral de seus possíveis reflexos na estrutura e nos processos da Força Terrestre, 

caracterizando, desse modo, as perspectivas da mudança sob o aspecto da organização 

segundo Mintzeberg et al, (2006). 

 

Segue-se um quadro representativo dessas demandas e de como elas são contextualizadas no 

ambiente da defesa nacional, podendo gerar reflexos tanto na estrutura como nos processos 

das Forças Armadas e, dependendo do seu impacto, contribuir para o processo de 

transformação das Forças, em especial, do Exército Brasileiro: 

 

 

Quadro 18 - Contextualização das demandas 

 

ORIGEM DEMANDAS 
PRINCIPAIS 

CONTEXTUALIZAÇÃO 
DAS DEMANDAS 

BASE 
TEÓRICA 

ESTADO 
BRASILEIRO 

Defesa da pátria  - defesa do território e 
dissuasão militar 

BRASIL, 1988 Garantia dos poderes 
constitucionais - preparo e emprego em 

operações de Garantia da Lei e 
da Ordem (GLO) 

Garantia da lei e da ordem 

Poder de polícia BRASIL, 1999; 
2010b; 2010c 

MINISTÉRIO 
DA DEFESA 

Nova estrutura do MD 

- criação do cargo de Chefe do 
Estado-Maior Conjunto das 
Forças Armadas (EMCFA);  
- Constituição do Conselho 
Militar de Defesa (constituído 
pelo Chefe EMCFA e pelos 
Comandantes das Forças) 

BRASIL, 2010b  

Doutrina Militar de 
Defesa 

- emprego conjunto das FA; 
- articulação em todo território 
nacional; e 
- tropas de pronto emprego 

BRASIL, 2007 

Estratégia Nacional de 
Defesa de 2008 

- reorganização das FFAA, 
reestruturação da indústria 
brasileira de material de defesa 
e composição dos efetivos das 
Forças; 
- organização das FFAA com 
base no monitoramento 
/controle, mobilidade e  
presença; 

BRASIL, 2008 
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ORIGEM DEMANDAS 
PRINCIPAIS 

CONTEXTUALIZAÇÃO 
DAS DEMANDAS 

BASE 
TEÓRICA 

MINISTÉRIO 
DA DEFESA 

 

- participação em operações de 
paz; 
- Planos de Equipamento e 
Articulação das Forças 
Armadas (2009-2030). 

 

Política Nacional de 
Defesa (2012), END 
(2012) e Livro Branco de 
Defesa Nacional (2012) 

- atualizações quadrienais; 
- definição dos atuais 
Objetivos Nacionais de 
Defesa; 
- participação em operações de 
paz; 
- Plano de Articulação e 
Equipamento de Defesa (2012-
2031)29. 

BRASIL, 2010b; 
2012a; 2012b; 

2013c 

Manuais doutrinários do 
MD 

- implementação da doutrina 
de operações conjuntas; 
- operações de paz; 
- atualização dos manuais de 
preparo e emprego das Forças; 
 - implementação de novos 
conceitos doutrinários. 

Manuais 
doutrinários das 

Forças Singulares 

SOCIEDADE 

1ª e 2ª Agenda das 
relações civil-militar 

- nova estrutura do MD; 
- nova estrutura do EB; 
- transparência dos gastos em 
defesa; 
- maior interlocução com a 
sociedade; 
- incremento da cultura de 
defesa. 

MEI, MATHIAS, 
2000; MATHIAS, 

2007; SAINT-
PIERRE, 2007; 
ZAVERUCHA, 

REZENDE, 2009 
NIELSEN, 2005; 
FEAVER, 1999 

Desenvolvimento sócio-
econômico 

- incremento da indústria de 
defesa; 
- nacionalização de PRODE30 
- Plano de Articulação e 
Equipamento de Defesa (2012-
2031). 
- projetos estratégicos das 
Forças. 

BRASIL, 2008; 
2012a; 2012b; 
2012c; 2013c; 

2013d 

Desastres naturais, seca 
no NE, chuva no Norte e 
no Sul 

- preparo e emprego em 
operações de ajuda 
humanitária 

BRASIL, 2008; 
2012a; 2012b 

Crime organizado, 
desastre ambiental ou 
climático, guerra com 
potência estrangeira, 
guerra com país vizinho, 

- marco legal (CF, leis 
complementares, Política e 
Estratégia Nacional de Defesa 
etc.); 
- preparo e emprego da tropa  

BRASIL, 1988; 
1999; 2004; 

2010d; 2011e 

                                                
29O Plano de Articulação e Equipamento de Defesa (PAED) é o “principal instrumento que o Estado dispõe para 
garantir o fornecimento dos meios que as Forças Armadas necessitam, bem como a infraestrutura que irá provê-
los”. Disponível em:< http://www.defesa.gov.br/index.php/industria-de-defesa/paed>. Acesso em: 10 mar. 2015. 
30 Produtos de Defesa: “todo bem, serviço, obra ou informação, inclusive armamentos, munições, meios de 
transporte e de comunicações, fardamentos e materiais de uso individual e coletivo utilizados nas atividades 
finalísticas de defesa, com exceção daqueles de uso administrativo” (BRASIL, 2012c). 
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ORIGEM DEMANDAS 
PRINCIPAIS 

CONTEXTUALIZAÇÃO 
DAS DEMANDAS 

BASE 
TEÓRICA 

SOCIEDADE 

epidemias e terrorismo 
(Demandas da sociedade, 
Pesquisa IPEA-BRASIL, 
2011e) 

em operações de GLO; 
- preparo e emprego da tropa 
em operações de ajuda 
humanitária; 
- criação de uma estrutura 
nacional de combate ao 
terrorismo; 
- legislação sobre terrorismo. 

 

NOVAS 
AMEAÇAS 

Direitos humanos, meio 
ambiente, tráfico de 
drogas, tráfico de armas, 
terrorismo, migrações e 
crime organizado 

- currículo das escolas 
militares; 
- legislação de amparo à GLO; 
- preparo e emprego da tropa 
em operações de GLO; 
- operações de ajuda 
humanitária; 
- operações interagências; 
- operações na fronteira; 
- criação de uma estrutura 
nacional de combate ao 
terrorismo; 
- legislação sobre terrorismo. 

OEA, 2003; 
SAINT-PIERRE, 
2007; MATHIAS, 

2007; BRASIL, 
2001; 2002a; 

2002b; 2004a; 
2004b; 2011c; 
2011d; 2013e 

Fonte: o Autor. 

 

A contextualização das demandas proporcionará a sua inserção na análise dos resultados das 

entrevistas, permitindo que sejam relacionadas com as categorias elegidas e com isso, 

possamos ter uma relação de causa e efeito com as ações que foram realizadas pelo Exército, 

no contexto da transformação. 

 

Considera-se, também, que os dados que emergiram do estudo das demandas, através dos 

documentos referenciados no quadro acima e de suas respectivas contextualizações, permitem 

um aumento da confiabilidade dos dados que foram obtidos com as entrevistas, pois segundo 

Spink (1999, p. 126), documentos “são produtos em tempo e componentes significativos do 

cotidiano; complementam, completam e competem com a narrativa e a memória.”. 
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5  A AMBIÊNCIA MILITAR E O EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

Esta Seção tem o propósito de apresentar as dinâmicas do ambiente militar, com foco na visão 

de Bourdier (1983, 1989 e 1996) sobre habitus e campo, para que o leitor entenda como o 

militar é formado ao longo de sua profissão e como ocorre a incorporação do habitus familiar 

pelo militar, caracterizando suas ações ao longo da carreira. Além disso, pretendeu-se 

apresentar o Exército Brasileiro, através das principais características das organizações 

militares, mostrar como ocorreu a implantação do planejamento estratégico no Exército 

Brasileiro e as ações decorrentes do processo de transformação ora em curso.  

 

5.1 O HABITUS E O CAMPO MILITAR 

 

Compreender o ambiente militar parte do entendimento de quem é esse ser, quais são as 

instâncias de socialização que o meio exerce sobre o indivíduo, como se adquire os saberes 

constitutivos deste espaço social e como isto pode ser introjetado para que ele se veja como 

integrante desse novo espaço social. 

 

A caracterização do militar se faz necessária para que o leitor possa compreender como sua 

formação e as interações que produz com seus companheiros de caserna fortalecem o campo 

militar, tornando-o distinto e mais homogêneo que outros campos. Essa singularidade define 

certas características que modelam o militar perante a sociedade na qual está inserido e que, 

basicamente, são representadas pela hierarquia e disciplina. Com esse intuito, foi-se buscar 

em Bourdieu a base teórica para o entendimento do que sejam o habitus e o campo militar. 

 

Para Bourdieu (1996) essa ligação entre o indivíduo e a sociedade, caracterizada pelo espaço 

social é feita pelo habitus, que se define por um sistema de disposições duráveis e 

transponíveis que, integrando todas as experiências passadas, funciona como um gerador e 

organizador desses esquemas sociais.  

 

Nas palavras de Bourdieu: 

 
são sistemas de disposições duráveis e transferíveis. Estruturas estruturadas 
predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, isto é, como 
princípios geradores e organizadores de práticas e de representações que 
podem ser objetivamente adaptados a seu fim sem supor a intenção 
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consciente dos fins e o domínio expresso das operações necessárias para 
atingi-los, objetivamente reguladas e reguladoras, sem ser o produto da 
obediência a regras, sendo coletivamente orquestradas, sem ser o produto da 
ação organizadora de um maestro (BOURDIEU, p.53, 1996). 

 

Essas disposições caracterizam-se por aquilo que se capta do exterior e se internaliza como 

estruturas mentais ao longo das trajetórias, ou seja, tornam-se experiências de vida que 

retornam novamente às estruturas sociais, através das práticas. Esse movimento dialético, 

entre nosso habitus e o ambiente externo, permite que se possa reconstruir a realidade social à 

medida que se interage com ela. 

 

As disposições são consideradas duráveis porque foram construídas ao longo das trajetórias 

pessoais, fazendo parte ou construindo as estruturas mentais e são transponíveis, pois as 

experiências que se adquire em determinada situação podem ser utilizadas em outras. 

 

O primeiro sistema de disposições duráveis que o ser humano apreende é o do ambiente 

familiar, é o seu primeiro habitus. Neste contexto, o habitus traduz o passado no momento 

presente, possibilitando, através do contato com outras estruturas sociais, a interação desses 

momentos.  

 

As estruturas sociais inerentes à determinada situação conduzem para outra definição central 

que é a de campo. Para Bourdieu (1989, 1996), um campo se define por suas disputas e 

interesses específicos, diferentes de outros campos e dele só podem participar aqueles que 

foram produzidos, moldados para participar daquele campo, para que um campo produza é 

preciso que os participantes sejam incentivados a jogar o jogo, cada um com seu habitus de tal 

forma que possam interagir, produzindo novas práticas ou consolidando as antigas.  

 

Desta forma, os vários campos aparecem, se consolidam ou acabam conforme a motivação de 

seus integrantes em jogar o jogo, assim é possível entender a existência de um campo político, 

militar, religioso e econômico, bem como um habitus político, militar, religioso e econômico 

relativo aos integrantes/participantes de cada campo.  

 

Para Bourdieu (1983, 1989, 1996), o habitus e o campo interagem com outras estruturas 

sociais, não somente àquelas para as quais foram moldados, permitindo que uma prática, um 

objeto construído em determinado campo possa ser compreendido por outros campos. Esta 
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característica será importante para fundamentar a apreensão de novos conceitos por diferentes 

ambientes ou segundo Bourdieu por diferentes estruturas sociais.  

 

Em relação ao habitus militar, considera-se a profissão como uma segunda pele, ela é 

adquirida nas escolas de formação e reforçada ao longo da carreira militar (BEVILAQUA; 

LEIRNER, 2000). Esse campo está em constante interação, com seus integrantes 

permanentemente sendo incentivados a “jogar o jogo”. Esta ação se torna tão intensa, que, ao 

interagirem com outro campo, mesmo o familiar, o habitus militar tende a se impor (ROSA; 

BRITO, 2010). 

 

A hierarquia no ambiente militar possui algumas características centrais que impactam as 

relações interna desse campo e reforçam a manutenção do habitus, como apresentado por 

Leirner (1997): 

 
“[a hierarquia militar é] a base sobre a qual se exteriorizam cotidianamente 
sinais de respeito, honras, cerimonial, continências, ordens e comandos; tudo 
isso executado pelos membros da Força, cada qual em uma posição no 
interior da instituição, sem que ao menos precisem ter consciência de que, 
tomadas em seu conjunto, as diferentes condutas são manifestações 
particulares que necessariamente transitam por esse princípio regulador 
coletivo que é a hierarquia. Pode-se dizer, portanto, que a partir dela se 
espelham as relações e a visão de mundo militares.” (LEIMER, 1997, p. 53). 
 

Essa diferenciação do ambiente militar, também foi caracterizada por Lang (1965, p. 852), 

estudioso da sociologia militar, com três observações sobre o ambiente militar. 

Primeiramente, a existência de uma vida comum, um caráter comunitário entre “os fardados” 

que os diferenciam dos “não-fardados”, isto já denota um certo grau de controle da 

organização, muito mais forte do que em organizações comuns. Segundo, existe uma forte 

ênfase na hierarquia, como fator diferenciador de outras organizações, quase como uma certa 

“ideologia autoritária” e, por último, há uma cadeia de comando que mantém um “fluxo 

descendente de diretrizes” que utiliza a hierarquia e a disciplina como elementos de controle 

da execução das ordens dos escalões superiores. 

 

Outra caracterização é apresentada por Huntington (1996), em sua célebre obra “O Soldado e 

o Estado”, na qual considera que entender a profissão militar é “uma forma de considerar e 

pensar a relação civil-militar, dando-lhe uma estrutura teórica”. Para tanto, analisa essa 
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relação desde o século XIX, quando ocorre a reforma do exército prussiano, considerado o 

início da formação do soldado profissional como o conhecemos hoje.  

 

Huntington considera que a profissão militar é consubstanciada no oficialato, ou seja, naquele 

cidadão que ingressa na carreira militar para ser oficial de carreira, diferentemente daquele 

que entra para o serviço militar de forma temporária, quer como oficial ou praça31. Existem 

muitas competências exigidas na profissão militar que são similares ao meio civil (aos não-

fardados, como caracterizou Lang), tais como as exigidas dos engenheiros, contabilistas, 

médicos, pilotos, técnicos em comunicação, informática, etc.  

 

No entanto, existe uma competência que é própria do oficialato, que os distingue de quase 

todos os civis, que é a “administração da violência”, termo que Huntington pega emprestado 

de Harold Lasswell (1941, p. 461). Esta administração consiste em dirigir, operar e controlar 

uma organização humana que tenha por principal função a aplicação da violência. Para 

Huntington, o oficialato não aplica a violência, a administra, pois esta exige habilidades 

complexas e intelectuais que requerem estudo e treinamento constante. Em relação a esse 

aspecto do estudo, o militar de carreira passa, em média, um terço de seu tempo da ativa em 

estabelecimentos de ensino se atualizando.  

 

Então, que tipo de profissional é este, que tem por “missão” administrar a violência? É aquele 

que tem sob a sua responsabilidade a segurança e a defesa da sociedade, estando somente 

autorizado por ela a fazer uso dessa sua habilidade específica quando, como e onde ela 

determinar.  Soeters et al (2006), caracterizaram bem esse profissional, como aquele que 

possui vocação para a carreira, se identifica com o bem da coletividade, se dispõe a sacrificar-

se, a escolher mais os fundamentos morais do que os incentivos materiais e é capaz de se 

integrar a um ambiente onde a hierarquia e a disciplina são centrais na cultura da organização. 

 

No entanto, essas características marcantes do militar vocacionado para a carreira estariam se 

modificando. Segundo Charles Moskos (1977), a profissão militar, nos Estados Unidos, no 

final da década de setenta, estaria migrando desse modelo institucional, de vocação para a 

carreira, onde os fundamentos morais são mais importantes que os incentivos materiais, para 
                                                
31 Os níveis hierárquicos da carreira militar são similares em quase todos os países. No Brasil, em especial no 
Exército, existem dois grandes círculos: o dos oficiais, começando pelo posto de Aspirante a Oficial, 2º Tenente, 
1º Tenente, Capitão, Major, Tenente Coronel, Coronel, General de Brigada, General de Divisão e General de 
Exército; e o das praças, começando pelo Soldado, Cabo, 3º Sargento, 2º Sargento,1º Sargento e Subtenente. 
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um modelo ocupacional, onde os interesses do indivíduo prevalecem sobre os interesses da 

organização. Naquele momento, os norte-americanos estavam no contexto do pós-guerra do 

Vietnã, com os ex-combatentes tendo enormes dificuldades de se adaptarem ao meio civil. 

 

Quase três décadas depois desses estudos, Moskos, Williams e Segal(2000), após fazerem um 

estudo comparativo da profissão militar entre vários países32, chegam  à conclusão de que, no 

pós-guerra fria, em um mundo marcado pela unipolaridade, de livre mercado, onde as guerras 

entre estados “não mais teriam lugar”;de que os conflitos seriam curtos, restritos e os 

exércitos deveriam ser diminuídos passando para pequenos efetivos profissionais, era o pós-

modernismo chegando à ambiência militar (KUHLMANN, 2007; BOOTH, KESTNBAUM, 

SEGAL, 2001). 

 

Em 2001, somente um ano após a publicação desses estudos, ocorre o atentado contra as 

Torres Gêmeas nos Estados Unidos, voltando a preocupação com a defesa do território, a 

utilização de grandes efetivos e o retorno à mobilização como base para manter uma guerra 

prolongada. 

 

Conforme se verifica, existe uma dificuldade em se determinar uma tipologia que identifique 

os caminhos a serem seguidos para os exércitos, ainda mais quando se pretende universalizar 

as características que devem possuir esses exércitos de países desenvolvidos, democráticos e 

ocidentais, em especial o norte-americano, com países em desenvolvimento, democráticos 

ocidentais e sul-americanos. 

 

5.2 A ORGANIZAÇÃO MILITAR 

 

A organização militar caracteriza na prática o ambiente militar, dentro dela se forma, se 

aprimora e se desenvolve o espírito militar, é nela que se encontra aquele profissional definido 

por Soeters et al. (2006) como o responsável pela segurança e defesa da sociedade. Para tal, 

este profissional tem que ser capaz de concretizar em ações essa responsabilidade, tem que 

aprender a administrar a violência como colocado por Huntington. 

 

                                                
32Foram escolhidos países ocidentais com democracias estabilizadas: Dinamarca, França, Alemanha, Itália, 
Países Baixos, Suíça e o Reino Unido, Austrália, Canadá, Israel, Nova Zelândia, África do Sul e os EUA. 
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Nesse contexto, porém sob a ótica da gestão dessa organização, Wilson (1989) mostra que as 

organizações militares, pelo menos em tempos de paz, são, por excelência, organizações 

burocráticas. Em função disso, crescem de importância a hierarquia, as regras e os 

regulamentos norteadores da organização. Esse caráter burocrático do ambiente militar, já 

utilizado por Weber (1991) como exemplo de um de seus tipos ideias de burocracia, a 

“Dominação Racional Legal”, tem como fundamentação as leis como legitimação dos seus 

cargos e funções, o que resulta em claras definições de seus níveis hierárquicos e, idealmente, 

isentos de quaisquer interferências políticas.  

 

Sob essa ótica da burocracia weberiana, Huntington (1996) caracteriza os deveres do 

profissional militar por uma hierarquia de cargos. O nível hierárquico é definido pelos postos, 

que são inerentes ao indivíduo, a sua experiência, antiguidade, formação e qualidades 

profissionais. Em função disso, a ocupação de determinado cargo se dá pelo posto que o 

militar ocupa na carreira, ou seja, se verifica uma prioridade da hierarquia do posto sobre a 

hierarquia do cargo. 

 

Com essa visão, mas um pouco mais distintiva dos tipos de burocracia, Adler e Borys (1996) 

apresentam as burocracias coercitivas e de habilitação. A lógica coercitiva oferece aos 

funcionários diretrizes para ajudá-los a fazer o seu trabalho de forma mais eficaz e reforçar o 

seu compromisso com a organização. Na burocracia de habilitação, os procedimentos são 

feitos para proporcionar aos funcionários um entendimento de onde suas próprias tarefas se 

encaixam no todo. A lógica coerciva é frequentemente considerada como inevitável, como um 

mal necessário. Isto é especialmente defendida nas organizações, onde existe um alto grau de 

assimetria de poder entre gerentes e funcionários, como é o caso nas organizações militares. 

 

Dentro dessa lógica, as organizações militares, em comparação com organizações 

empresariais, são mais coercitivas. Isto foi demonstrado no estudo comparativo entre as 

academias militares (Soeters, 1997; Soeters e Recht, 1998). O nível de distância do poder, ou 

seja, a hierarquia, nas academias militares é muito maior do que no setor empresarial. 

Conforme Soeters et al. (2006), isto já era esperado, pois as organizações militares possuem 

uma ordem social fortemente verticalizada e com o poder relacionado aos postos hierárquicos 

e regulamentos.  
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Outra característica das organizações militares são o isolamento e a auto-suficiência, que, 

segundo Caforio (2007) em sua pesquisa realizada no início dos anos 2000, estariam 

diminuindo progressivamente. Apesar de essa pesquisa ter sido realizada nos Estados Unidos 

e na Europa, ela pode ser contextualizada para o caso brasileiro.  

 

Nos últimos anos, mais notadamente a partir do início da década passada, as Forças Armadas, 

em especial o Exército, começaram a buscar uma maior integração com a sociedade, 

principalmente na área de ensino, com a participação de alunos dos Colégios Militares em 

concursos nacionais de matemática33, em todas as provas de avaliação do MEC34, e, 

finalmente em 2012, com a aprovação pela CAPES do primeiro curso de mestrado acadêmico 

em uma instituição militar que não da área de engenharia, o Curso de Mestrado em Ciências 

Militares35, essa assertiva vai se confirmando para o Brasil. 

 

Nesse contexto, o Exército Brasileiro é uma instituição nacional e permanente, constituído por 

mais de 620 (seiscentos e vinte) organizações militares, que possui cerca de 220 (duzentos e 

vinte) mil homens e mulheres (BRASIL, 2013) com a responsabilidade de gerenciar a 

violência necessária para proporcionar a segurança e a defesa da sociedade, na qual está 

inserido. 

 

As principais missões da Instituição estão elencadas no Art. 142 da CF (BRASIL, 1988) e em 

Leis Complementares (BRASIL, 1999; BRASIL, 2004; BRASIL, 2010) as quais determinam 

os dois principais campos de atuação das Forças Armadas caracterizados pelas missões 

essenciais: defender a pátria, garantir os poderes constitucionais, garantir a lei e a ordem, 

participar de operações internacionais e apoiar a política externa; e as missões subsidiárias: 

realizar a garantia da lei e da ordem na faixa de fronteira, cooperar com o desenvolvimento 

nacional, a defesa civil, os órgãos públicos e empresas civis na execução de obras e serviços 

de engenharia. 

 

                                                
33 Alunos de escolas do Exército ganharam quase 40% das 500 medalhas de ouro. Dois deles disputam na 
Holanda competição mundial.  Disponível em:  < http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/colegios+militares+ 
sao+sensacao+na+olimpiada+de+matematica/n1597076864725.html>. Acesso em: 14 jul. 15. 
34Na prova Brasil que avalia alunos do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental, entre as trinta melhores escolas do 
País, nove são colégios militares. Disponível em:<http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/08/14/consulte-a-
nota-do-ideb-do-seu-estado-e-saiba-se-ele-atingiu-a-meta-proposta-pelo-mec.htm>. Acesso em 14 jul.15. 
35 Homologado pelo CNE ( Port 1.009 no DOU 11/10/2013, Seç 1, Pg 13 ). 
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Em relação à estrutura organizacional das organizações militares esta se caracteriza, 

basicamente, por possuir três níveis hierárquicos centrais: o tático, o operacional e o 

estratégico. Esses níveis são identificados na maioria das organizações militares, 

independente do seu ambiente de atuação, do seu tamanho ou número de integrantes. Elas 

possuem um Comando (nível estratégico), constituídos pelo Comandante da Unidade, seu 

Subcomandante e seus assessores diretos (chefes das seções de pessoal, informações, 

operações e logística), um nível operacional caracterizado pelos Comandantes de Companhias 

(estruturas com aproximadamente cem militares) e um nível tático representado pelas 

estruturas constituintes da Companhia: pelotões (cerca de trinta militares).  

 

As organizações militares recebem o nome de Unidades, sendo relacionadas a armas 

(Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia e Comunicações), ao quadro de Material Bélico 

e ao serviço de Intendência. Cada uma possui uma missão específica e que, dentro do 

contexto das operações militares, se complementam, visando o atingimento dos objetivos 

impostos para a estrutura militar.  

 

O Exército Brasileiro, em termos gerais, possui duas estruturas básicas, uma operativa, 

constituída pelas Unidades militares com a responsabilidade de “administrar a violência” e 

outra administrativa para apoiar e manter a estrutura organizacional como um todo. Na parte 

operativa, as Unidades militares (nível tático) são agrupadas em Brigadas, com cerca de 5 

(cinco) mil militares, estas em Divisões de Exército, com cerca de 25 (vinte e cinco) mil 

militares, que representam o nível operacional, e os Comandos Militares de Área que 

representam o nível estratégico. Segue a estrutura organizacional operativa, mostrada sob esta 

ótica: 
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Figura 2 - Estrutura Operativa do Exército Brasileiro 

ESTRUTURA OPERATIVA DO EXÉRCITO
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Fonte: o Autor. 
 

A gestão de uma organização militar é realizada, em termos de vida vegetativa da 

organização, segundo os princípios da administração pública brasileira, sendo que o sistema 

de compra e venda de material para sua rotina administrativa, segue o que prevê a legislação 

de licitações e contratos (BRASIL, 1993), o Sistema de Administração Financeira (SIAFI) do 

governo federal e toda legislação federal relacionada às organizações públicas. 

 

Em relação ao sistema de auditorias, existem Auditorias Internas em cada organização, que se 

submetem ao controle das Auditorias Internas da Instituição. Independente do sistema de 

auditorias, todas as organizações militares podem ser auditadas pelo Tribunal de Contas da 

União (TCU). A nova Lei da Transparência (BRASIL, 2011) e toda a legislação correlata 

incidem diretamente no gerenciamento de qualquer organização militar. Basicamente, todos 

os controles existentes na gestão das organizações públicas, existem na gestão das 

organizações militares. 

 

Esta é uma visão geral das organizações militares, colocando-as no mesmo ambiente 

administrativo das organizações públicas e caracterizando o seu principal produto como a 

segurança e a defesa nacional.  
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Anteriormente, procurou-se definir o militar como um administrador da violência, conforme 

apresentado por Huntington, no entanto, esta definição não é mais condizente com as novas 

missões impostas pela sociedade, as quais não geram necessariamente ações que tenham por 

foco somente a aplicação de uma atitude com diferentes níveis de violência, mas que tenham 

por foco, também, ações humanitárias, de reconstrução física de instalações e de apoio ao 

desenvolvimento nacional.  

 

Nesse contexto, entende-se que o principal papel desse profissional seja mais amplo, seja o de 

administrar as necessidades da sociedade para que esta tenha um nível compatível de 

segurança e defesa dentro do seu ambiente de atuação. 

 

5.3 O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

O Exército Brasileiro tem procurado se adaptar a esses tempos de mudanças, buscando 

capacitar seus quadros e rediscutindo seus paradigmas. A introdução do planejamento 

estratégico ocorreu de forma natural, tendo em vista a necessidade da organização de realizar 

e atualizar seus planejamentos para suas atividades operacionais, ligadas ao campo de batalha, 

e para suas atividades administrativas prevalecentes no tempo de paz. 

 

Para essa organização com forte ênfase na hierarquia (LANG, 1965) e burocrática (WEBER, 

1991), a inserção do planejamento estratégico nas organizações militares, veio ao encontro de 

toda uma formalidade processual já existente, muito similar ao ideal burocrático weberiano de 

“Dominação Racional Legal”, encontrando um campo fértil para a elaboração de objetivos, 

estratégias, programas e planos de ação. A literatura de planejamento focada nos formalismos 

de elaboração do planejamento estratégico em grande parte foi “traduzida” para que fosse 

melhor compreendida e executada pelos integrantes em todos os níveis da organização. 

 

Oficialmente o planejamento estratégico36, como ferramenta administrativa, marca sua 

entrada no EB com o Sistema de Planejamento do Exército (SIPLEx) em 1985, no entanto, 

                                                
36Desde a década de 80, o EB já possui o Sistema de Planejamento do Exército (SIPLEX), que define sua 
missão, objetivos e planos de ação para o emprego da Força Terrestre, porém, não havia uma prática 
disseminada do planejamento estratégico, bem como das ferramentas gerencias.  
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somente com a criação do Programa de Excelência Gerencial (PEG)37, em 2003, é que passa a 

ser disseminado para a Força. 

 

Em um primeiro momento, o PEG, após apresentar uma instrumentalização da 

literatura38corrente sobre planejamento estratégico aos integrantes do Exército, determinou 

que todas as organizações militares realizassem uma auto-avaliação de suas respectivas 

administrações baseada nos Critérios de Excelência do Programa Nacional da Qualidade 

(PNQ).  

 

Após a realização das auto-avaliações, cada organização era auditada por integrantes externos, 

oriundos de outras organizações e do escalão imediatamente superior39. As avaliações eram 

encaminhadas para a organização militar e para o seu escalão superior como um feedback de 

todo o processo. Infelizmente, na maioria das vezes, o processo terminava com esse retorno, 

pela dificuldade de implementação dos projetos, principalmente pela falta de recursos e 

capacitação de pessoal.   

 

O Planejamento Estratégico nas organizações militares, basicamente, segue as seguintes fases: 

análise dos ambientes externo e interno, elaboração da missão, da visão de futuro, dos 

objetivos organizacionais, dos fatores críticos de sucesso, das estratégias, dos planos de ação e 

da avaliação e controle, as quais são consolidadas em um documento denominado Plano de 

Gestão que: “deve ser entendido como o plano estratégico resultante da elaboração do 

planejamento estratégico organizacional, cuja finalidade precípua é definir como a OM será 

gerida num horizonte de tempo previamente definido.” (BRASIL, 2003, p.2-5). 

 

Não havia uma centralidade do planejamento estratégico, cada OM fazia o seu baseando-se no 

Plano de Gestão do escalão superior, e nem um sistema de medição de desempenho que 

partisse dos mais altos órgãos40 da Instituição, dificultando o acompanhamento, controle e 

                                                
37 Portaria Nº 348, de 1º de julho de 2003, do Comandante do Exército. 
38Instruções Provisórias (manuais) de Planejamento Estratégico Organizacional, de Sistema de Medição do 
Desempenho Organizacional, de Elaboração e Gerenciamento de Projetos, de Análise e Melhoria de Processos, 
Ferramentas Gerenciais e de Melhoria Contínua. 
39A estrutura verticalizada do Exército define uma subordinação hierárquica entre organizações militares, assim 
um batalhão é subordinado a uma brigada, que é subordinada a uma Divisão de Exército que se subordina ao 
Comando Militar de Área. 
40 O Estado-Maior do Exército é responsável pela política de todos os órgãos do Exército, cabendo aos 
Departamentos à execução dessa política através de normas, portarias e diretrizes. 
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avaliação por parte da alta direção41 da organização. No entanto, graças a este Programa, 

termos como visão, qualidade, gerência, indicadores, mapas estratégicos, balanced scorecard, 

gestão de projetos, gestão de processos, vantagem competitiva, cadeia de valor, mudança 

organizacional, além das ferramentas de análise e melhoria de processos passaram a ser do 

conhecimento de todos. Estruturas foram criadas (por exemplo: assessorias de gestão e 

escritórios do PEG), diversos processos foram mapeados, milhares de procedimentos 

operacionais padrão (POP) foram elaborados, uma gama enorme de indicadores de 

desempenho foi feita por cada uma das organizações e diversas delas ganharam prêmios da 

qualidade nos níveis nacional e estadual.  

 

Ao se transpor esses conceitos para uma instituição do porte do Exército (em termos de 

pessoal, quantidade de OM, dimensão territorial e inserção internacional), que possui como 

seu principal produto uma sensação (Segurança) e as ações que a mantém (Defesa), é 

importante ter o entendimento de como isso pode ser feito de forma adequada e considerando 

as peculiaridades da profissão militar. 

 

No entanto, alguns conceitos foram apresentados sem o devido entendimento, gerando 

reações e descontinuidade. Um deles foi o da vantagem competitiva que encontrou 

dificuldades no entendimento de cadeia de valor por parte dos militares. Segundo Porter 

(1999, p.31), “a cadeia de valores desagrega uma empresa nas suas atividades de relevância 

estratégica para que se possa compreender o comportamento dos custos e as fontes existentes 

e potenciais de diferenciação.”. O ideal seria ‘dissecar’ a organização e avaliar as relações 

entre os seus principais processos que dão origem ao seu principal produto e verificar onde se 

consegue aumentar a vantagem competitiva perante outras organizações. No contexto 

organizacional militar, essa vantagem se traduzirá em mais Segurança proporcionada por uma 

Defesa mais eficiente e eficaz.  

 

O combate moderno tem exigido cada vez mais conhecimentos, flexibilidade e iniciativas dos 

integrantes do campo de batalha, em especial dos níveis hierárquicos mais baixos, a esse novo 

combatente, Krulak (1999) denominou de soldado estratégico. Ele deverá ser preparado com 

conhecimento, material e equipamentos de alta tecnologia e deverá ter iniciativa e tomar 

decisões em um ambiente difuso na área de conflito onde for atuar. Verifica-se certa 

                                                
41A Alta Direção da Instituição é composta pelos Oficiais Generais de Exército que se encontram na ativa. Nas 
demais organizações militares é composta pelo comandante, subcomandante e estado-maior (staff). 
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similaridade com o trabalhador do conhecimento, definido por Peter Drucker (2002) como um 

ser que busca no aprendizado e na capacitação a melhoria de seu desempenho e, também, a 

sua realização profissional e pessoal. 

 

Outro aspecto conceitual foi a utilização da ferramenta gerencial Balanced Scorecard 

(KAPLAN; NORTON, 2001; 2004), no contexto da gestão militar. O EB tem capacitado seus 

quadros, em diversos níveis gerenciais, no emprego dessa ferramenta, com o objetivo de 

elaborar mapas estratégicos, como projeto piloto, por alguns Departamentos da alta 

administração.  

 

No entanto, a confecção de mapas estratégicos e a definição de instrumentos de medição do 

desempenho em cada uma das quatro perspectivas do Balanced Scorecard(BSC), não têm se 

configurado como elemento propulsor do estabelecimento de uma gestão mais eficiente e 

eficaz. Algo que Kotter (1997) já previa ao apresentar os oito erros42 que as empresas 

cometem ao tentarem implementar as mudanças que julgam necessárias aos novos tempos.  

 

Kotter apresenta, também, propostas para que as mudanças sejam bem-sucedidas, ao delinear 

uma metodologia, em oito etapas, que conduzirão ao sucesso da implementação da mudança. 

No entanto, conforme ele nos coloca, se a mudança necessária fosse apenas uma ou o seu 

ritmo diminuísse e a empresa/instituição já ficasse pronta para enfrentar os novos desafios, 

seria muito bom. Infelizmente, não é isto que está acontecendo, as transformações dos 

ambientes nos quais as empresas atuam, tende a crescer e as pressões (internas e externas) 

para que elas acompanhem os novos tempos serão enormes. Neste contexto, mesmo 

empresas/instituições seculares como o Exército e com pouca propensão para acompanhar as 

mudanças de ambiente, terão que estar preparadas para enfrentarem essas transformações e 

prontas para atenderem de forma eficaz as demandas originárias das “novas ameaças”, como 

as citadas anteriormente. 

 

Quando se foca o ambiente de uma organização pública, onde as Forças Armadas estão 

incluídas, as mudanças encontram sérios obstáculos, como nos mostram Pires e Macedo 

(2006, p. 83) ao se referirem a este ambiente: “No contexto das organizações públicas, a luta 

de forças se manifesta entre o ‘novo e o velho’, isto é, as transformações e inovações das 

                                                
42Listados anteriormente em 2.3 A TRANSFORMAÇÃO ORGANIZACIONAL. 
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organizações no mundo contemporâneo ante uma dinâmica e uma burocracia arraigadas.” Tal 

assertiva, também, se apresenta válida para o EB.  

 

Outro aspecto na gestão das mudanças que deverão ser implementadas, é a dicotomia 

existente entre Liderança e Gerenciamento, que também é percebida no EB com a designação 

de gerente sendo substituída pela de chefe, diretor ou comandante nos diversos níveis da 

organização. Cunha e Rego (2003), com um modelo baseado no de Kotter, distinguem as 

importâncias da liderança e da gerência, porém sustentando que a conjugação de ambas 

garante o êxito de uma mudança planejada.  

 

Na concepção desses autores, o gerenciamento eficiente procura ajustar as dificuldades 

empresariais e tecnológicas através das habilidades técnicas, humanas e conceituais do gestor. 

A liderança se apóia na visão e aprendizagem para promover o alinhamento das pessoas. No 

quadro abaixo, Cunha e Rego (2003, p.56) explicitam as diferenças mais significantes entre 

liderança e gerenciamento: 

 
Quadro 19 - Relação entre Liderança e Gerenciamento 

 

LIDERANÇA GERENCIAMENTO 

Focalizada no futuro Focalizada no presente 

Mudança Estabilidade, ordem e previsibilidade 

Quadro orientador: visão Quadro orientador: cumprimento de regras 

Empowerment dos colaboradores Controle dos colaboradores 

Simplificação Complexidade 

Intuição Razão e lógica 

Relacionamento Autoridade 

Orientação para a sociedade Orientação para a organização 

A mudança reflete propósitos mútuos de 
líderes e seguidores 

Coordenação de atividades: produzir e vender bens 
e/ou serviços que reflitam os propósitos da empresa 

Estabelecimento de uma visão, alinhamento 
das pessoas com essa visão, motivação e 
inspiração dos membros organizacionais. 

Orçamento, organização, estruturação, controle e 
resolução de problemas. 

Fonte: Adaptado de Cunha e Rego (2003). 
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No ambiente militar essa diferenciação entre liderança e gerência, é feita desde a formação do 

oficial com uma capacitação fundamentada em disciplinas “acadêmicas”43, focando a vertente 

gerencial do militar e as disciplinas profissionais que contribuem para a formação do líder, 

inclusive com a existência de um setor específico para auxiliar nessa formação.  

 

Atualmente, verifica-se que os fundamentos do planejamento estratégico foram assimilados 

pela organização, no entanto, similarmente ao observado por Motta (2001; 2007), a absorção 

do conceito de estratégico, significando o envolvimento de todos os níveis da organização 

militar (estratégico, operacional e tático)44, o que não ocorreu. Outro aspecto, também 

observado por Motta (2007), tem sido a opção de se apegar às soluções passadas, já 

consolidadas frente a um ambiente externo de incertezas e constantes mudanças, o que tem 

conduzido a organização a tomar certas decisões, que deveriam ser estratégicas, com base 

incrementalista e de constante retorno ao passado, quer por respeito às decisões tomadas por 

antigos chefes, quer por serem menos traumáticas e já terem sido eficazes anteriormente, 

porém em outro contexto.   

 

Ao encontro dessa luta entre aqueles que buscam a implementação de mudanças estruturais e 

sociais na organização e os contrários a essas mudanças e ao aumento da formalidade no 

planejamento estratégico, Souza (2012) ao fazer o estudo de caso único em uma empresa 

organizada por projetos, explora, por meio da prática do planejamento estratégico, de que “se 

há um nível adequado de formalização da prática de planejamento estratégico nas 

organizações, este nível deve ser definido pela estruturação da prática na sua dinâmica social” 

(SOUZA, 2012, p. 856). 

 

Com base na teoria da estruturação (GIDDENS, 1984), o autor traça um paralelo entre os 

níveis de informalidade e formalidade da adoção do planejamento estratégico pela empresa, 

desde os anos 90, concluindo que a criação de estruturas ligadas ao planejamento busca mais 

formalidade a sua execução, mas também, provoca reações internas entre os integrantes da 

empresa às mudanças e à implementação de ferramentas do planejamento estratégico, 

podendo provocar um retorno a planejamentos menos formais. Por fim, o autor entende que 

“a escolha de um caminho para a formulação da estratégia não é exclusivamente relacionada a 

                                                
43Administração, direito, matemática financeira, economia, cálculo I e II, estatística, informática etc. 
44Correspondem, respectivamente, aos níveis estratégico, tático e operacional, utilizados no ambiente 
empresarial e pela literatura de administração. 
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determinadas características da organização, [...] mas à dinâmica social na qual a estratégia é 

criada” (SOUZA, 2012, p. 871). 

 

Finalmente, passado os primeiros momentos de elaboração e aplicação dos Planos de Gestão, 

estes foram parcialmente esquecidos e suplantados pela dinâmica social na qual essa 

estratégia foi criada, que resultou em forte reação contrária a institucionalização do Programa 

por parte dos integrantes das organizações militares. As organizações, em sua maioria, 

criaram setores do PEG ou escritórios da qualidade, com o efetivo de um ou dois técnicos que 

possuem o conhecimento das ferramentas de elaboração dos planos e que, anualmente, fazem 

sua atualização e realizam as auto-avaliações, sem impactar a rotina das organizações. 

Ganhou-se na formalização, perdeu-se na implementação, similarmente as muitas 

organizações públicas e empresariais que adotaram o planejamento estratégico em tempos de 

mudanças constantes e que este não resistiu a tempos de mudanças velozes e à dinâmica 

social dessas organizações.  

 

5.4  A SISTEMÁTICA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO EXÉRCITO (SIPLEX) 

 

A sistematização do planejamento estratégico do Exército iniciou o seu processo de 

formalização para toda a Instituição em 1984, quando o então Ministro do Exército, Gen Ex 

Leônidas Pires Gonçalves, determinou ao Estado-Maior que realizasse estudos com o objetivo 

de estabelecer uma metodologia única para um “Sistema de Planejamento do Exército”, a qual 

foi aprovada por portaria do Ministro do Exército de 198545. 

 

O SIPLEx previa a evolução da Força Terrestre por trinta anos à frente, sendo dividido, em 

termos temporais, em subperíodos. O primeiro de 1986-1990 foi definido de curto prazo e 

teve por foco principal, a implementação da Força Terrestre 1990 (FT/90). O de médio prazo 

correspondendo “à utilização dos principais equipamentos bélicos”, seria ao ciclo de vida do 

material, em torno dos quinze anos e o de trinta anos em uma correspondência, aproximada, 

“[ao] ciclo de vida profissional do militar”. Em função das restrições orçamentárias, o 

próximo período de curto prazo do plano, 1991-1995, buscou finalizar as ações iniciadas no 

período anterior. (BRASIL, 1985). 

 

                                                
45Portaria nº 077, do Estado-Maior do Exército, de 4 de dezembro de 1985 (BRASIL, 1985). 
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Interessante observar as diretrizes definidas no SIPLEx, naquele momento: 

- modernização do Exército; 

- implementação do Projeto de Reaparelhamento do Exército; e 

- elevação do nível de operacionalidade. 

 

Em relação aos objetivos e as metas, a portaria citava, dentre outros: 

- conclusão da organização de unidades: uma divisão no Sul, uma brigada no Oeste, uma 

brigada na Amazônia, uma brigada de aviação do Exército; 

- realização das obras necessárias à organização de 97 (noventa e sete) unidades e conclusão 

de 72 (setenta e duas); 

- transferência para a Amazônia de uma brigada do Sul e outra do Sudeste; 

- prosseguimento da construção de duas mil residências; e 

- construção de um hospital geral, três hospitais de guarnição, seis postos médicos e um 

hospital escolar. 

 

Como se verifica, o SIPLEx, desde sua primeira edição, já se caracterizava por relacionar, em 

seu escopo, as obras, articulações (posicionamento dos quartéis no País) e aquisições de 

equipamentos a serem realizadas/adquiridas, não se limitando a definir o planejamento de 

forma conceitual. Característica que, com poucas mudanças, foi mantida até o SIPLEx 2014, 

que se encontra em vigor, onde o Plano Estratégico do Exército, apresenta os objetivos 

estratégicos, suas respectivas estratégias, ações estratégicas e algumas atividades impostas. 

 

Ao longo dos anos, o SIPLEx foi se adequando aos novos tempos, sofrendo alterações em 

1990, 1992, 1996, 1998, 2000, 2002 e 2006. Em 2001, a metodologia do Sistema de 

Planejamento do Exército foi inserida no manual C 124-1 Estratégia (BRASIL, 2001), 

utilizado pelos estabelecimentos de ensino do Exército, em especial, a Escola de Comando e 

Estado-Maior do Exército. Abaixo, segue a metodologia apresentada no manual e que, em 

linhas gerais, não sofreu grandes alterações desde 1985: 
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Figura 3 - Fases e etapas do SIPLEx 

 
Fonte: Brasil, 2001, p. 6-5. 
 

O Sistema era composto por sete Livros, sendo que o primeiro era o da definição da Missão 

do Exército, ponto de partida para todos os estudos. O Livro 2 consistia da fase de Avaliação 

do Exército que era composta de dois estágios: um de Análise das situações internacional e 

nacional, das políticas e estratégias em curso, ou seja, da realização de um diagnóstico da 

Força com base na conjuntura e na análise dos cenários. O segundo estágio era a fase de 

Síntese, onde eram levantadas as necessidades básicas da Força, as prováveis ameaças, os 

óbices, a capacidade do Exército de se fazer frente a elas e, por fim, eram estabelecidas as 

indicações (as ações estratégicas) para a formulação das políticas e estratégias da Força. 

 

As indicações eram definidas para três períodos: curto prazo (cinco anos), correspondente a 

duração de um governo; médio prazo, que se referia a um período de quinze anos, relativo ao 

“ciclo de vida do material de emprego militar e da evolução da doutrina” e; o longo prazo, 

que corresponde ao tempo da carreira militar que é de trinta anos. (BRASIL, 2001, p. 6-3). 

 

A segunda fase era a da Política, Livro 3, que se caracterizava pela formulação e/ou 

concepções políticas que buscavam o “emprego e preparo da Força”. Nessa etapa era 

elaborada a Política Militar Terrestre, que definia “o que fazer”, através de orientações 

políticas e estratégicas que permitiam dar prosseguimento ao planejamento estratégico da 

Força. 
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A terceira fase era a da Estratégia, sendo composta pelos Livros 4, 5, 6e 7. No Livro 4 - 

Concepção Estratégica do Exército, era elaborada a concepção que definia os fundamentos 

e as condições para o preparo e emprego, as hipóteses de emprego e a participação do 

Exército na manutenção da integridade nacional.  

 

No Livro 5 - Diretrizes Estratégicas eram detalhadas as ações políticas, que balizavam o 

planejamento para cada um dos Sistemas de primeira ordem do Exército. O Livro 6 - era 

constituído pelos Planos Básicos, sendo o primeiro o da Estruturação do Exército (PEEx), que 

tratava de todos os aspectos relativos à organização e a sua articulação no curto prazo e nas 

suas projeções no médio e longo prazos, e o último plano o econômico-financeiro, onde eram 

definidas as metas, as prioridades e os prazos estabelecidos no PEEx. 

 

O Livro 7 - Planos Operacionais era elaborado em conformidade com a Concepção 

Estratégica do Exército (Livro 4) e com as diretrizes estratégicas (Livro 5). A parte da 

execução das ações englobava a implementação dessas ações e as atividades de supervisão, 

integração, coordenação e controle (BRASIL, 2001, p.6-5). Por último, realizava-se a 

realimentação de todo o sistema através da avaliação dos resultados. 

 

Apesar de a metodologia ter sido ensinada nas escolas militares, os Livros que constituíam o 

SIPLEx, com exceção dos Livros 1(Missão) e 3 (Objetivos do Exército), os demais possuíam 

caráter sigiloso, sendo classificados,em alguns momentos como secretos. Essa situação 

impediu que fossem conhecidos pelo público interno e, consequentemente, que a 

realimentação do sistema fosse real e efetiva. 

 

Nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013, ocorreram mudanças no SIPLEx e foram realizados, 

sistematicamente, diagnósticos estratégicos que contribuíram para uma constante atualização 

do planejamento. A partir de 2013, o diagnóstico passaria a ser realizado a cada dois anos, 

tendo em vista que as alterações não eram significativas e que não havia tempo hábil para 

serem implementadas as indicações decorrentes dos constantes diagnósticos. 

 

Ao longo de 2014, a 7ª Subchefia do Estado-Maior do Exército, responsável pelos assuntos 

político-estratégicos no âmbito da Força, realizou estudos para atualização do SIPLEx. O 

conceito de sistema, até então utilizado, foi abandonado por considerar-se que o SIPLEx era, 

na verdade, uma metodologia de planejamento estratégico e não um sistema efetivamente.  
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A nova Sistemática de Planejamento Estratégico do Exército (SIPLEx) foi implementada no 

final de 201446. Com adequações no planejamento, os livros passaram a denominar-se Fases 

da Sistemática (7 Fases) e o Plano Estratégico do Exército (PEEx) passou a conter, além das 

estratégias e ações estratégicas existentes nos planos anteriores, as atividades impostas para os 

gerentes dos projetos. Outra adequação importante foi que o último PEEx (2016-2019) 

caracteriza-se por estar alinhado, em termos metodológicos, ao Plano Plurianual do Governo 

Federal, o que possibilita um alinhamento com as ações orçamentárias previstas para o 

período.  

 

Atualmente, a SIPLEx segue as seguintes fases de planejamento: 

 

Figura 4 - Fases da SIPLEx 2014 

 

 
Fonte: BRASIL, 2014d, p.2. 

 

Observa-se que, em termos metodológicos ocorreram substanciais mudanças com o 

planejamento apresentado em 2001 pelo Manual C 124-1 Estratégia (BRASIL, 2001, p. 6-2 a 

6-5). Além das adequações ao termo “sistemática”, ocorreu a passagem do termo “livro” para 

“fase”, as quais incorporaram ações que vão além das que existiam nos livros dos 

                                                
46 Portaria nº 30, do Estado-Maior do Exército, de 22 de dezembro de 2014. 
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planejamentos anteriores. Seguem-se, as principais alterações realizadas, que foram 

implementadas, principalmente, a partir dos SIPLEx 2011 e 2014: 

- inserção dos Cenários EB 2030; 

- inserção do Mapa Estratégico do Exército; 

- definição de indicadores e metas na fase 4, conjuntamente com as estratégias e ações 

estratégicas; 

- os planos básicos foram substituídos pelo PEEx e pelos Planos Estratégicos Setoriais 

correspondentes a cada um dos Sistemas de Atividades da Força47; 

- inserção do contrato de objetivos a ser realizado entre o Estado-Maior do Exército e os 

Órgãos de Direção Setorial; e 

- inserção do gerenciamento de riscos ao longo das fases do planejamento. 

 

Outro fator que impactou o antigo SIPLEx, foi a sistematização do planejamento no âmbito 

do Ministério da Defesa, ocorrido no final de 2011, com a publicação da portaria48 que 

aprovava a metodologia do Sistema de Planejamento Estratégico do Ministério da Defesa 

(SISPED). 

 

Uma das fundamentações do SISPED era adequar o planejamento da defesa com o Plano 

Plurianual do Governo Federal (PPA), e ser a base para os planejamentos das Forças 

Singulares. A grande novidade foi o estabelecimento de uma metodologia que passou a 

considerar a existência de uma Política Setorial de Defesa que centralizaria em um documento 

todas as políticas setoriais existentes do MD (tais como: Política de Ciência e Tecnologia, 

Política de Saúde etc) e sua decorrente, a Estratégia Setorial de Defesa49.Os principais 

documentos a serem gerados pelo SISPED, em ordem hierárquica, serão os seguintes: 

- Política Nacional de Defesa; 

- Estratégia Nacional de Defesa; 

- Política Setorial de Defesa; 

- Estratégia Setorial de Defesa; 

- Plano Estratégico de Defesa; e 

                                                
47Os sistemas de atividades serão vistos mais detalhadamente em 4.2.5. 
48 Portaria Normativa nº 3.962/MD, de 20 de dezembro de 2011. 
49Em 2014, foi formado um Grupo de Trabalho integrado por todos os órgãos de 1º Nível do MD, as três Forças 
Singulares, a Escola Superior de Guerra e o Instituto Pandiá Calógeras. Esse GT tem como propósito 
confeccionar a PSD, a ESD e de propor as atualizações na Política Nacional de Defesa, Estratégia Nacional de 
Defesa e no Livro Branco da Defesa Nacional, que deverão ser entregues ao Congresso Nacional até julho de 
2016, para sua apreciação e consequente aprovação pela Presidência da República. 
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- Planos Estratégicos: das Forças Singulares (Marinha, Exército e Força Aérea) e dos órgãos 

do MD (Administração Central do MD, Hospital das Forças Armadas, ESG e IPC). 

 

A SIPLEx 2014 insere-se no SISPED a partir da Política e da Estratégia Setorial de Defesa, 

utilizando esses documentos como base de seu planejamento estratégico, devendo estar em 

consonância com o Plano Estratégico de Defesa, no que for pertinente.Atualmente, as duas 

metodologias estão sistematizadas dentro de um mesmo ciclo de planejamento, permitindo 

um sequenciamento coerente na confecção dos respectivos planos, conforme se verifica 

abaixo: 

Figura 5 - Ciclo de Planejamento 

 

 
Fonte: Sistemática de Planejamento Estratégico do Exército (BRASIL, 2014). 

 

No que se refere à Sistemática de Planejamento Estratégico, em vigor no Exército, verifica-se 

que um de seus principais produtos, o Plano Estratégico do Exército (PEEx) permanece 

quadrienal, focado nas ações de curto prazo, ainda que algumas de suas estratégias e ações 

estratégicas possuam um espaço temporal que extrapole o período de quatro anos. Segue, 

abaixo, um exemplo do PEEx para um dos 15 (quinze) objetivos estratégicos do Exército: 

 

 

 

 



117 
 

Figura 6 - Extrato do PEEx 

 
Fonte: Boletim do Exército n° 28, de 22 de dezembro de 201450 
 

Como se verifica, o PEEx lista as estratégias e as ações estratégicas para cada objetivo 

estratégico do Exército, chegando em alguns momentos, como no extrato acima, a listar as 

atividades impostas que deverão ser executadas pelos projetos, no caso o Nova Logística 

Militar Terrestre, o Sentinela da Pátria e o Amazônia Protegida, e pelos seguintes órgãos da 

estrutura organizacional da Força: Estado-Maior do Exército (7ª Subchefia), Comando 

Logístico (COLOG) e pelos Órgãos de Direção Setorial (ODS) envolvidos com os respectivos 

projetos, em um prazo de 4 (quatro) anos, ou seja, no curto prazo. 

 

A falta de ações específicas de médio e longo prazos, essa lacuna temporal observada no 

PEEx, é minimizada pela existência dos cenários EB 2030, pelo seu monitoramento e pela 

realização de diagnósticos bianuais, que produzem indicações que visualizam possíveis ações 

estratégicas a serem realizadas nesses espaços temporais que extrapolam os quatro anos do 

Plano. No entanto, seria interessante que uma das fases da nova sistemática delineasse essas 

ações de forma mais contundente, configurando-se em outro produto da SIPLEx, por 

exemplo. 

 
                                                
50 Disponível em: <http://www.sgex.eb.mil.br/sistemas/be/copiar.php?codarquivo=1327&act=bre.>. Acesso em: 
12 fev. 15. 
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Observa-se, também, no extrato apresentado, que as atividades impostas são, em grande parte, 

do nível tático (chão de fábrica), não se constituindo em um Plano de nível somente 

estratégico, mas que por razões outras necessita especificar as ações de nível tático, sem que 

os integrantes desse nível participem da elaboração do Plano, que é elaborado pelos 

integrantes da 7ª Subchefia do EME, responsável pelo planejamento estratégico, no mais alto 

nível, no âmbito do Exército. 

 

O primeiro PEEx foi elaborado com base no quadriênio 2012-201551, e, anualmente, tem sido 

elaborado um novo Plano, consequentemente, existem os planos de 2013-2016, 2014-2017, 

2015-2018 e o de 2016-2019, publicado em 15 de dezembro de 2014, conforme exemplo 

mostrado na Figura 6. 

 

Os planos são a base para os contratos de objetivos realizados, anualmente, entre as partes 

interessadas. Como exemplo, o extrato do PEEx 2016-2019, apresentado anteriormente, foi 

firmado um contrato de objetivos entre o EME e o COLOG para que as atividades impostas, 

relativas ao ano de 2016, sejam concretizadas ao longo do próximo ano. 

 

No entanto, os constantes cortes orçamentários e contingenciamentos do governo federal, têm 

dificultado o cumprimento das “atividades impostas” nos respectivos PEEx, exigindo dos 

partícipes dos contratos uma reavaliação desses e a realização de termos aditivos52 . 

 
A partir de 2013, com a elaboração do primeiro Plano Estratégico do Exército, foram 

elaboradas portarias em todos os níveis da alta administração53, assim como dos Órgãos de 

Direção Setorial (os Departamentos), com o objetivo de viabilizar, em termos legais, as 

diversas atividades impostas nos três planos e seus respectivos contratos de objetivos. 

 
                                                
51 PEEx 2012-2015: Portaria nº 767, do Comandante do Exército de 7 de dezembro de 2011. 
PEEx 2013-2016: Portaria nº 1.086, do Comandante do Exército de 26 de dezembro de 2012.  
PEEx 2014-2017: Portaria nº 350, do Comandante do Exército de 20 de maio de 2013. 
PEEx 2015-2018: Portaria nº 1.265, do Comandante do Exército de 11 de dezembro de 2013. 
PEEx 2016-2019: Portaria nº 1.507, do Comandante do Exército de 15 de dezembro de 2014.  
As portarias estão Disponível em: < http://www.sgex.eb.mil.br/sistemas/be/boletins.php >. Acesso em: 14 ago. 
2015. 
52 Termo aditivo realizado pelo COLOG com a EUROCOPTER, responsável pela manutenção de parte dos 
helicópteros do Exército. Disponível em: < http://www.portaldatransparencia.gov.br/copa2014/gestor/ 
download?idAnexo=119448 >. Acesso em: 10 jun. 2015. 
53 É considerado alta administração, o Comando do Exército (Comandante e gabinete), o Alto Comando do 
Exército (ACE) e o Estado-Maior do Exército (EME) onde se encontram as sete Subchefias e o Escritório de 
Projetos do Exército. 
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5.5 OS SISTEMAS DE ATIVIDADES DO EXÉRCITO 

 

O Exército adota uma estrutura organizacional verticalizada e altamente hierarquizada, no 

entanto, essa estrutura conduz seu processo decisório de forma matricial, baseada em sistemas 

de atividades, que, basicamente, refletem os macroprocessos da Força e estão materializados 

nos órgãos que compõem o nível estratégico da estrutura organizacional. Segundo a 

Concepção Estratégica do Exército em vigor54, os sistemas de atividades são:  

 

[...] organizados por áreas de atividades, podendo estas serem apoiadas por 
sistemas corporativos. Os sistemas de atividades confundem-se com a 
missão principal dos órgãos de direção setorial e de alguns órgãos de 
assistência direta e imediata ao Comandante do Exército. (BRASIL, 2008c, 
p. 50) 

 

Os sistemas de atividades do Exército são os seguintes: 

 

Figura 7 - Sistema Exército 

 
Fonte: Metodologia da SIPLEx, adaptado de Brasil 2014d. 

 

Ao longo do primeiro semestre de 2015, foi realizado o diagnóstico estratégico do Exército, 

conforme preceitua a Fase 2 da SIPLEx 2014 (BRASIL, 2014d). Nessa ocasião, os integrantes 

                                                
54 Parte integrante do antigo Livro 4 do SIPLEx de 2008. Atualmente, a Concepção Estratégica 
encontra-se em revisão por um grupo de trabalho.  



120 
 
do grupo de trabalho55 realizaram o diagnóstico de cada um dos sistemas de atividades, 

independentemente de qual o sistema que cada um representava, permitindo que os gestores e 

usuários dos sistemas apresentassem suas respectivas visões.  

 

Em uma segunda fase do diagnóstico estratégico, os responsáveis por cada um dos sistemas, 

no âmbito do Estado-Maior do Exército, reuniram-se com os respectivos integrantes de seus 

sistemas com o objetivo de avaliarem os pontos fortes e os pontos fracos que foram inseridos, 

anteriormente, pelos integrantes do grupo de trabalho. Abaixo, seguem os atuais sistemas de 

atividades da Força com seus respectivos órgãos responsáveis: 

 

Quadro 20 - Sistemas de Atividades 

SISTEMAS INTERNOS/ 
EXTERNOS PARTICIPANTES 

Ciência e Tecnologia 2ª e 4ª Subchefia do EME 
Departamento de Ciência e Tecnologia  

Comando e Controle 2ª Subchefia do EME 
Departamento de Ciência e Tecnologia 

Comunicação Social 2ª Subchefia do EME 
Centro de Comunicação do Exército 

Doutrina 3ª Subchefia do EME 
Comando de Operações Terrestres 

Economia e finanças 6ª Subchefia do EME 
Secretaria de Economia e Finanças 

Engenharia e Construção 4ª Subchefia do EME 
Departamento de Engenharia e Construção 

Ensino e Cultura do Exército 1ª Subchefia do EME 
Departamento de Educação e Cultura 

Gestão 2ª e 7ª Subchefia do EME 

Inteligência 2ª Subchefia do EME 
Centro de Inteligência do Exército 

Logístico 4ª Subchefia do EME 
Comando Logístico 

Mobilização 
Pessoal 1ª Subchefia do EME 

Departamento-Geral do Pessoal 

Material 4ª Subchefia do EME 
Comando Logístico 

Operacional 3ª Subchefia do EME 
Comando de Operações Terrestres 

Pessoal 1ª Subchefia do EME 
Departamento-Geral do Pessoal 

 Fonte: Adaptado de Brasil (2008c) e Brasil (2014d). 

                                                
55 Portaria nº 050-EME, de 12 de março de 2015. 
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 Como pode ser verificado, existe uma relação direta entre determinado sistema e a estrutura 

organizacional apresentada anteriormente. O Sistema de Gestão perpassa todos os demais 

sistemas, sendo coordenado pela 7ª Subchefia do EME. A figura abaixo apresenta uma visão 

geral dos sistemas e da estrutura organizacional. 

 

 Figura 8 - Estrutura organizacional e os Sistemas de Atividades 

 

  
Fonte: Adaptado de Brasil (2008c) e Brasil (2014d). 
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resultados. Em caso da decisão de que as mudanças devem ocorrer na organização, como vem 

sendo o caso do atual processo de transformação da Força, a estrutura e os sistemas devem ser 

considerados, para que a organização permaneça eficaz frente a oportunidades e restrições dos 

novos ambientes (MINTZBERG, 2000). 

 

5.6  DOCUMENTOS BASES DO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO 

 

A partir da END de 2008 as Forças realizaram estudos com a finalidade de implementarem as 

diretrizes e as ações contidas na Estratégia. O EB produziu, em sequência, os seguintes 

documentos: a Estratégia Braço Forte (BRASIL, 2009), o Processo de Transformação do 

Exército (BRASIL, 2010a), o Projeto de Força (BRASIL, 2011f), as Bases para a 

Transformação da Doutrina Militar Terrestre (BRASIL, 2013a) e a Concepção de 

Transformação do Exército (BRASIL, 2013b). A seguir, serão vistos os últimos três 

documentos, tendo em vista que a EBF e o PTEx já foram relatados anteriormente. 

 

5.6.1 O Projeto de Força (PROFORÇA) 

 

O PROFORÇA teve por premissas básicas o diagnóstico estratégico realizado pelo EB nos 

anos de 2009 e 2010, a Estratégia Braço Forte elaborada em 2009, no contexto de um 

planejamento sem restrições orçamentárias, os vetores de transformação explicitados no 

documento PTEx (BRASIL, 2010d) e os cenários prospectivos EB 2030, iniciados no ano de 

2010. 

 

O PROFORÇA56 foi criado com a missão de que “deverá orientar o Processo de 

Transformação em curso na Instituição e integrar-se à metodologia do Sistema de 

Planejamento do Exército (SIPLEx).” (BRASIL, 2011f). 

 

O projeto contou, também, com a realização de diversos encontros temáticos, foram 

consultados especialistas civis e militares, feita uma pesquisa bibliográfica em revistas 

                                                
56 Portaria nº 104, de 14 de fevereiro de 2011. Cria o Projeto de Força do Exército Brasileiro (BRASIL, 2011f). 
Em 16 de fevereiro de 2011, publica-se a Diretriz de Implantação (BRASIL, 2011g). O documento final do 
PROFORÇA foi publicado em Portaria reservada nº 001, de 27 de fevereiro de 2012 (BRASIL, 2012e). Nessa 
mesma data foi publicado um extrato do PROFORÇA (BRASIL, 2012f) sem classificação sigilosa que foi 
utilizado como referência para as citações. 



123 
 
científicas e militares, as pesquisas de campo envolveram visitas a diversos países amigos e 

entrevistas com mais de oitenta oficiais-generais da Instituição. 

Foram apresentados os seguintes produtos do projeto (BRASIL 2012f, p.4): 

- uma nova proposta de articulação da Força Terrestre; 

- as diretrizes para a concepção estratégica do EB; 

- as diretrizes para cada um dos Vetores de Transformação; 

- as diretrizes para a futura Organização Básica do Exército; 

- as novas capacidades, discriminadas para cada uma das missões do EB; e 

- as orientações para a integração ao Sistema de Planejamento Estratégico do Exército 2011 (a 

SIPLEx atual só seria implementada em 2014). 

 

Em relação às diretrizes para os Vetores de Transformação, foram listadas as novas 

capacidades que deveriam ser buscadas por cada um deles, especificando suas estratégias, 

suas finalidades, consequências e as ações a serem realizadas nos marcos temporais do 

PROFORÇA, os anos de 2015, 2022 e 2030. Como exemplo, cita-se que o vetor Ciência e 

Tecnologia possuía 17 (dezessete) ações a serem realizadas, ao longo dos três marcos 

temporais, que contribuiriam para a consecução das capacidades que lhe foram consignadas. 

Ao todo foram consideradas 11 (onze) capacidades prioritárias pelo Exército, que foram 

distribuídas pelos vetores, sendo que determinadas capacidades poderiam ser corroboradas 

por mais de um vetor. Segue-se, abaixo, um quadro consolidando o número de ações que cada 

vetor deveria realizar: 

 

Quadro 21 - Quantitativo de ações por vetores de transformação 

VETOR AÇÕES TRANSFORMADORAS 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA E 

MODERNIZAÇÃO DO MATERIAL 17 

DOUTRINA 16 
EDUCAÇÃO E CULTURA 40 

ENGENHARIA 17 
GESTÃO CORRENTE E ESTRATÉGICA 12 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 22 
LOGÍSTICA 15 

ORÇAMENTO E FINANÇAS 19 
PREPARO E EMPREGO 28 

TOTAL DE AÇÕES 186 
Fonte: o Autor 
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Para a consecução dos objetivos do PROFORÇA, foram listados os seguintes fatores críticos 

de sucesso (BRASIL 2012f, p.4): 

- comprometimento da Alta Administração e dos gestores em todos os níveis; 

- credibilidade junto ao público interno; 

- coesão e motivação das mulheres e homens da Força; 

- exeqüibilidade orçamentária e temporal das ações propostas; 

- sensibilização dos demais segmentos da sociedade; e 

- apoio do Ministério da Defesa. 

 

No contexto dos conflitos armados na Era do Conhecimento, foram elencadas diversas 

tendências, seguem, abaixo, algumas delas (BRASIL 2010e, p.6): 

- campo de batalha caracterizado por uma extensa rede de sensores e de transmissão de dados; 

- desenvolvimento de projetos para o combatente individual, com base nos conceitos de 

proteção/sobrevivência, bem-estar, comunicações e transmissão de dados informatizados, 

armamento com flexibilidade de emprego e operações continuadas (possibilidade de atuar 

tanto de dia quanto à noite, sem perda significativa da operacionalidade; 

- busca da superioridade de Informações de Combate57 

- racionalização das estruturas; 

- três configurações básicas de Brigada58: mecanizada, blindada e ligeira; 

- desenvolvimento da capacidade de atuar no espaço cibernético; 

- emprego de munições inteligentes; 

- uso intensivo de artefatos não tripulados; e 

- preparação dos militares com base em capacidades. 

 

Em relação aos conflitos armados do futuro, foi apresentado um ambiente com elevado grau 

de incertezas, com a necessidade de uma contínua avaliação das ameaças, exigindo das Forças 

                                                
57“Superioridade de Informações - É traduzida por uma vantagem operativa derivada da habilidade de coletar, 
processar, disseminar, explorar e proteger um fluxo ininterrupto de informações aos comandantes em todos os 
níveis, ao mesmo tempo em que se busca tirar proveito das informações do oponente e/ou negar-lhe essas 
habilidades. É possuir mais e melhores informações do que o adversário sobre o ambiente operacional. Permite o 
controle da dimensão informacional (espectros eletromagnético, cibernético e outros) por determinado tempo e 
lugar” (BRASIL, 2014c, p. 3-1). As Operações de Informações integram as capacidades relacionadas à 
informação, quais sejam: Inteligência, Guerra Eletrônica, Operações de Apoio à Informação, Guerra Cibernética 
e a Comunicação Social. (BRASIL, 2014c, p. 3-1). 
58 A Brigada é a organização básica de combate, possuindo, normalmente, batalhões de Infantaria/regimentos de 
Cavalaria, unidade de Artilharia, de Engenharia, elementos de comando e controle e de apoio logístico. Possui, 
em média, 5 (cinco) mil militares. 
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Armadas a capacidade de antecipar-se, aprender e adaptar-se às operações no amplo 

espectro59. 

 

Além dessas capacidades, o estudo identifica que o êxito nos conflitos do futuro irá exigir as 

seguintes: 

- liderança em todos os níveis hierárquicos da Força; 

- comando e controle, caracterizados pela capacidade de gerenciar e coordenar todo o 

ambiente da batalha; 

- flexibilidade, definida pela capacidade de monitorar áreas consideradas estratégicas para a 

Instituição, devendo estar associada à mobilidade, que permite o rápido desdobramento das 

Forças, com condições de permanecer na ação; 

- elasticidade, caracterizada pela capacidade que a Força possui de se redimensionar através 

da mobilização dos recursos humanos, materiais e financeiros, permitindo a existência de 

reservas confiáveis; e 

- letalidade seletiva, entendida como a capacidade da Força de atuar seletivamente no campo 

de batalha com o mínimo de baixas e reduzidos impactos colaterais. 

 

O documento elenca, também, as novas ameaças que se apresentam aos Estados como 

“terrorismo, narcotráfico, crime organizado, proliferação de armas de destruição em massa, 

ataques cibernéticos”, que, ao lado, de prováveis disputas por recursos naturais, migração 

descontrolada e degradação ambiental, apresentam um ambiente complexo para a atuação das 

Forças Armadas (BRASIL, 2010e). 

 

A Força considera seu capital humano como seu bem mais valioso e, dentro desse contexto, 

foram levantadas 22 (vinte e duas) ações que o profissional do futuro deverá realizar, tais 

como:  

- atuar em operações de guerra convencional e assimétrica; 

- desenvolver o pensamento crítico; 

- atuar em operações de não-guerra; 

- atuar no espaço cibernético; e  

- participar de Força Expedicionária (BRASIL, 2010e, p. 11). 
                                                
59“É o Conceito Operativo do Exército, que interpreta a atuação dos elementos da F Ter para obter e manter 
resultados decisivos nas operações, mediante a combinação de Operações Ofensivas, Defensivas, de Pacificação 
e de Apoio a Órgãos Governamentais, simultânea ou sucessivamente, prevenindo ameaças, gerenciando crises e 
solucionando conflitos armados, em situações de Guerra e de Não Guerra” (BRASIL, 2014b, p. 4-4). 
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Finalmente, no documento são listadas as condicionantes que devem direcionar a nova 

concepção estratégica da Força, quais sejam: 

- imediata racionalização do EB; 

- a existência de um sistema de mobilização com adequada elasticidade; 

- apoio à política exterior do País; 

- necessidade de monitorar, controlar e atuar nas fronteiras terrestres; 

- atender aos requisitos elencados na Estratégia Nacional de Defesa (2008)60; e 

- atender à missão constitucional de garantia da lei e da ordem e às ações subsidiárias. 

 

Basicamente, o PROFORÇA estabeleceu as bases doutrinárias para o processo de 

transformação da Força, definindo conceitos e diretrizes para a concepção estratégica, que 

seriam consolidados em novos trabalhos como as Bases para a Transformação da Doutrina 

Militar Terrestre (BRASIL, 2013a) e a Concepção de Transformação do Exército (BRASIL, 

2013b). 

 

5.6.2 As bases para a transformação da doutrina militar terrestre 

 

Esse documento foi aprovado por portaria do Chefe do Estado-Maior do Exército61, 

determinando à Força que adotasse os conceitos ali preconizados para o vetor Doutrina, 

considerado no PTEx como o indutor do processo de transformação. 

 

A diretriz, nome dado ao documento, buscava inserir na Doutrina Militar Terrestre a busca 

pela efetividade, a atualização do vetor face à evolução dos conflitos, às mudanças que a 

sociedade tem vivenciado e que impactam a Força Terrestre e à evolução tecnológica dos 

assuntos militares (BRASIL, 2013a, p.7). 

 

No contexto das operações terrestres na era do conhecimento, a diretriz lista uma série de 

fatores que afetam diretamente os conflitos, tais como: a dimensão humana, caracterizada pela 

preocupação crescente da sociedade em que os conflitos possuam o menor número de baixas 

possíveis e de aspectos que impactam o preparo e o emprego de uma tropa em determinada 

                                                
60O PROFORÇA iniciou seus trabalhos em 2010, ocasião que existia somente a END de 2008. A próxima END 
seria em 2012. 
61Portaria nº 197, do Estado-Maior do Exército, de 26 de setembro de 2013. 
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região, como o comportamento, as peculiaridades dos indivíduos e das comunidades e suas 

respectivas culturas.  

 

Outra característica dos conflitos armados é o que tem sido chamado de “guerra no meio do 

povo”, onde o campo de batalha são as áreas humanizadas, as cidades, impedindo o emprego 

de técnicas e táticas da era industrial (2ª Guerra Mundial), aumentando a possibilidade de 

danos colaterais decorrentes das operações militares, como baixas significativas de civis e 

destruição de instalações não-militares e essenciais para o suporte à vida como hospitais, 

usinas, redes de transmissão etc. 

 

A importância da informação no campo de batalha adquire um vulto estratégico, ultrapassa o 

ambiente tático da guerra, outros atores decisivos passam a ficar conectados a ele, tais como a 

mídia, os civis não-combatentes, as organizações não governamentais, o público nativo da 

região conflagrada, o ambiente internacional: população, líderes, dirigentes, países e 

organismos internacionais, são alguns desses novos atores.Aliado a todos eles, o poder das 

tecnologias da informação como a internet com a capilaridade das redes sociais e da profusão 

de veículos de comunicação, permitem a criação de diversas narrativas sobre o mesmo fato 

(MORIN, 2006; VIEIRA, 2004). 

 

O caráter difuso das ameaças, sem a possibilidade de definição de um inimigo a ser 

combatido; o ambiente interagências62, onde o combate deve ser coordenado com outras 

organizações governamentais ou não; o impacto de novas tecnologias e a sua proliferação, 

que passam a exercer influência direta no planejamento e condução das operações militares; e 

o espaço cibernético63 que traz uma nova dimensão ao campo de batalha. 

 

Todos esses fatores impactam diretamente às operações militares, trazendo reflexos na 

preparação do militar, na sua capacitação, na utilização de novos equipamentos, materiais e 

no processo decisório que passa a permear todos os níveis com maior intensidade levando a 

responsabilidade da decisão, em determinadas situações, para o soldado na linha de frente. 

                                                
62Para efeitos deste trabalho, são consideradas agências as organizações, instituições e entidades, governamentais 
ou não, civis ou militares, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, fundamentadas em instrumentos 
legais e/ou normativos, que têm competências específicas e que possam exercer alguma interferência, que 
possuam interesses ou possam ser instrumentos, atores ou partes na prevenção de ameaças, no gerenciamento de 
crises e/ou na solução de conflitos. (BRASIL, 2013a). 
63É o ambiente virtual onde as informações digitais transitam, são processadas e/ou armazenadas, sendo 
composto por dispositivos computacionais, conectados em rede ou não. (BRASIL, 2013a). 
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Essa integração das informações e a sua rápida disseminação permitem, também, que as 

lideranças, em todos os níveis (político, estratégico, operacional e tático), possam ter uma 

consciência situacional do campo de batalha e de suas implicações em seus respectivos 

ambientes. 

 

Como se verifica, os conflitos passam a ter variáveis tão complexas para a definição das 

estratégias militares, que a própria definição de guerra e de campo de batalha, como um 

espaço delimitado onde os combates ocorrem, torna-se difuso e flexível. 

 

A diretriz estabelece, ainda, o espectro dos conflitos, caracterizado por uma escala que 

apresenta os níveis de violência, sua relação com o envolvimento do poder nacional e dos 

instrumentos a serem utilizados, culminando com o emprego preferencial da força militar: 

 

Figura 9 - Espectro dos conflitos 

 
Fonte: Brasil, 2013a, p. 16. 

 

Nesse aspecto, quanto mais se aproxima da guerra total, maior o emprego das operações de 

guerra, menor o poder da negociação (campo da diplomacia, por exemplo) e maior a 

possibilidade de emprego da força. A intensidade da violência, do engajamento e da variação 
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do ambiente de não guerra para um de guerra pode ocorrer para a mesma tropa ao longo de 

uma missão de paz, ocasião que ela poderá atuar em uma situação de ajuda humanitária 

(distribuição de alimentos, desastre natural), de garantia da lei e da ordem (incapacidade das 

polícias locais de proverem a segurança pública) e de combate real contra uma das facções 

que não cumprem as determinações dos organismos de segurança e defesa internacionais.Essa 

variedade de possibilidades de atuação ao mesmo tempo para uma mesma tropa, em 

ambientes distintos, caracteriza o amplo espectro das operações. 

 

A possibilidade de atuação em um amplo espectro conjugada com os fatores que afetam os 

conflitos armados contemporâneos, tais como o combate em áreas humanizadas, a 

importância da informação, o caráter difuso das ameaças, o ambiente interagências, as novas 

tecnologias e sua proliferação e o espaço cibernético (BRASIL, 2013a)foram determinantes 

para que o planejamento da Força Terrestre não mais se baseasse, somente, no levantamento 

de hipóteses de emprego64, mas, também, na “análise da conjuntura e em cenários 

prospectivos, com o objetivo de identificar as ameaças concretas e potenciais ao Estado” 

(BRASIL, 2013a, p.21). 

 

A diretriz relaciona, por fim, como deve ser realizado o Planejamento Baseado em 

Capacidades (PCB), listando uma série de características que a Força Terrestre deve possuir, 

assim como os elementos que compõem o Poder de Combate, quer em uma situação de guerra 

ou de não guerra, que irão permitir ao Exército “obter eficácia operacional e doutrinária, com 

Capacidades que lhe permitam realizar Operações no Amplo Espectro” (BRASIL, 2013a, 

p.30). 

 

5.6.3 A concepção de transformação do Exército65 

 

Considerado como o “documento orientador do Processo de Transformação do Exército 

Brasileiro” (BRASIL, 2013b, p. 8), a Concepção de Transformação do Exército teve como 

marcos legais a Constituição Federal, as Leis Complementares e Ordinárias que regulam o 

                                                
64“Hipótese de Emprego [é] a antevisão de possível emprego das Forças Armadas em determinada situação ou 
área de interesse estratégico para a defesa nacional. É formulada considerando-se o alto grau de indeterminação e 
imprevisibilidade de ameaças ao País. Com base nas hipóteses de emprego, serão elaborados e mantidos 
atualizados os planos estratégicos e operacionais pertinentes, visando a possibilitar o contínuo aprestamento da 
Nação como um todo, e em particular das Forças Armadas, para emprego na defesa do País.” (BRASIL, 2008a). 
65Portaria nº 1253, do Comandante do Exército, de 05 de dezembro de 2013. 
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emprego das Forças Armadas, a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de 

Defesa. 

 

A Concepção foi fruto de “estudos, análises e avaliações” decorrentes da análise da missão 

imposta à Força, da avaliação prospectiva dos cenários e de suas implicações para a Defesa. 

Foram consideradas a imprevisibilidade e a incerteza do ambiente internacional e as 

características dos conflitos armados contemporâneos, explicitados anteriormente. (BRASIL, 

2013b, p. 8-9) 

 

O documento se refere à dois marcos temporais (2015 e 2022) para caracterizar a evolução do 

processo de transformação, dividindo-o em três fases: 

- fase de preparação: até 2015; 

- fase de coexistência: de 2015 a 2022; e 

- fase de consolidação: a partir de 2022. 

 

Figura 10 - A evolução do Processo de Transformação 

 
Fonte: Brasil, 2013b, p.11. 

 

A fase de preparação foi considerada como aquela na qual a Instituição implementará os 

Objetivos Estratégicos do Exército (PEEx), as estratégias e ações estratégicas decorrentes, 

preparando o “Exército para a transformação, realizando experimentações e simulações”. O 

período entre 2015 e 2022, será o da transformação, que “conduzirá [a F Ter] a uma NOVA 
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DOUTRINA”, nessa fase, a da coexistência entre as duas estruturas da Força, a atual e a 

oriunda da transformação, “serão revistos os atuais quadros de organização, modificando-se 

as estruturas que já cumpriram sua finalidade e que não mais justificam a sua existência, 

implantando-se uma organização mais leve e flexível” (BRASIL, 2013b, p. 10-12). 

 

A terceira fase, a partir de 2022, constitui-se na da consolidação da NOVA DOUTRINA e de 

todos os conceitos, competências e capacidades desenvolvidas anteriormente. Convém 

ressaltar que as fases “não são estanques” podendo ocorrer sobreposições entre elas, assim 

como existirão organizações militares que estarão em fases distintas. (BRASIL, 2013b). 

 

Ao longo do documento, foram listadas as condicionantes para a concepção estratégica, quais 

sejam: 

- o fortalecimento dos princípios, dos valores, dos deveres e da ética militar; 

- a racionalização das estruturas e do efetivo; 

- a centralização seletiva dos apoios ao combate e logístico66; 

- a maximização da obtenção de recursos financeiros (em especial os extra-orçamentários); e 

- fortalecimento do setor cibernético. 

 

Essas condicionantes orientarão a Concepção, ao lado de determinadas premissas, quais 

sejam: a existência de um ambiente sul-americano favorável à cooperação nas áreas de defesa 

e desenvolvimento; a participação mais ativa do País nas decisões internacionais, decorrente 

de sua estatura econômica que possibilitará a priorização da estratégia da dissuasão extra-

regional e a projeção de poder; a continuidade da Amazônia como área prioritária; o 

incremento da indústria de defesa na promoção do desenvolvimento e fortalecimento do País; 

as operações conjuntas (envolvendo as três Forças: Marinha, Exército e Força Aérea) como 

foco principal das operações; o apoio à defesa civil e ao meio ambiente, com o compromisso 

de contribuição permanente ao desenvolvimento sustentável; a presença nacional do Exército 

e a manutenção do Serviço Militar Obrigatório. 

 

Essas premissas deverão orientar a evolução da Força Terrestre que a conduzirá para uma 

verdadeira transformação. Essa transformação, segundo a Concepção, deverá ser conduzida 

pela dimensão humana da Força, que são os homens e mulheres que integram a Instituição, os 

                                                
66Nesse contexto, são consideradas como apoio ao combate as armas de Artilharia, Engenharia, Comunicações e 
as de logística que são o Serviço de Intendência e o Quadro de Material Bélico. 
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quais dentro de um ambiente motivador, que estimule a inovação e que desafie a criatividade, 

provocarão “uma nova concepção de organização, de articulação, de preparo e de emprego” 

do Exército (BRASIL, 2013b, p.20). 

 

Verifica-se que, a Concepção de Transformação se relaciona com o processo de 

transformação, muito mais como um documento inspirador, no âmbito de “o que fazer” do 

que propriamente direcionado para a sua execução, o “como fazer”, Razão pela qual foi 

considerado o documento “tradutor” dos marcos legais que embasam o planejamento 

estratégico da Força. 

 

O “como fazer” está materializado na SIPLEx, mais especificamente na Fase 5, por ocasião 

da elaboração do Plano Estratégico do Exército e dos Planos Estratégicos Setoriais, os quais 

especificam as estratégias e as ações estratégicas a serem realizadas para a consecução, 

respectivamente, de cada um dos objetivos estratégicos do Exército e dos objetivos de cada 

órgão de direção setorial. 
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6. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Nesta Seção serão apresentados os resultados obtidos na pesquisa de campo, os quais foram 

analisados com base no referencial teórico e nos estudos referentes ao locus da presente 

pesquisa. 

 

A pesquisa foi categorizada, inicialmente, em três categorias, relacionadas ao problema da 

pesquisa, aos objetivos, ao referencial teórico e, consequentemente, foram a base para a 

configuração das perguntas realizadas ao longo das entrevistas, possibilitando que fosse feita 

a triangulação necessária com a pesquisa documental e bibliográfica realizada (JICK, 1979).  

 

Ao longo das entrevistas, outra categoria foi identificada, permitindo uma interpretação mais 

estratificada do processo de transformação do EB e possibilitando uma visão mais detalhada 

do objeto de estudo (SILVERMAN, 1993; FLICK, 1998). 

 

As entrevistas tiveram por base três roteiros (APÊNDICES A, B e C) diferenciados com foco 

específico em três públicos-alvos: para os gestores do processo de transformação 

(APÊNDICE A), que foram/são aquelas pessoas que atuaram/atuam no planejamento e na 

disseminação do processo; para os gerentes/supervisores dos sete projetos estratégicos do 

Exército (APÊNDICE B) e para os Comandantes de Organizações Militares (APÊNDICE C).  

 

Conforme explicitado, anteriormente, na Seção 3 - METODOLOGIA, além da estratificação 

citada, os entrevistados foram divididos de acordo com o seu nível de atuação em relação à 

estrutura organizacional da Força, quais sejam: nível estratégico, operacional e tático67. 

 

6.1 ANÁLISE DAS CATEGORIAS 

 

As categorias de análise foram quatro, sendo três definidas previamente: a ambiência militar e 

o Exército Brasileiro, as demandas em Segurança e Defesa e o processo de transformação e; 

uma quarta categoria definida posteriormente: a gestão no âmbito da defesa. 

 

                                                
67Diferentemente da literatura de administração, que define os níveis organizacionais em estratégico, tático e 
operacional (chão de fábrica), as Forças Armadas definem os níveis em estratégico, operacional e tático (chão de 
fábrica). Essa foi a nomenclatura utilizada ao longo do trabalho. 
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A quarta categoria surgiu das entrevistas com os gerentes de projetos e com determinados 

gestores que são constantemente “bombardeados” com os contingenciamentos e restrições 

orçamentárias. Outros dois fatores motivadores para que fosse elencada uma quarta categoria, 

foi primeiro, a constatação de que uma das primeiras ações do processo de transformação foi 

a separação da logística operacional, aquela relacionada ao emprego da Força Terrestre, com 

aquela relacionada à logística administrativa, que contribui com a vida vegetativa das 

organizações militares e com a área de assistência ao pessoal68. O segundo motivo foi que o 

questionamento sobre o processo decisório da Força apresentou nuances da gestão no âmbito 

da defesa que mereciam uma análise diferenciada. 

 

6.1.1 A ambiência militar e o Exército Brasileiro 

 

Nessa categoria procurou-se identificar a percepção que cada um dos entrevistados tem sobre 

o Exército Brasileiro e o seu ambiente interno. Apesar de existir todo um marco legal que 

legitimiza e descreve o EB, julgou-se importante que as percepções fossem consideradas, 

tendo em vista o quanto podem ser diferentes as visões do locus militar para os indivíduos, 

cada um com seu habitus, interagindo e produzindo novas práticas ou consolidando as antigas 

ao longo de sua vida militar (BOURDIEU, 1996).  

 

Nesse contexto, observam-se diferentes definições sobre o Exército Brasileiro, sendo as duas 

primeiras baseadas em seu marco legal, enquanto outra mais pragmática, conforme se pode 

observar abaixo: 

“O EB é uma instituição permanente do Estado brasileiro, constituída por 
homens e mulheres responsáveis pela defesa territorial, pela garantia dos 
poderes constituídos e pela lei e ordem do País. (OC7) 
 
“Uma instituição do Estado Brasileiro, cujas missões estão definidas no Art. 
142º da Constituição e demais normas legais infraconstitucionais, com 
atribuições também previstas nos documentos reguladores da Defesa do 
País, tais como a Política de Defesa Nacional, a Estratégia Nacional de 
Defesa e o Livro Branco de Defesa.” (TP18) 
 

                                                
68A área de assistência ao pessoal envolve, dentre outros, os seguintes setores: saúde, serviço militar, inativos, 
pensionistas, reformados, controle de movimentações de oficiais e praças, gestão do pessoal civil e lazer da 
família militar. A área de assistência social possui diversos programas, entre eles: o Programa de Prevenção a 
Dependência Química (PPDQ), o Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência (PAPD), o Programa de 
Preparação e Apoio para a Reserva e Aposentadoria (PPREB), o Programa de Atendimento Social às Famílias 
dos Militares e Civis participantes de Missões Especiais (PASFME), o Programa de Apoio Socioeconômico 
(PASE) e o Programa Moradia. Disponível em: <http://dcipas.dgp.eb.mil.br/>. Acesso em 12 jun. 2015. 
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“[Por duas perspectivas] Atual: [como uma] agência multitarefas com ênfase 
em funções subsidiárias. Desejável: [como] força militar terrestre com 
capacidade prioritária para vencer (ou dissuadir) os conflitos armados que 
envolvam os interesses do Brasil.” (OA 17) (grifo nosso) 
 

Na terceira definição, independente do pragmatismo, ela se delineia como uma aspiração do 

militar em buscar para si uma resposta que reflita o seu desejo de que a Instituição possa ser 

capaz de responder aos desafios que se colocam para o País, não somente atuar como uma 

força subsidiária, desfocada de sua principal missão: a de preparar-se constantemente para a 

da defesa da pátria. 

 

A ideia central de que a Força tem sido focalizada para atuar em atividades subsidiárias, 

desastres naturais e contribuir para o desenvolvimento nacional, ornamenta, também, outras 

definições apresentadas, configurando-se em uma preocupação constante dos integrantes do 

Exército: 

 

“Com efetivo de cerca de 200.000 militares, está presente em todos os 
rincões do território nacional e possui uma altíssima credibilidade na 
população. cumpre missões operacionais (braço forte) e assistenciais (mão 
amiga).” (OC6) 

 
“No Brasil, acumula também, funções vinculadas às atividades subsidiárias, 
tais como poder de polícia na fronteira e apoio em obras de engenharia e em 
ações sociais (operações Pipa, controle da dengue etc.). São funções diversas 
para uma instituição que tem por finalidade essencial a garantia da soberania 
do país.” (OA 18) 

 
“Instituição legítima com poderes para defesa da soberania nacional, para 
atuação na manutenção da lei e da ordem, cooperar em missões externas e 
com possibilidades de atuação no controle de catástrofes.” (TC21) 

 

O sentimento de pertencer a uma Instituição vitoriosa, que participou ativamente da defesa da 

Pátria, também, é focalizado nas respostas dos entrevistados, onde os valores do campo, da 

carreira militar, permanecem imutáveis ao longo do tempo, e, de certa forma, suplementam os 

valores individuais caracterizando, em certo sentido, a profissão militar como uma segunda 

pele (ROSA; MOZART, 2010): 

 

“Uma instituição do Estado Brasileiro, de caráter permanente, com missão 
claramente definida na Constituição Federal, regida por princípios e valores 
imutáveis, reconhecida pela sociedade brasileira, que zela pelas suas 
tradições e que tem no seu lema "Braço Forte Mão Amiga" a sintetização das 
suas características de preparo e emprego.” (E3) (grifo nosso). 
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“Uma instituição centenária voltada para a defesa da Pátria, vitoriosa, 
constituída de homens e mulheres que compartem seus valores seculares, 
reconhecida pela sociedade, países vizinhos e organismos de segurança 
regionais e internacionais.” (OA 13) (grifo nosso). 
  
“[...] Em termos sociais e políticos, como a instituição-síntese da 
nacionalidade, protagonista em seus principais momentos históricos, 
presente em todo o território nacional e constituída, sem distinção, por 
brasileiros de todos os credos, etnias e classes sociais.” (OC5) (grifo nosso). 
 

Essa visão de nacionalidade, como participante da história da Nação e formada por uma 

representatividade, quer social como econômica da população brasileira, lhe permite interagir com 

as estruturas sociais constituintes da Nação, dando-lhe a capacidade de entender, tanto seus 

anseios como necessidades. Essa relação entre o habitus militar e o ambiente externo, permite 

que se possa reconstruir e contribuir com a realidade social à medida que se interage com ela 

(BOURDIEU, 1996), participando ativamente de seu desenvolvimento social. 

 

A hierarquia e a disciplina, consideradas os pilares da organização69, são inseridas no habitus 

militar desde as escolas de formação, tornando-se a base da moral e da ética de todo militar. 

Sobre elas ergue-se o campo militar, tornando-o ímpar entre outros campos e, se por um lado, 

ajuda a criar o estereótipo do militar perante a sociedade, por outro, unifica os integrantes do 

campo, tornando-os parte de um grupo individualizado, com estruturas familiares semelhantes 

e, ao mesmo tempo, independentes quando inseridos na sociedade (BOURDIEU, 1996).   

 

Essa ambiência militar, caracterizada pela hierarquia e a disciplina é percebida nas definições 

de Exército dos entrevistados, conforme se verifica: 

 
“Como a componente terrestre das FA brasileiras, nos termos do Art. 142 da 
CF: instituição nacional e permanente, baseada nos princípios da 
hierarquia e da disciplina, tendo por missão precípua a defesa da 
Pátria[...]” (O8) (grifo nosso) 

 
“Uma das Instituições que pode, devido a sua estrutura hierarquizada e 
baseada na disciplina, com valores historicamente estabelecidos, oferecer 
uma base para o desenvolvimento nacional. Desenvolvimento no sentido de 
crescimento do país como nação e não apenas economicamente. Tal 
desenvolvimento se relaciona com o papel do Brasil em um mundo futuro 

                                                
69 Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições 
nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina [...].(BRASIL, 1988) e 
Art. 14. A hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças Armadas. A autoridade e a 
responsabilidade crescem com o grau hierárquico. (BRASIL, 1980). 
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onde será necessária a presença de valores já presentes em nossa sociedade, 
condições essenciais para a sobrevivência mundial.” (OA 11) (grifo nosso) 

 

“[...] resumiria como uma Instituição Nacional, regular e permanente, 
baseada na hierarquia e disciplina, com as missões de defesa da pátria, 
garantia da lei e da ordem, dos poderes constitucionais e que contribui, 
significativamente, para o desenvolvimento nacional, conforme mostra a sua 
história de quase 400 anos.” (OA 14) (grifo nosso) 

 

Basicamente, a hierarquia e a disciplina, caracterizam tanto a Instituição quanto a ambiência 

militar, conforme descrevem Rosa e Brito (2010, p.200, grifo do autor): “Ao serem 

incorporadas, essas duas categorias operam uma lógica de mão dupla que se completa ao 

serem exteriorizadas por meio de práticas manifestas nas e para as relações, caracterizando a 

dinâmica do habitus militar.”. 

 

A história brasileira e o Exército sempre estiveram interligados, sendo uma das instituições 

que mais ativamente participou da formação do estado brasileiro. Essa característica, aliada ao 

desejo de possuir uma estatura militar compatível com a estatura política e econômica da 

Nação, não foram esquecidas nas definições apresentadas por integrantes dos três níveis da 

organização: 

 

“O Exército Brasileiro é uma organização que tem mais de 365 anos [...].É 
uma instituição regular e permanente que vem mantendo suas mesmas 
missões desde 1824. O Exército acabou se tornando a instituição de maior 
capilaridade no país.” (E1) 
 
“O Exército é uma Instituição Nacional, cuja missão, fundamentada na sua 
destinação constitucional e em leis complementares, contribui sobremaneira 
para a integração, o desenvolvimento, a segurança nacional e o bem estar 
social. Sua capilaridade e credibilidade, baseada nos seus valores e nas ações 
de seus quadros permanentes, caracterizam em diversas regiões do País, a 
única presença do estado. O Exército aspira possuir um poder militar 
compatível com a estatura geopolítica da Nação e considera sua atuação no 
campo da defesa nacional com uma das forças impulsionadoras do 
fortalecimento moral, político, econômico e social da Nação.” (OA 16) 
 
“É uma instituição permanente, com mais de 360 anos de existência, baseada 
em dois pilares: hierarquia e disciplina.” (TP18) 
 
“Uma das instituições mais sólidas e tradicionais do Brasil que 
participou ativamente da formação do Estado Brasileiro desde o 
período colonial, passando pela consolidação da Independência e 
posteriormente da República.” (TC20) 
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O Exército, também, se caracteriza como uma organização burocrática, traduzida pelo ideal 

weberiano, constituída por sistemas que interagem entre si, inserida em um ambiente de 

gestão que possibilita o aprendizado constante e que a transformam em um instrumento 

legitimador da violência (HUNTINGTON, 1996), essas características foram lembradas nas 

definições apresentadas pelos entrevistados: 

 
“[...] resumindo em uma frase, é uma organização que aprende, ela se adéqua 
as conjunturas, tem como permanente os seus valores, a forma como se 
adapta as conjunturas aprendendo, mantendo o que precisa e mudando o que 
necessita ser mudado.” (E1) 
 
“[...] eu digo para você o Exército eu encaro hoje como um sistema 
complexo, são sistemas de sistemas, então ele tem que ser tratado como um 
sistema complexo. Essa é a visão que eu tenho hoje do Exército.” (E2) 
 
“O Exército Brasileiro é uma força singular, integrante das Forças Armadas, 
instituição instrumento do Estado para fins de uso da violência legítima, 
monopólio que o Estado detém, sob o ponto de vista Weberiano. Serve, em 
última instância, à defesa da soberania do estado-nação.” (OA 18) 
 
“O Exército Brasileiro é uma instituição secular com uma organização 
muito bem definida e com regras muito bem definidas e com objetivos 
muito bem definidos e que segue um planejamento estratégico que 
busca atingir esses objetivos, é aquilo que a sociedade espera do 
Exército Brasileiro.” (TP16) 

 

Nesta categoria procurou-se apresentar como os militares vêem o Exército, que tipo de análise 

da realidade é feita e que elementos de análise são utilizados. Com base nas respostas aos 

questionamentos, podem-se elencar os seguintes elementos constituintes da definição do 

Exército Brasileiro: 

- marco legal; 

- atividades subsidiárias; 

- valores morais “imutáveis”; 

- instituição vitoriosa na defesa da pátria; 

- hierarquia e disciplina; 

- participação ativa na história do estado-nação; 

- estatura militar compatível com o País e alinhada ao desenvolvimento social;  

- organização burocrática; e 

- sistema complexo, um sistema de sistemas.   
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Conclui-se, parcialmente, que a definição, independente, do nível hierárquico (posto, cargo ou 

função) ou do nível em que atua o militar (estratégico, operacional ou tático), possui vertentes 

solidamente incrustadas no habitus desde as escolas de formação, como os conceitos de 

hierarquia, disciplina, valores morais e instituição vitoriosa na defesa da pátria, assim como 

conceitos que retratam o ambiente da administração pública, tais como burocrática, complexa 

e baseada em um marco legal que a formaliza perante a sociedade. 

 

Observa-se, também, que o pragmatismo está presente ao definir a Instituição como uma 

“fazedora” de atividades subsidiárias, caracterizada pelo emprego constante em operações de 

garantia da lei e da ordem, operações tipo polícia, apoio às inundações, à seca e a falta de 

água, o que contrasta com o desejo de operacionalidade direcionado à guerra, mas que não 

contradiz com o apoio explícito ao desenvolvimento nacional materializado na construção de 

estradas, de pontes e de outras obras de engenharia, por considerá-los como a contribuição da 

Força ao desenvolvimento do País e à manutenção da unidade nacional. 

 

Ao procurar definir um espaço onde as mudanças ocorrem, torna-se imperativo entender o 

ambiente onde ela ocorre e, nesse caso, quando as características desse ambiente, são citadas 

pelos próprios integrantes, permitem um entendimento mais realista dessa ambiência, 

possibilitando ao pesquisador uma percepção mais acurada da realidade onde se processam 

essas mudanças (SILVERMAN, 1993; FLICK, 1998).  

    

6.1.2 As demandas de Segurança e Defesa 

 

As demandas originaram-se do marco legal, das novas ameaças e do novo ambiente dos 

conflitos armados. Suas relações com o ambiente da estratégia militar têm impactado os 

exércitos, quer nos períodos de paz, quer nos períodos de guerra. 

 

A necessidade de atuar na grande estratégia aparece como fator impositivo tanto para o 

sucesso das operações de guerra como na preservação de condições mínimas favoráveis no 

campo de batalha (CLAUSEWITZ, 1979; LIDDELL HART, 1991). Quando se perpassa esse 

conceito da grande estratégia para a caracterização do ambiente externo às Forças Armadas, 

situa-se o debate na esfera política, principalmente, e tendo como representantes os três 

poderes da República: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário.  
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As demandas originárias do marco legal, decorrentes desse ambiente político, impõem à 

Instituição o atendimento, em grande parte, das necessidades da população, considerando-se 

que o Congresso Nacional traduz em seu âmago a representatividade dos diversos matizes da 

Nação. A legislação em vigor estabelece que as Forças Armadas “destinam-se à defesa da 

Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da 

ordem” (BRASIL, 1988).   

 

As demandas decorrentes dessa legislação, corroborada por leis complementares que 

alocaram o poder de polícia às Forças Armadas (BRASIL, 1999; 2004; 2010b), determinaram 

que as FA estivessem em condições de serem empregadas tanto para a defesa da pátria com 

características de exército convencional, como para a segurança pública, impactando o 

preparo e o emprego de forma dual e exigindo, por exemplo, a aquisição de armamento não 

letal, equipamentos de proteção e veículos anti-tumulto, em detrimento daqueles direcionados 

para a defesa da pátria.  

 

O emprego dual e a necessidade de contribuir com o debate sobre defesa no nível da grande 

estratégia estão presentes nas atividades da Força e na percepção dos militares em todos os 

níveis operacionais: 

 
“[...] Então hoje a grande demanda das FA é para quê? Para a segurança 
pública, nós não podemos nos esquivar disso, porque quer queira quer não, 
existem as leis complementares que nos autorizam a fazer isso e o próprio 
artigo 142 da Constituição também ele fala, dentro do artigo, você lendo 
você vê, nós somos preparadas para a defesa externa e para a defesa interna, 
para as necessidades de segurança pública. Então quais são as demandas da 
sociedade hoje? A sociedade nos demanda para a segurança pública, no 
futuro, queremos que essa sociedade nos demande para a defesa da pátria. 
[...] eu vejo um inconveniente para a Força Armada, de querer empregá-la 
como polícia fosse. Esse que eu vejo como um grande inconveniente, que é 
uma demanda da sociedade, mas a Força Armada não é preparada para isso.”  
(E2) 
 
“O que se quer, é o Exército também como força armada capaz de colaborar 
nas decisões de governo que tenham como pauta a defesa nacional. Para 
isso, a instituição deve influenciar no pensamento estratégico de defesa 
existente hoje no país, recuperar a sua capacidade de projetar conhecimento 
de defesa no meio acadêmico e político, com vistas a reverter distorções 
existentes no seio da sociedade, bem como de resguardar seus interesses 
como instituição de um país soberano.” (TC20) 
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As novas ameaças, caracterizadas, principalmente, pela defesa dos direitos humanos, do meio 

ambiente, do combate ao tráfico de drogas e de armas, à luta internacional contra o 

terrorismo, às migrações e ao crime organizado, representam as mudanças do ambiente 

externo que geraram demandas na estrutura, nos sistemas e nos processos da organização 

(MINTZEBERG, 2000; MINTZEBERG et al, 2006). 

Como capacitar os homens e mulheres da Força nesse novo ambiente, esse foi um dos 

questionamentos feitos aos militares: 

 
“[...] então eu vejo a situação do conflito, hoje, em cima disso, você não tem 
limites, você tem outras dimensões dentro do conflito, você está trabalhando 
com o emprego de mulheres e crianças, que são empregados como escudo 
humano, você tem os direitos humanos dentro disso tudo também, então eu 
vejo tudo muito complicado, eu vejo um cenário muito complexo.” (E2) 

 

Em relação aos direitos humanos, a temática foi incluída nos currículos das escolas de 

formação, alterando os processos de ensino, foram realizados cursos para militares e civis, 

tanto no contexto da paz, como no dos conflitos armados. Essa mudança também trouxe 

reflexos para o emprego da tropa em operações reais: 

 
“A própria ida nossa para o Haiti acelerou esse processo, nós nos satisfazia 
com muito pouco, em termos de preparação do homem, expunha muito aos 
riscos, aceitava um soldado mal preparado em relação ao tiro, ao 
conhecimento sobre direitos humanos, a relacionamento, a danos 
colaterais, não se pensava sobre isso, hoje nem pensar de levar uma tropa 
para ser empregada na Maré, sem esse conjunto de conhecimento e 
sistemas de apoio nem pensar.” (E1) (Grifo nosso) 

 

Outra demanda apontada nas entrevistas foi a necessidade do Ministério da Defesa e as Forças 

de desenvolverem, no âmbito da sociedade, uma cultura de defesa para que no futuro, a 

própria sociedade aponte para onde as Forças Armadas devem seguir: 
 
“Nós temos aqui [Ministério da Defesa] uma divisão que se chama Divisão 
de Cooperação, essa divisão é que faz o intercâmbio com a sociedade por 
intermédio das universidades, a semelhança do que faz o Centro de Estudos 
Estratégicos, também. Então o que acontece, a sociedade hoje não tem essa 
mentalidade de defesa desenvolvida, então não é uma sociedade que está em 
condições de sentar à mesa e discutir uma Força, que Força Armada que ela 
quer para um conflito internacional, ou um conflito convencional, nós não 
estamos ainda nessa fase de reconhecer nas Forças Armadas esse que vai me 
defender em defesa externa, não se discute isso, defesa da pátria, o que se 
discute ainda é um recalque do que aconteceu na década de sessenta com a 
ditadura militar, é isso que estamos discutindo [...] em uma parte da 
sociedade e outra parte está preocupada com o emprego, com a casa, ainda 
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está nesta fase, da educação, do trabalho, da saúde, por que ela não tem, 
então nesse aspecto de defesa externa a população, em geral, não está 
preparada para isso [esse debate].” (E2) 

 

Uma gama de leis foi criada e a própria Constituição foi emendada em 1998 e 2014, com o 

objetivo de amparar as ações das Forças Armadas no combate ao crime organizado, tráfico de 

armas e de drogas e na defesa do meio ambiente. Nesse aspecto, decorrente da legislação 

nacional, uma série de portarias regulamentou a questão ambiental no âmbito do Exército 

(CAMPOS, 2003; ROSA, 2014). 

 

No que se refere às questões de garantia da lei e da ordem, todas as organizações militares 

passaram a ter um período de preparo e emprego dentro do Programa de Instrução Militar, 

que, anualmente, define os as atividades a serem desenvolvidas pelas OM (BRASIL, 2014e). 

Com isso, as operações de GLO deixaram de ser “privativas” de determinadas Brigadas na 

Força, fazendo com que um número maior de Brigadas participasse dessas operações em todo 

o território nacional. Apesar de ser uma demanda do marco legal que considera o Exército 

como: 
“[...] uma das Forças Armadas do país, sendo responsável pelas operações 
terrestres de defesa externa e, ainda, pela garantia da lei, da ordem e dos 
poderes constitucionais no âmbito interno.” (OA 15) 

 

O emprego em atribuições subsidiárias tem exigido um adestramento constante em operações 

de não-guerra: 

“O fato de ser empregada muitas vezes em GLO, grandes eventos, segurança 
de autoridades, tudo isso deu um volume muito grande de emprego de 
material, tudo isso deu a necessidade, a percepção de inocular os nossos 
valores em nossa gente e de manter a tropa adestrada.” (E1) 

 

Outra demanda da sociedade, é que historicamente as Forças Armadas são chamadas para 

contribuir no apoio aos desastres naturais, como a seca no nordeste, as inundações no norte e 

sul do País, assim como à distribuição de alimentos, apoio de saúde e de infraestrutura 

decorrente dos desastres naturais. No âmbito externo, essas ações são caracterizadas por 

operações de ajuda humanitária, na qual, muitos exércitos já criaram tropas especializadas 

para este tipo de operação70. Essa demanda da sociedade, cada vez mais, incorpora-se como 

                                                
70 As Forças Armadas do Chile, China, Colômbia, Equador, Espanha e Peru, por exemplo. O Conselho de Defesa 
Sul-americano emite, anualmente, o seu Plano de Ações. Desde 2010, ocasião do 1º Plano, estão entre suas ações 
a realização de “un ejercicio en la carta [em 2013 foi no terreno] sobre los desastres naturales que se llevará a 
cabo en la Punta Callao en la primera quincena de diciembre [2010]” e a consolidação de um inventário “de las 
capacidades de defensa que los países ofrecen para apoyar las acciones humanitárias”, sendo esta ação de 
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uma capacidade a ser adquirida por todas as organizações militares quer atuam dentro do País 

ou externamente, conforme se verifica abaixo: 

 
“[...] Agora para atender calamidade pública, eu acho que isso aí todos os 
exércitos do mundo fazem isso aí, nós temos um contingente muito grande e 
um contingente treinado para que numa situação como essa possa ajudar a 
população, mas são caos esporádicos. Isso tem em determinadas épocas, é 
uma demanda da sociedade e o Exército tem mais é que ajudar mesmo.” 
(E2) 
 
“6.7.6  O emprego de forças militares em operações de paz engloba ações de 
três naturezas: 

a) Militar [...]; 
b) Política [...]; e 
c) De assistência à população civil - ajuda humanitária e outras formas 

de cooperação. 
6.7.7 As FA podem participar de ações de caráter humanitário, por 
solicitação de Estados-Membros da ONU ou de qualquer outro organismo 
internacional (regional ou mundial) do qual o Brasil seja partícipe, para 
uma urgente prestação de socorro a nacionais de países atingidos pelos 
efeitos de catástrofes naturais ou decorrentes de guerra, tudo com o 
objetivo de proteger, amparar e oferecer bem-estar às populações 
vitimadas, respeitado o princípio da não-intervenção.” (BRASIL, 2007, p. 
46) 
 

 
Em relação ao terrorismo, independente da existência de um arcabouço jurídico específico 

que o tipificasse, o Ministério da Defesa e as Forças Armadas, em coordenação com a Polícia 

Federal e a Agência Brasileira de Inteligência, definiram uma estrutura de apoio às diversas 

atividades realizadas por ocasião dos últimos grandes eventos realizados no País (visita do 

Papa, Copa das Confederações e Copa do Mundo, por exemplo). Para as Olimpíadas em 

2016, está prevista a votação de projeto de lei do Executivo71, que tipifica o terrorismo, 

permitindo uma atuação pré-ativa por parte de todos os setores envolvidos na sua prevenção e 

combate. 

 
“Além disso, as novas ameaças globais, o terrorismo, os conflitos 
assimétricos sinalizam que uma força armada deve estar com um espectro de 
atuação mais amplo, com respostas mais rápidas e para isso a 
descentralização do conhecimento até os níveis mais baixos é imperioso.” 
(TC20) 

 

                                                                                                                                                   
responsabilidade do Brasil. Disponível em: < http://www.ceedcds.org.ar/Espanol/09-Downloads/Esp-PA/Plan-
de-Accion-2010-2011.pdf. > Acesso em: 12 mai. 2015. 
71 Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1514014>. 
Acesso em 14 ago. 2015. 
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A inexistência de uma tipificação legal não impediu às Forças Armadas de definirem que a 

“[...] prevenção e o combate às ações terroristas devem ser conduzidos por forças policiais e 

militares especializadas, com ampla colaboração do setor de segurança pública (BRASIL, 

2007, p. 46). 
 

Ao longo das entrevistas, outras demandas foram ratificando as novas características dos 

conflitos armados contemporâneos, quais sejam: 

“O modelo de preparação de forças, de concepção de ameaças, esse modelo 
se esgotou porque estava todo voltado para a concepção doutrinária da 
Segunda Guerra Mundial. Aquela de efetivos rígidos, pesados e se percebe 
que as ameaças [hoje, são] de naturezas completamente diferentes.”(E1) 
 
“[...] hoje nós levamos cerca de seis meses para poder estar no Haiti, porque 
nós levamos seis meses para estar no Haiti? Porque nós temos uma doutrina 
que não responde mais a doutrina vigente, que é a de operações 
interagências, que é o Haiti. Aí o que eu faço, eu estou preparando, 
adestrando uma tropa para uma 2ª Guerra Mundial que não acontecerá, 
acontecerão conflitos entre agências, conflitos como o Estado Islâmico, 
[contra] Organizações Não Governamentais que se dizem estado e isto se 
caminha para um descompasso entre a Força Terrestre atual e a Força 
Terrestre necessária do futuro.”(E2) 
 

Essa caracterização dos conflitos armados encontra similaridade com a sua descrição nos 

documentos base do processo de transformação: 

 
“A ação coordenada das forças militares com agentes e agências civis, tais 
como organizações não governamentais (ONG), organizações internacionais 
(OI) e agências supranacionais (da ONU ou organizações regionais), que 
utilizam o denominado ‘espaço humanitário’ alteram profunda e 
definitivamente o modus operandi do componente militar.” (BRASIL, 
2013b, p. 10). 
 

Esse ambiente “tumultuado” intenso e repleto de variáveis militares e não militares, é que 

aproxima o novo campo de batalha de estratégias adotadas na gestão de negócios, que 

direciona a condução da batalha para uma similitude com a estratégia empresarial baseada em 

um “alto grau de incertezas proveniente de um ambiente de ambiguidades e mudanças 

extremamente velozes, que ocorrem independente da vontade e da ação de opositores 

conhecidos” (MOTTA, 2007, p. 82). 

 

Essa característica ambígua do campo de batalha tem impactado fortemente o nível 

estratégico, como se verifica abaixo: 
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“[...] a guerra de hoje, existe uma demanda que nós não estamos preparados 
para ela ainda, qual é esta demanda? Primeiro nós vivemos num mundo sem 
fronteiras, então se nós quisermos criar uma Força Armada em que eu vou 
estabelecer limites, vai ficar complicado, eu não posso fazer isso hoje no 
conflito, eu não consigo determinar onde está a linha de partida, por que 
aquele que poderia ser o inimigo, a força adversa, ele está misturado à 
população e eu não consigo diferenciar isso, quem é a favor e quem é contra, 
então esta história de que do nosso lado está o azul e do outro lado está o 
vermelho, o vermelho se misturou ao azul, então eu estou num conflito em 
que eu não sei quem é quem, eu não tenho limites definidos, [além disso] eu 
tenho uma outra dimensão do conflito que é a cibernética que causa um dano 
sem causar nenhum efeito colateral [em termos de baixas/instalações 
físicas]” (E2) 
 

A demanda tecnológica sempre foi uma impulsionadora de mudanças nas organizações 

(MINTZBERG, 2000; MOTTA, 2001) e no ambiente militar suas implicações alteraram a 

doutrina vigente, o “fazer a guerra”, conforme se verifica abaixo: 
 
“Então houve uma falência do que nós tínhamos como doutrina e como 
hipótese de emprego de Força. A natureza das ameaças mudou e nós 
estávamos nos preparando para enfrentar aquela guerra, a da Segunda Guerra 
Mundial. E, principalmente, o que mudou foi o avanço da tecnologia. O 
avanço tecnológico impôs, alguns materiais deixaram simplesmente de 
existir, não se produz mais.” (E1) 
 
“As motivações foram, em sua maioria, de caráter externo à instituição. O 
que se convencionou chamar Revolução em Assuntos Militares, provocada 
pelas profundas transformações [...] científico-tecnológicas que 
caracterizaram as últimas décadas, representou a necessidade de Forças 
Armadas ao redor do mundo se adequarem a essa realidade.”(OC5) 
 
“[...] foi o nível de tecnologia e a evolução da gestão administrativa que 
vivenciamos atualmente, obrigando os processos do EB a mudarem para não 
ficarem mais atrasados ainda.” (OC7) 

 

Ao definir a tecnologia, como uma das perspectivas nas quais as mudanças em uma 

organização podem ocorrer, Motta (2001, p.74) apresenta como o problema central a ser 

considerado nessa perspectiva, a “adequação da tecnologia e a possibilidade de adaptação da 

organização” durante o processo de mudança. Basicamente, a adoção de uma nova tecnologia 

não gera por si só mudanças na organização, necessita-se que ela seja assimilada pelo homem 

e possa otimizar os processos dessa organização. 

 

Nesse contexto, os avanços tecnológicos no ambiente da guerra têm impactado o modus 

operandi dos exércitos, quer tornando-os obsoletos, ultrapassados perante seus similares, por 

não poderem acompanhar o ritmo vertiginoso dos avanços tecnológicos, quer criando 
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pequenas “ilhas” de excelência que possibilitam a atualização constante de uma pequena parte 

de seus exércitos, sem, no entanto, promoverem a transformação necessária à organização 

como um todo, criando, na prática, núcleos de excelência que nada transformam, mas que 

promovem a desmotivação de seus integrantes ao criar níveis distintos de exércitos dentro de 

um mesmo exército. 

 

Ao considerar que as mudanças nas organizações ocorrem, normalmente, por demandas 

internas ou externas (LIMA; BRESSAN, 2003; MINTZBERG et al, 2006), diversos entrevistados 

apresentaram seu ponto de vista sobre quais demandas foram determinantes para as mudanças 

ora em curso na organização, inicialmente, seguem algumas que foram identificadas como de 

origem interna: 

 
“No âmbito interno foi a constatação pelos chefes militares de que o exército 
precisa estar adequado aos desafios que surgirão no século XXI.” (OC6) 
 
“Penso que a motivação principal tenha sido o anseio interno de se retirar o 
Exército de uma situação anacrônica, o Exército da ‘era industrial’ e colocá-
lo no patamar próximo aos melhores exércitos do mundo.” (OA 11) 
 
“No âmbito interno, acredito que a necessidade de motivar o efetivo e 
aperfeiçoar as estruturas.” (OA 14) 
 
“A constatação de que havia pontos de estrangulamento (gargalos) que 
impediam (e impedem) que o Exército alcance uma estatura correspondente 
às suas atribuições constitucionais.” (OA 17) 
 
“No âmbito interno, a necessidade de contar com equipamentos, doutrina e 
preparo mais adequados para fazerem frente a possíveis demandas de um 
país economicamente mais forte e com mais visibilidade externamente.” 
(OA 18) 

 

A motivação do público interno, a necessidade de se adquirir novos equipamentos, a 

existência de um anacronismo institucional e a inserção do Brasil como um global player no 

cenário internacional, foram alguns dos fatores que demandaram mudanças na organização, 

sob a ótica de seus integrantes. 

 

Esse sentimento vai ao encontro da idéia de não intencionalidade definida por Ford e Ford 

(1995) ao tipificarem a mudança, ou seja, quando ela não é gerada deliberadamente ou 

conscientemente, manifesta-se como um efeito colateral de ações não planejadas, no caso, 

como decorrente da insatisfação do público interno com a situação atual da organização.   
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No aspecto externo, a percepção das demandas por parte de seus integrantes, retoma algumas 

ideias que foram internalizadas nos documentos que caracterizam o marco legal e a ambiência 

dos conflitos armados contemporâneos: 

 
“Todo o processo [da transformação], certamente, foi favorecido pelo 
momento favorável manifestado pelo Governo Federal, com a publicação da 
Estratégia Nacional de Defesa.” (OA 11) 
“No ambiente externo: a estabilidade financeira do País; o reconhecimento 
pelo Governo Federal da existência de FA sucateadas; o interesse do País em 
alcançar uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU; a defesa de 
interesses nacionais pelas grandes potências mundiais (Guerra do Golfo, 
Guerra do Afeganistão); [...] o aumento do volume do comércio 
internacional; o surgimento de novas áreas de exploração de recursos.” (OA 
13) 
 
“No âmbito externo, com mais propriedade, a necessidade de reduzir a 
distância tecnológica e estrutural dos grandes exércitos.” (OA 14) 
 
“No caso do processo de transformação do EB, o estudo baseou-se nos 
processos ocorridos no Chile e na Espanha. Portanto, o EB não poderia ficar 
atrasado tanto no campo doutrinário quanto no operacional. Assim, valendo-
se disso, iniciou-se a transformação.” (OA 15) 

 

Alguns aspectos foram recorrentes, como se observa em outras respostas: 

 
“Os motivos foram a necessidade de dar resposta à END e, também, de se 
adequar ao movimento que ocorreu na década de 2000 em que exércitos de 
outros países experimentaram um processo de transformação, com resultados 
positivos.” (E3) 
 
	“No âmbito externo, as diversas demandas da sociedade sobre o seu braço 
armado, tendo em vista os inúmeros problemas que o país enfrenta em um 
quadro de baixíssima liderança política.” (OC6) 
 
 “As principais demandas externas foram: 

- Estratégia Nacional de Defesa; 
- Defasagem em relação aos exércitos dos países desenvolvidos; 
- Poder dissuasório incipiente; 
- Necessidade de se ter um exército coerente com a inserção internacional 
do País; 
- Processo já implantado em outros exércitos.” (OA 16) 
 

“O significativo crescimento econômico do País, a euforia com a melhoria 
nos indicadores sociais, uma política externa brasileira mais atuante, que deu 
maior visibilidade ao Brasil, dentre outros, foram motivos que despertaram a 
necessidade de, mais que modernizar, transformar a instituição.” (OA 18) 
 
“Externamente, pelas imposições da Estratégia Nacional de Defesa, pela 
atuação dos órgãos de controle externo, que passaram a observar o 
alinhamento estratégico com o emprego dos recursos de investimento e, 
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finalmente, pela imposição de só se obter recursos de investimento se houver 
uma organização que produza projetos consistentes.” (TP18) 
 
“No âmbito externo foi a globalização e a universalização dos meios de 
comunicação, facilitando o acesso a informações e a qualificação de recursos 
humanos.” (TC20) 
 
 “Externamente, considero que as transformações estão relacionadas à 
minimização das defasagens operacionais existentes, permitindo que as 
Forças Armadas tenham, no mínimo, grande capacidade de dissuasão.” 
(TC21) 

 

Sobre esses aspectos, constata-se que a END foi um “gerador” de demandas que 

impulsionaram o processo de transformação, tornando-se, um de seus principais marcos 

legais. Ao seu lado, a melhoria da situação econômica do País, principalmente, nos primeiros 

quatro anos após 2008, ano da END, a comparação com outros países, o desejo de diminuir a 

defasagem operacional perante outros exércitos e a universalização das informações, exigiram 

que se buscasse uma maior qualificação do militar para acompanhar os avanços tecnológicos. 

 

Conclui-se, parcialmente, que ao se analisar as demandas internas e externas que impactaram 

o processo da transformação, confirma-se a assertiva de Pettigrew (1985) de que a análise 

desse ambiente deve ser feita nesses dois contextos, o interno e o externo, permitindo uma 

visão mais abrangente do espaço transformacional e uma análise contextualizada das três 

perguntas básicas da mudança: por que mudar, o que mudar e como mudar. (PETTIGREW, 

1985; 1986). 

 

6.1.3 O processo de transformação 

 

Entender o que realmente está acontecendo no Exército Brasileiro é uma tarefa que não pode 

ser baseada somente nos documentos impulsionadores da transformação, decorrentes da 

Estratégia Nacional de Defesa de 2008, tais como: a Estratégia Braço Forte (BRASIL, 2009), 

o Processo de Transformação do Exército (BRASIL, 2010d), o Projeto de Força (BRASIL, 

2010e), as Bases para a Transformação da Doutrina Militar Terrestre (BRASIL, 2013a) e a 

Concepção de Transformação do Exército (BRASIL, 2013b). Necessita-se das pesquisas de 

campo, quer utilizando-se das entrevistas, quer da observação direta como integrante da 

organização (SPINK, 1999; SILVERMAN, 1993; FLICK, 1998).  
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A percepção das pessoas sobre o que está ocorrendo tem sido muito variada, ora entendendo 

que realmente existe um processo em curso, ora não conseguindo perceber nenhuma 

modificação na sua rotina de trabalho, tão pouco percebe quem está conduzindo o processo, 

no entanto, uma certeza foi percebida na pesquisa de campo, de que as mudanças são 

totalmente necessárias. 

 

O início desse processo de transformação, como se verifica abaixo, foi sendo construído aos 

poucos,  

 

“Olha o processo, ele começou, mais ou menos em 2008, a gente já começou 
a falar sobre isso. Existia um trabalho do CPEAEx, de 2003, que tratou do 
projeto de força 2015, isso aqui eu estive lendo, muito do que estava aqui foi 
realizado, outros não foram realizados por uma questão de momento, não era 
o momento, precisava amadurecer um pouco mais, mas era um ponto de 
partida. Quando em 2008 eu estava no CPEAEx nós discutíamos um pouco 
dessa coisa da F Ter 2015 que se falava. Daí eu vim para o Gabinete e ali, o 
Gen Villas Bôas [atual Cmt Ex] era o 7º Subchefe e muitas vezes nós 
conversamos sobre o processo de transformação e ali começou, alguns 
artigos que ele escreveu eu dava uma lida, sugeria algumas coisas, depois 
surgiu o Projeto de Força, que era uma equipe constituída sob o comando do 
Gen Menandro, que era o 7º Subchefe e aí começou a ganhar corpo o 
processo de transformação em termos de ter projeto para conduzir isso aí. 
Então teria que ter um projeto para implantar o processo. Então eu vejo que 
isso vem de 2003, 2008/2009/2010, em 2011 sai o projeto de força e a partir 
daí a gente começa a realmente a 7ª Subchefia a assumir um papel de 
protagonista do processo de transformação e aí nós estamos 
caminhando.”(E2) 

 

Dentro desse contexto, foi perguntado aos entrevistados se eles consideravam a existência de 

um processo de transformação em curso e que justificassem sua resposta: 

 
“Considero, considero até porque de alguma forma fiz parte da concepção 
desse processo e depois como é um processo que vai se adaptando as 
conjunturas e vai melhorando, à medida que um passo é dado e o passo 
seguinte se aprende com os erros anteriores que se reformula as estruturas e 
se muda a forma de transformar. Logicamente como quem participou mais 
efetivamente foi a alta administração [e] algumas escolas com trabalhos 
específicos, para isso permear toda a Força não é uma coisa tão simples, até 
chegar ao final da linha, não é uma coisa tão fácil. [...] Então tem uma 
demora para tudo isso.” (E1) 

 
“Eu acredito que exista, eu acho que existe um processo em curso, agora nós 
temos que tomar o cuidado, talvez a ansiedade nossa atropele as coisas. Nós 
somos um Exército que decidimos fazer o processo de transformação por 
diagnóstico nosso mesmo, nós não recebemos um input externo para fazer 
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um diagnóstico, então, é diferente de outros exércitos, mas nós receberemos 
um input externo, mais cedo ou mais tarde” (E2) 

 

Alguns dos entrevistados justificaram a existência de um processo de transformação baseado 

essencialmente nos documentos que fundamentaram esse processo e com base no habitus 

militar que direciona as ações para o campo da hierarquia e disciplina, ou seja, esse processo 

já estaria em curso, independente de ser percebido ou não: 

 
“Sim, porque existe uma determinação do Comando do Exército, por 
intermédio do EME nesse sentido e diversas iniciativas já foram adotadas, 
como por exemplo, a institucionalização dos projetos estratégicos, a criação 
do Escritório de Projetos do Exército e algumas mudanças na estrutura 
organizacional e em processos, frutos do trabalho desenvolvido nos diversos 
Órgãos de Direção Setorial.” (E3) 
 
“Sim. A Sistemática de Planejamento Estratégico do Exército foi implantada 
para realizar o Planejamento de longo prazo. O produto dessa sistemática 
incorporou os resultados de trabalhos anteriormente realizados, tais como o 
PROFORÇA, que concluiu da necessidade de o Exército passar por um 
processo de transformação, retirando-o da chamada ‘era industrial’ e 
lançando-o, tal qual nos melhores Exércitos do mundo, na ‘era do 
conhecimento’. A maioria, senão todos, dos Objetivos Estratégicos do 
Exército foram montados focados sobre o Tema Central Transformação”. 
(OA 11) 
 
 “Sim. Porque há um documento chamado Concepção da Transformação do 
Exército, um Plano Estratégico do Exército (PEEx) e uma série de projetos 
estratégicos e estruturantes em curso.” (OA 13) 

 

Assim como, para alguns os termos “era do conhecimento”, “transformação”, 

“racionalização”, representam a percepção de que o processo já foi iniciado, para outros essa 

percepção não é tão nítida: 

 

“Não. O que está ocorrendo é mais um dos ciclos de modernização e 
adequação à realidade que têm balizado a história do EB desde os 
primórdios da República. A retórica de uma nova força para novas missões 
tem certo efeito psicológico, mas não se percebe que possa produzir impacto 
significativo ou distinto de processos semelhantes já experimentados pelo 
Exército.” (OC5) 
 
“Eu concordo parcialmente. Na minha opinião, há uma iniciativa nesse 
sentido por parte do Exército. Contudo, de acordo com o conceito, a 
transformação só seria possível com a interoperabilidade, ou seja, a interação 
entre a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. O Ministério da Defesa deveria 
coordenar isso. Portanto, a transformação efetiva só será possível se as três 
Forças operarem juntas.” (OA 15) 
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“O denominado Processo de Transformação do Exército não pode ser 
considerado, uma transformação na acepção exata do termo. Isso porque, 
não se vislumbra alterações significativas na estrutura da Força no horizonte 
temporal até 2030, que coincide com o encerramento do referido processo. 
Os projetos estratégicos, vetores da pretendida transformação, proverão a 
Instituição com meios de toda ordem mais modernos, mas não se espera que 
isso vá, de fato, transmudar o Exército numa outra Força, especialmente em 
virtude das restrições orçamentárias.” (OA 17) 
 
“Aparentemente, não. Nos escalão Cmt OM não se observa esta 
transformação, entretanto alguns processos têm obtido melhoras 
significativas, em especial: a gestão financeira, a segurança alimentar [e] os 
meios de emprego militar com alto valor agregado recebidos recentemente, 
dentre outros. Porém, continuam estagnadas a questão da gestão de pessoal, 
particularmente das praças em geral como plano de carreira, qualificação, 
habitação, missões no exterior etc.” (TC20) 
 

A ideia central que permanece, após esses depoimentos é de que existe uma continuação do 

padrão existente, apesar de novos termos serem colocados para o debate, as ações são 

realizadas dentro da realidade, do contexto atual, não caracterizando uma reestruturação 

propriamente dita, mas sim um incremento ao já ocorrido anteriormente (NADLER; SHAW; 

WALTON et al, 1995) seria como fazer o mesmo de outra maneira, porém utilizando termos 

que respondem aos anseios do público interno, tais como “transformação e exército da era do 

conhecimento”.  

 

No entanto, a percepção da transformação torna-se mais nítida, naqueles que estão inseridos 

nas estruturas que, em princípio, estão conduzindo o referido processo e que constataram as 

mudanças estruturais que têm possibilitado a sua condução: 

 
“Essa mudança para mim é muito mais clara, pois eu trabalhei antes na 6ª 
Subchefia [responsável pelo orçamento do Exército] e no EME, durante sete 
anos e testemunhei isso, saí por quatro anos e depois voltei agora como 
gerente de projeto na reserva e embora você acompanhe o processo de fora, 
você não tem a real dimensão de quais foram as mudanças que aconteceram 
aqui dentro. Eu pude constatar isso ao voltar, essa relação, principalmente, 
entre a 7ª, 6ª Subchefias e o Escritório de Projetos do Exército deram um 
salto de qualidade e eu como gerente de projeto, e mesmo em outras funções 
que fiz viagens acompanhando o Ch EME ou o Cmt é nítido o processo de 
transformação que a Força está sofrendo lá na ponta da linha [...] na área da 
4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada [região de Dourados-MS], o espírito, o 
material que está a sua disposição e a utilização desse material, a capacitação 
[...] eu gostaria que todo mundo tivesse a oportunidade de visitar, nesse caso 
a 4ª Brigada, ou até mesmo outras brigadas não atingidas pelo SISFRON, o 
processo de transformação é claríssimo. É preciso ver para constatar.” 
(TP16) 
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“Sim. A própria decisão do Exército [de] criar um escritório de projetos e 
inserí-lo na estrutura do ODG é uma sinalização de uma transformação. 
Observa-se uma otimização não apenas do emprego dos recursos, o que 
poderia ser obtido com uma simples melhoria de processos, mas um 
alinhamento com o Planejamento Estratégico da Força, o que indica uma 
mudança além dos processos. [...] Observando-se o conteúdo do escopo dos 
projetos, verifica-se a materialização da transformação pelas entregas de alta 
complexidade e elevada tecnologia agregada, o que permitirá uma nova 
maneira de emprego da Força, atendendo às características impostas na nova 
doutrina: flexibilidade, modularidade, elasticidade e sustentabilidade.” 
(TP18) 
 

Observa-se, nitidamente, como as percepções são diferenciadas, para os grupos de 

entrevistados, estamos falando de um mesmo processo, baseado em documentos públicos, em 

uma comunicação do evento “transformação” praticamente igual para aqueles que trabalham 

no mesmo aquartelamento, no caso o Quartel General do Exército em Brasília-DF, porém, 

como nos mostram Ariely e Carmon (2000, p.191) as pessoas “sintetizam, avaliam e 

internalizam as experiências” dos eventos, no entanto, “tendem a focar apenas alguns aspectos 

específicos” e de acordo com a intensidade que essas experiências provocam nelas.    

 

Um fator interessante das entrevistas foi que ao citarem as razões da existência ou não de um 

processo de transformação em curso, aqueles que participaram efetivamente da sua 

elaboração, desde os anos de 2010/2011, quando as inquietações sobre os rumos para o qual a 

Força estava se deslocando tomaram corpo em documentos oficiais, ou seja, por mais que se 

mudassem os processos, comprasse materiais e capacitasse seus quadros, ainda o estava 

fazendo para ter um exército no contexto da 2ª Guerra Mundial (BRASIL, 2010c), esses 

militares percebem a velocidade como o processo caminha e as razões do por que isso ser 

percebido mais pela alta administração do que pelos níveis operacionais e táticos: 

 
“[...] Mas é sensível as mudanças que ocorrem, muitas vezes as pessoas 
envolvidas nela não conseguem perceber. Nós tivemos extinção de 
organizações militares, transformações dos Comandos Militares de Área 
quase de uma forma completa, o Comando Militar do Oeste72 não tem pedra 
sobre pedra, tudo foi transformado [...]”. (E1) 
 
“[...] o processo de transformação está em curso, na velocidade que nós 
estamos conseguindo fazer, porque nós estamos fazendo um processo por 
consenso. Isso é complicado, é muito complicado, pois o consenso é difícil e 
quando você esbarra numa Alta Administração que está departamentalizada, 
mais difícil se torna o consenso [...] como estamos em uma cadeia 
hierarquizada, do processo decisório, você troca o chefe e muda todo o 

                                                
72 Compreende, basicamente, os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 
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parecer e aí o consenso chega para o chefe e é o que ele acha. Muitas vezes 
recomeçamos do zero em uma série de temas, muda a pessoa a gente volta a 
discutir tudo de novo, então tudo isso para a evolução do processo não é 
bom. [...] tanto que nós levamos aí três, quatro anos para ter um consenso 
dentro do Alto Comando do Exército para depois começar a tomar algumas 
decisões de cima para baixo que é o momento que nós estamos vivendo 
agora [...] mas para a gente chegar neste modelo, nós levamos aí três, quatro 
anos, é complicado, então é muito tempo.” (E2) (Grifo nosso) 
 

Como se verifica, o processo de transformação tem buscado o consenso da Alta 

Administração (AA), no entanto, quando consegue, o faz por curtos períodos, motivado pelas 

mudanças decorrentes da rotatividade dos seus integrantes. A observação feita por “E2” de 

que esse “é o momento que nós estamos vivendo agora”, é decorrente, também, da atual 

característica da AA de que muitos de seus integrantes, quando ainda não integravam a AA, 

participaram ativamente dos debates e da formulação dos documentos que, atualmente, 

embasam o processo de transformação.  

 

Essa característica da mudança de parte ou de todos os integrantes da AA de uma organização 

e, consequentemente, a sensação de que os processos em andamento recomeçam do zero, é 

percebida, também, por Motta (2007) ao apresentar as dificuldades das gerências na 

implementação de mudanças nas organizações.  

 

Ao analisar as perspectivas sob as quais as mudanças podem ocorrer nas organizações, Motta 

(2001, p. 85 e 86), conclui que, sob a perspectiva estrutural na qual a organização é vista 

como “um sistema de autoridade e responsabilidade” e onde a hierarquia aparece como um 

dos conceitos mais importantes para essa perspectiva, para “mudar uma organização é 

necessário se alterar a forma pela qual se distribuem formalmente a autoridade e a 

responsabilidade”. 

 

Sob esse aspecto, ao buscar o consenso na AA para prosseguir no processo de transformação, 

os formuladores dessa transformação buscaram caracterizar a AA como o único agente de 

mudança capaz de realizar essa alteração no âmbito da organização e não somente em 

determinados setores, permitindo que as estratégias possam ser entendidas por todos seus 

integrantes. (JOHNSON, SCHOLES, WHITTINGTON, 2011). 

 

Outro questionamento feito aos entrevistados foi sobre o modo como foi delineado/pensado o 

processo de transformação. Foi um processo autônomo, independente ou foi coordenado com 
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as outras Forças Singulares e/ou com o Ministério da Defesa. Conforme se observa nos 

depoimentos, foi, basicamente, um processo autônomo: 

 
“Não foi coordenado com as outras Forças. Não foi e aí está a sua 
fragilidade. No ano de 2013, ainda como Chefe do Estado-Maior do 
Exército, um grupo do CPEAEx, passou um período grande trabalhando em 
cima de  um estudo para mostrar a geração de capacidades por Comando 
Militar de Área. E depois que foi concluído esse estudo, fiz questão de levar 
para o Ministro da Defesa, então o Ministro Celso Amorim e o Chefe do 
EMCFA. [...] A mim me surpreendeu como o Ministro e o próprio Gen De 
Nardi [Chefe do EMCFA] entenderam a importância disso. E ali naqueles 
estudos, propositadamente a Força colocou o envolvimento das outras 
Forças nesse estudo. E ficou em condições de levar isso para as outras 
Forças, de como o Exército estava realizando um planejamento por 
capacidades e com isso fazer a geração de forças, acabando com o conceito 
de hipótese de emprego73. Não avançamos com isso. O Ministro chegou a 
cobrar das demais Forças, [...] a reunião com os outros Estados-Maiores, 
mas não houve interesse de continuar isso. Então [essa é] a fragilidade desse 
processo de transformação, que está acontecendo independente em cada 
Força.” (E1) 
 
“Ele não foi coordenado, ele é autônomo, mas agora nós já temos outra 
Força que está aderindo, a Força Aérea já tem seu processo de transformação 
[...] ainda não foi coordenado pelo MD, eu acho que o Ministério vai entrar 
um pouco mais à frente ainda, porque o Ministério é muito novo, ou por 
imposição das Forças, uma pressão debaixo para cima ou por uma imposição 
de cima para baixo pelo governo federal com a intenção de reduzir o custeio 
das Forças, vamos dizer assim e esse custeio vai passar pela redução de 
efetivos e uma série de outras coisas. Então precisa do Ministério da Defesa 
mais à frente, entrar no processo.” (E2) 
 
“De forma autônoma. O MD não está estruturado nem possui pessoal 
qualificado para a formulação e a coordenação de estratégias dessa natureza. 
Da mesma forma que nos ciclos anteriores, trata-se de iniciativa própria do 
EB, tanto no diagnóstico da conjuntura quanto na adoção de novos rumos a 
seguir.” (OC5) 
 
“Foi delineado de forma eminentemente endógena.” (OA 17) 
 
“Do meu ponto de vista, o processo foi pensado de forma autônoma pelo 
Exército Brasileiro, sem ocorrer uma coordenação efetiva com as demais 
Forças. Não tenho conhecimento se ocorreu alguma coordenação com os 
demais órgãos.” (OA 18) 
 
 

O Exército Brasileiro faz parte de um contexto no qual os conceitos de segurança e defesa 

permeiam as missões constitucionais que foram atribuídas às três Forças Singulares sob a 

égide, a partir de 1999, do Ministério da Defesa. As adaptações, modernizações e 

                                                
73 O emprego das Forças Singulares permanece baseado em hipóteses de emprego. 
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transformações decorrentes das alterações dos ambientes externos e internos desse contexto, 

produzem impacto em todo ele. A questão, em princípio, não deveria ser sobre a quem cabe a 

primazia por iniciar o processo, mas quando todos estarão participando e integrando suas 

ações. 

 

Ao observar um primeiro avanço do Exército e da Força Aérea, e uma aparente letargia da 

Marinha e do MD, perante um ambiente externo que tem impactado similarmente todo o 

contexto da defesa, quer nacionalmente, como internacionalmente, talvez essa diferença esteja 

no modo como a realidade é percebida por esses atores, os diferentes paradigmas dessa 

realidade e como cada ator procura definir as implicações práticas para realizar a mudança 

organizacional (KUHN, 1975; MOTTA, 2001).  

 

A natureza da mudança que se visualiza em cada contexto organizacional, segundo Motta 

(2001), produz focos distintos sobre o que deve ser o objetivo dessa mudança e o foco da 

análise a ser feita na organização. Como exemplo cita-se que ao ser definido como natureza 

dessa mudança o “Imperativo ambiental”, decorrente das novas exigências que o ambiente 

impõe à organização, tem-se como foco o seu redirecionamento, readaptando a organização as 

necessidades provocadas por essas mudanças ambientais, enquanto que se a mudança for 

ideológica, deve-se comprometer as pessoas com esse novo ideal administrativo, um exemplo 

dessa mudança seria passar uma organização fortemente verticalizada para uma baseada em 

processos. 

 

Esse sentimento de estar conduzindo de forma independente um processo de transformação 

no âmbito do MD e a percepção de que cada uma das Forças possui o seu próprio tempo e 

caminho a ser seguido, foi reforçado por outros entrevistados: 

 

“Hoje nós temos um Exército num processo de transformação, a Força Aérea 
já falando em um processo de transformação, inclusive ela já apresentou no 
EME, mas a Marinha não fala em um processo de transformação, pelo 
contrário, a Marinha queria criar uma segunda esquadra, enquanto as Forças 
Armadas estão reduzindo os efetivos, a Marinha queria dobrar o efetivo dela, 
então, isso não está casado, por enquanto estão independentes.” (E2) 
 
“Apesar de ser baseado em ideias que transitavam no Ministério da Defesa e 
nas três Forças Singulares, o processo de transformação do Exército foi 
pensado de forma autônoma. Os caminhos que delineiam este esforço podem 
ser verificados nas três Forças e nota-se que são distintos, com focos, 
caminhos e métodos diferentes e diferentemente adotados.” (OA 11) 
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“No meu entendimento, esse processo foi feito de forma autônoma, mas com 
percepção do que ocorria no ambiente do Ministério da Defesa, levando 
ainda em consideração que esse Ministério ainda está criando 
personalidade/identidade própria, pois tem apenas quinze anos e o Exército 
mais de trezentos e sessenta.” (OA 13) 
 
“Acredito que foi definido de forma autônoma. As demais forças possuem 
seus projetos estratégicos e se focam neles e o MD, acredito, não tem essa 
participação tão grande.” (OA 14) 
 
 “Independente. Apesar de o processo haver sido implementado após a 
elaboração da Estratégia Nacional de Defesa foi uma decisão unilateral do 
Exército. O Ministério da Defesa e as Forças ainda não chegaram a esse grau 
de maturidade.” (OA 16) 

 

Através dos depoimentos dos entrevistados e das fontes documentais, percebe-se que outro 

fator que impactou a decisão de começar de forma autônoma o processo de transformação, 

foram os estudos internos, o diagnóstico e a percepção de que as mudanças que se pretendiam 

fazer não conduziriam a um novo exército, mas sim a uma força modernizada e apta a 

combater as guerras do passado: 

 
“Nós chegamos por meio de nossos diagnósticos, diversos diagnósticos 
foram realizados, como o PROFORÇA, que entrevistou cerca de 80 oficiais-
generais e todos, ou a maior parte deles, levantou um diagnóstico que nós 
levantamos também, que se nós caminharmos para o futuro com essa 
estrutura que nós temos, nós não teremos como responder satisfatoriamente 
às demandas da sociedade, então nós teremos um Exército incompatível com 
as necessidades da sociedade, é isso a gente já vem experimentando, isso não 
é uma visão de futuro nem nada, isso é um diagnóstico que é comprovado a 
cada momento [...] o processo do Exército nasceu dentro do próprio 
Exército, por demanda interna do Exército, por diagnóstico.” (E2) 
 
“Este processo sofreu influências, em seu início, de muitos trabalhos 
acadêmicos realizados na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, 
tomou força pelos estudos específicos levados a efeito pelo EME, incluindo 
estudos comparativos nas outras Forças Singulares e nos exércitos de outros 
países, e culminou com o mapa estratégico 2013, que apresenta como Tema 
Estratégico a Transformação.” (OA 11) 
 
“De forma semelhante e de forma mais contundente, a ambiência externa 
evoluiu enormemente, fazendo com que o EB rompesse com o crescimento 
gradual e adotasse uma postura mais agressiva, no sentido de transformação, 
no intuito de poder exercer sua missão precípua no mundo moderno.” (OC7) 

 

Em relação às motivações que deram início ao processo de transformação, verifica-se uma 

mescla das necessidades de se atender ao novo marco legal, principalmente a partir de 2008, 
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às características dos conflitos armados contemporâneos e de buscar responder 

adequadamente aos novos cenários na área de defesa.  

 

Dentro desse contexto, além das motivações apresentadas acima, verifica-se que a 

necessidade de possuir militares com capacitações mínimas prévias ao serviço militar, de ter 

um nível de prontidão para o combate similar ao de outros exércitos mais desenvolvidos e de 

possuir projetos estruturados como tal, foram outras motivações que têm impulsionado o 

processo de transformação:  

 

“[...] hoje existem mísseis, defesa antiaérea de média, baixa altura, então 
mudou. A forma de combater as ameaças na área cibernética exigiu uma 
grande mudança. A formação de nossa gente exigiu também mudanças ela 
tem que ser muito mais avançada. Não dá para ter um soldado que não tenha 
pelo menos um segundo grau completo, tem que aprender o emprego dessa 
tecnologia.” (E1) 

 
“É preciso preparar a minha Força Terrestre para que ela daqui a dez, quinze 
anos ela esteja preparada para atender os anseios da sociedade. Então esse 
descompasso a gente identificou no início do processo. Então se a gente quer 
uma Força que tenha uma prontidão de 48 horas, 72 horas, nós ainda não 
definimos que prontidão nós queremos, mas essa Força, ou parte dessa Força 
que estiver na Força de Ação Estratégica, ela não pode necessitar de ter que 
fazer um outro adestramento para ter que estar pronta, pois não haveria 
tempo para isso. Então foi isso que nos levou, foi uma análise de um 
diagnóstico de fazendo uma prospecção para o futuro e vendo como estava 
nossa Força Terrestre nós verificamos que em determinado momento nós 
íamos descasar isso. Hoje nós estamos nessa situação, vamos dizer, nós 
estamos na situação de quebrando o galho, pego a Força faço o 
adestramento, atendo, ok, cumpri a missão, bacana, só que tem que ver que 
isso não pode perdurar por muito tempo, por isso que a decisão inclusive da 
transformação está dentro da doutrina. Eu acho que nós já temos o 
embasamento teórico suficiente para poder implantar o processo de 
transformação.” (E2) 
 
“Nesse período 2008/2009 o Exército não tinha projetos e para mim era 
irritante ouvir isso e porque era irritante, por que era verdade. Então aquilo 
machucava e não tinha mesmo. Então como motivação interna, a gente 
precisava ter um projeto, mas como você não tinha ainda uma ligação do 
SIPLEx saindo em um plano coordenado, você não tinha orientação alguma 
para isso. [...] e como nós não tínhamos projetos, nós comprávamos material, 
um dos pontos que eu testemunhei e que considero como um marco de 
transformar a aquisição de um material em um projeto, foi a aquisição do 
Leopard 1A574. [...] Como as outras compras que fazíamos, nós adquiríamos 
o material, mas não estava providenciado nada que envolve a obtenção de 
uma nova capacidade em si, que é a aquisição do material, a infraestrutura 
necessária para abrigar esse material, a questão da logística, a capacitação do 

                                                
74 Carro de combate alemão utilizado, no Brasil, pela arma de Cavalaria. Foi adquirido em 2006, sendo que os 
primeiros lotes chegaram em 2009. 
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pessoal [...] essa [nova ] visão [é] que transformou a aquisição de um 
material em um projeto.” (TP16) 
 
“[...] uma outra motivação externa [...] começou mais ao menos por acaso, 
vou tentar resumir isso para você. Em 2009, o Brasil, o Exército estavam 
envolvidos com a criação daquela reserva Raposa do Sol e a discussão era, 
vamos criar uma reserva onde ninguém vai poder entrar, as Forças Armadas, 
o Estado não vai poder entrar, e, aí o Governo emitiu um decreto 
determinando que o Exército construísse Pelotões de Fronteira em terra 
indígena, visando amenizar as oposições que tinham à criação da reserva e, 
aí nós vimos que a Marinha tinha seus projetos, o PROSUB [Programa de 
Desenvolvimento de Submarinos], a Aeronáutica os dela e a gente não tinha, 
de certa maneira foi imposto para nós [nesse Decreto] a criação de vinte e 
oito Pelotões Especiais de Fronteira (PEF) e o nosso planejamento 
estratégico nos dizia que necessitávamos mais de uns quatro ou cinco 
somente. [...] verificou-se que existiam lugares que não dava para colocar 
um PEF, então surgiu um termo para um pelotão menor que foi o Pelotão 
Tecnológico para vigilância, detecção etc. Isso evoluiu para um projeto, o 
SISFRON.” (TP16) 
 

O Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON) foi o primeiro grande 

projeto no qual o Exército realizou uma licitação para que fosse feito um projeto básico, ato 

inovador na época, pois “a gente sempre foi muito auto-suficiente, achando que isso nós 

podemos fazer, que elaborar um projeto nós podemos fazer, que integrar [os sistemas de 

armas] nós podemos fazer e aí temos um monte de equipamento que atira mas não fala, que 

fala mas não anda etc.” (TP16). Essas ações iniciais do SISFRON, segundo TP16, ocorriam 

paralelamente a outras que se conjugaram para proporcionar as motivações necessárias, tanto 

internamente como externamente, para que fosse iniciado o que o Exército convencionou 

chamar de processo de transformação: 

 
“Então eu acho que o SISFRON deu o pontapé inicial para várias 
concepções do Exército. Você vê que ao mesmo tempo está sendo criada a 7ª 
Subchefia, a Assessoria Especial de Planejamento e Gestão, que depois será 
o EPEx. Aí está a grande motivação externa e mais, assumiu o MD o 
Ministro Nelson Jobim, com o objetivo de colocar a defesa na agenda 
nacional. Como colocar a defesa na agenda nacional? Foi junto com o 
Ministro Mangabeira Unger, que na época estava na Secretaria de Assuntos 
Estratégicos, como voltou a estar agora, que também com uma visão 
estratégica, como uma conjunção dessas duas vontades, aí criou-se a 
estrutura legal e de planejamento para a defesa que foi a Estratégia Nacional 
de Defesa, a Política Nacional de Defesa etc, todos esses documentos sendo 
elaborados na mesma época que o restante estava acontecendo aqui, fez com 
que as coisas fossem alinhadas.” (TP16) 
 

A inexistência de projetos perante a “concorrência” das outras Forças (Marinha e Força 

Aérea) que já possuíam projetos e estruturas consolidadas direcionadas para a condução de 
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seus respectivos projetos estratégicos75 demonstrou o quanto a estrutura do Exército estava 

defasada para as novas exigências ambientais.  A necessidade de adequar a estrutura às 

exigências de um novo ambiente nos quais as organizações passam a atuar, segundo 

Donaldson (1987), possibilita às organizações diversificarem-se ou reorganizarem-se para 

melhor se enquadrarem nesse novo ambiente.   

 

Buscando adequar-se às novas exigências do ambiente “competitivo” com as outras Forças e 

as suas necessidades internas, o Exército criou a Assessoria Especial de Gestão e Projetos 

(AEGP) em 2010, que mais tarde se transformou no Escritório de Projetos do Exército 

(BRASIL, 2012d), com o objetivo de conduzir os projetos estratégicos da Força. 

 

A questão mais difícil, para a maioria das organizações que lidam com projetos é identificar o 

onde (que parte da estrutura) e o tipo de Escritório de Projetos a ser implantado (BRIDGES; 

CRAWFORD, 2000). Para a Força, o onde ficou claro desde o início, quando se decidiu 

centralizar fisicamente todos os sete projetos estratégicos da Força, com seus gerentes e staff 

dentro do Escritório, caracterizando-o, quanto ao tipo, como um repositório de recursos, com 

a função de coordenar toda a sistemática de gerenciamento de projetos, definindo métricas, 

ferramentas de apoio e auditorias internas. (CASEY; PECK, 2001).  

 

Conforme depoimento dos gerentes de projetos, essa situação diferenciada de os projetos 

estarem dentro do escritório de projetos tem facilitado a tomada de decisões em uma estrutura 

altamente hierarquizada, que passou a conviver com uma estrutura matricial própria do 

gerenciamento de projetos. Essa situação, também, foi facilitada pelo fato de que o Escritório 

encontra-se subordinado diretamente ao principal stakeholder, o Chefe do Estado-Maior do 

Exército, órgão central do sistema, facilitando os relacionamentos com os outros órgãos da 

Força.  

 

Como motivação externa, a referência às iniciativas de transformação realizadas por outros 

exércitos, também, foi encontrada em outros depoimentos: 

                                                
75 A Marinha criou em 1982 a Empresa Gerencial de Projetos Navais (EMGEPRON), responsável por gerenciar 
seus principais os projetos. Disponível em : < https://www.emgepron.mar.mil.br/index/index.php>. Acesso em 
17 jul. 2015. A Força Aérea possui desde 1981 (Portaria n R011-A/GM4, de 24 de fevereiro de 1981) a 
Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate (COPAC) com a finalidade de coordenar o 
programa de desenvolvimento e aquisição de aeronaves de combate. Disponível em: < 
http://www.jusbrasil.com.br/diarios/811811/pg-12-secao-1-diario-oficial-da-uniao-dou-de-08-07-2009>. Acesso 
em 17 jul. 2015. 



160 
 

 “Os motivos foram a necessidade [...] de se adequar ao movimento que 
ocorreu na década de 2000 em que exércitos de outros países 
experimentaram um processo de transformação, com resultados positivos” 
(E3) 
 
“O EB inspirou-se em iniciativas, ditas de transformação, de exércitos 
estrangeiros, para redefinir seu planejamento estratégico, diante do cenário 
decorrente da criação do MD e da publicação da Política Nacional de Defesa 
e da Estratégia Nacional de Defesa, que expressam a posição brasileira no 
ambiente internacional.” (OC5) 
 

 

A utilização do benchmarking como ferramenta gerencial para redefinir o planejamento 

estratégico da Força, foi materializada no documento que iniciou o processo de transformação 

(BRASIL, 2010a), quando este se refere aos processos em curso nos exércitos espanhol e 

chileno. Sob esse aspecto, o de buscar outras referências para embasar as mudanças 

necessárias para a sua organização, deve-se ter em mente o alerta que Meyer e Brown (1977), 

fazem quando se tenta comparar organizações em diferentes contextos sociais, pois, muitas 

vezes, contextos diferentes, provocam alterações na estrutura organizacional de forma 

diferenciada, produzindo resultados diferenciados. Independente das necessidades de se 

adequar às experiências de outras organizações, o que se observa, no entanto, é que “as 

mudanças ambientais [quaisquer que sejam] forçam a organização a ajustar-se continuamente 

ao contexto em que se encontra” (HALL, 2004, p.90). 

 

Em outro momento, questionou-se aos entrevistados se conseguiam perceber a existência de 

um processo de transformação ou se o que percebiam eram pequenas mudanças. Caso em sua 

avaliação estivesse ocorrendo uma transformação, em que fase o Exército estaria. Verificou-

se que essa existência, de uma transformação, não é consensual:   

 
“Eu diria que nós vivemos em um período experimental, que passou de três a 
quatro anos, de 2011-2015. [...] Eu diria que há um entendimento de que a 
transformação precisa ser feita, mas não avançamos o que precisávamos 
avançar. Estamos fazendo um pouco em cada canto, não há aquele avanço de 
forma alinhada.” (E1) 
 
“Olha eu digo para você que ainda não existe uma transformação efetiva, 
existem pequenas transformações. Por quê? Nós tomamos uma decisão de 
fasear a transformação, nós estamos caminhando da terceira para a quarta 
fase. A terceira fase era a sensibilização da Alta Administração [AA]. Nós 
temos que tomar um cuidado com determinadas críticas que estão sendo 
realizadas que a pessoa fala que a transformação não andou. [...] ela andou, 
tanto que hoje nós temos um Alto Comando do Exército [ACE] que discute a 
transformação. [...] a AA está sensibilizada, agora ele precisa partir para a 
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quarta fase, que seria a divulgação da estratégia de como será feita a 
transformação, seria o “como fazer” para o público interno e externo, porque 
o “o que fazer”, já foi discutido dentro do ACE, que seria a política, então a 
política já foi feita, discutida, nós já temos a concepção política, a gente 
precisa ter agora é a concepção estratégica e essa concepção estratégica ela 
vai afetar diretamente a Força Terrestre e isso precisa ser discutido, que já 
está sendo discutido dentro do EME com o COTER.” (E2) 
 
“Ocorrem pequenas mudanças, ainda. O processo é, na minha opinião, 
necessariamente lento e, como já mencionado, não se pressupõe que ele se 
encerre em determinado prazo.” (E3) 
 

Como se verifica, no nível estratégico, as percepções existem, mas algumas frustrações 

também. No entanto, como cita “E2”, que participou efetivamente das fases iniciais do 

processo, o seu curso permanece conforme o previsto, necessitando-se, agora, passar à fase da 

divulgação do que se pretende fazer. Essa dificuldade em se perceber o que está ocorrendo é 

percebida, também, no nível operacional e tático, tanto pelos comandantes de organizações 

militares (O e T) como pelos assessores (OA): 
 
“Estão ocorrendo algumas mudanças, mas há vetores [da transformação, 
explicitados anteriormente] em que não se percebe nada que se assemelhe a 
transformação. Algumas iniciativas não passam de medidas de incremento, 
‘mais do mesmo’ sem nenhuma conexão com as demais.” (OC5) 
 
“Constato que estamos vivenciando a fase de evolução do pensamento e 
reestruturação/adequação do alto escalão. Esta fase de maturação e 
disseminação dos novos conceitos está sendo importante para a consolidação 
dos rumos a serem tomados.” (OC7) 
 
“Neste momento, nada há que se possa inferir sobre o advento de uma 
efetiva transformação ou uma série de melhorias pontuais na Instituição. [...] 
O processo se encontra na fase de implantação, a mais séria e difícil, onde se 
inicia a fase das mudanças iniciais e se depara com a necessidade de 
enfrentamento com as reações, fruto do reacionarismo cultural por parte 
daqueles não convencidos da necessidade do processo e que têm poder para 
obstaculizar o processo” (OA 11) (Grifo nosso). 
 

“As mudanças ainda são pouco perceptíveis, pois o processo de 
transformação está em sua fase embrionária, de implantação, ou seja, 
nenhum projeto ainda foi concluído.” (OA 13) 
 
“Acredito que está ocorrendo a transformação possível. O EB é muito 
grande, complexo, é como mudar um transatlântico de rumo, é lento mesmo, 
há reações. [...] Ainda estamos entre o planejamento e definição de metas.” 
(OA 14) 
 

As respostas configuram percepções de que algo está ocorrendo, não necessariamente uma 

transformação, mas que a Força se encontra em um processo de médio e longo prazo, que 
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poderá conduzir à transformação. Essa percepção de que “as coisas” não estão acontecendo 

ou que estão em seu início sem existirem produtos da transformação palpáveis, já foi citado 

como um dos oito erros que Kotter (1997) apresenta como causas que conduzem ao fracasso 

os processos de mudanças, pois ao não se planejar conquistas no curto prazo, para que os 

integrantes da organização possam “materializar” a transformação que se pretende a médio e 

longo prazos, pode-se limitar a percepção das pessoas sobre o que são ou não as mudanças 

pretendidas: 

 
“Minha grande unidade é tipicamente operacional. Nesse nível ainda não é 
possível sentir os efeitos da transformação que está em curso.”(OC6) 
 
“Está ocorrendo pequenas mudanças. Talvez, em 2022 ou em 2031, haja a 
caracterização de uma mudança efetiva. Para tanto, o governo federal e o 
MD deverão alocar, garantir os recursos necessários para a Força.” (OA 15) 
 
“Ainda não são perceptíveis as mudanças pretendidas. O exército vive, no 
ano em curso, a etapa final da fase de preparação do processo.” (OA 16) 
 
“Por enquanto, pequenas mudanças, ainda não tão perceptíveis no fim da 
linha.” (OA 18) 
 
“Como comandante de Organização Militar só percebi pequenas mudanças. 
[...] Pois o que se observa hoje é o Exército de sempre querendo transformar-
se mantendo o status quo existente.” (TC20) 
 
“No meu nível, percebo pequenas mudanças que estão relacionadas a 
recuperação da capacidade operacional da tropa.” (TC21) 

 

A idéia de materializar a mudança encontra respaldo teórico em Mintzberg et al (2006), para 

quem as possíveis alterações na estrutura, nos sistemas e nas pessoas da organização, 

decorrentes de um processo de mudança, podem originar-se de um conteúdo programático, ou 

seja, de uma “lista de tarefas” a ser seguida (mudança planejada), ser coordenada por um 

grupo ou pessoa da organização (mudança conduzida) ou podem emergir de dentro da 

organização por pessoas que não estão em posições de autoridade (mudança desenvolvida).  

 

Nesse contexto, os dirigentes da organização podem definir se ocorrerá uma micromudança 

ou uma macromudança. O que, até o presente momento, não parece ser o caso no Exército.  

 

Depois de tentarem identificar a existência de uma transformação ou não, solicitou-se aos 

entrevistados se era possível identificar a existência de uma estrutura organizacional criada 

especificamente para conduzir o processo de transformação: 
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“Isso não foi o foco do processo de transformação.” (E1) 
 
“Eu identifico claramente a 7ª Subchefia e o Escritório de Projetos. A 7ª 
nasceu da 3ª Subchefia e o Escritório nasceu da 7ª. Essas estruturas [todas 
dentro do EME] foram criadas para atender o processo de transformação e 
outras serão criadas no momento oportuno.” (E2) 
 
“A criação da 7ª Subchefia do Estado-Maior do Exército pode ser vista como 
uma iniciativa para a condução de parte desse processo. Como já 
mencionado, foi criado também o Escritório de Projetos do Exército, que 
pode concorrer com o Processo de Transformação.” (E3) 
 
“[...] há a 7ª Subchefia e o Escritório de Projetos que se encarregam para a 
condução deste processo, uma no nível de planejamento continuado e outro 
no nível de execução.” (OA 11) 
 
“Essa estrutura é o próprio Estado-Maior do Exército. [Mas] a 7ª Subchefia 
não pode planejar o futuro e acompanhar o presente. Talvez, pela 
inexistência dessa estrutura específica, hoje não se tenha um controle cerrado 
de todo o processo de transformação, inclusive com visão sobre os projetos 
também conduzidos pelos ODS.” (OA 13) 
 
“Não. [...] O ideal seria a criação de uma estrutura ad hoc para gerir sua 
implantação.” (OA 16) 
 
“Deveria ser a 7ª Subchefia do Estado-Maior do Exército, mas efetivamente, 
não tem estrutura para conduzí-lo.” (OA 18) 

 

Observa-se que, ao mesmo tempo, que existe certo consenso de que a criação de duas 

estruturas específicas dentro do Estado-Maior do Exército, a 7ª Subchefia e o Escritório de 

Projetos, ocorreu para atenderem as demandas da transformação, também se verifica, segundo 

os entrevistados, que elas não estão em condições de conduzirem-na, necessitando que novas 

estruturas sejam criadas dentro do EME ou de forma ad hoc. 

 

Algumas respostas anteriores relacionam o Escritório de Projetos como uma das estruturas 

criadas para conduzirem a transformação, nesse contexto, perguntou-se, se é possível 

identificar alguma relação dos projetos estratégicos com a transformação: 

 
“Não. Nós temos hoje sete projetos estratégicos e onze estruturantes. Eles 
vão contribuir muito com o processo de transformação, mas nós não fizemos 
eles pensando na transformação. Eles surgiram por oportunidade, 
principalmente os de Artilharia e o SISFRON, então o que se buscou foi 
oportunidade e aí dentro dessa oportunidade se embarcou a transformação 
dentro deles. Se inverteu o processo. Não se pensou a transformação e 
depois colocamos dentro dela os projetos que iriam gerar essa 
transformação. Eles são transformadores, mas o que se está fazendo é um 
aproveitamento.” (E1) 
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“Eu participei do processo de criação do Escritório de Projetos e dos 
Projetos. Hoje, dos dezoito projetos do Exército, os onze estruturantes 
respondem ao processo de transformação, eles foram criados para atenderem 
demandas do processo de transformação. Os sete que estão no EME, eles 
precisam ser revistos, por que eles em determinado momento atenderam ao 
processo de transformação, em outro momento eles atenderam iniciativas de 
grupos, então, a proposta que nós estamos fazendo, ao Gen Villas Bôas, a 
partir do diagnóstico do processo de transformação que será feito este ano, 
ele lançar um projeto único chamado Força Terrestre 2022.” (E2) 
 
“Não. A necessidade é que fez a função [...] Na verdade que me lembre bem, 
a primeira vez que se falou formalmente no processo de transformação do 
Exército foi no início de 2010 [...] Nesse período eu identifico as primeiras 
formalizações do processo. Nessa época o SISFRON tinha dado o pontapé 
inicial como projeto básico, mas a sua formatação como projeto seria 
somente em 2012. Transcorreu todo esse tempo, mas não estava tão 
mergulhado no processo para saber o que nasceu antes.” (TP16)  
 

As respostas acima foram feitas por militares que conduziram o início do processo de 

transformação e que participaram das fases iniciais dos projetos estratégicos, em especial do 

SISFRON. Observa-se que possuem uma visão mais crítica e realista do que aconteceu, 

entendendo que os projetos que se encontram, atualmente, inseridos no Escritório de Projetos 

não foram, inicialmente, decorrentes do processo de transformação. Tal visada temporal é 

distinta para aqueles que não participaram do início do processo, como se verifica abaixo: 

 
“Absolutamente sim.” (E3) 
 
“Sim, pois foram concebidos como indutores desse processo.” (OC5) 

 
“Sim, completamente. Todavia, o EME deve ter noção do que realmente é 
preciso ser feito, para fins de se gastar somente naquilo que é fundamental e 
não naquilo que vai fazer o nome desta ou daquela autoridade.” (OA 13) 
 
“Sim. Cito como exemplo, no tocante à defesa da pátria, os projetos que 
tratam de aquisição de novos meios, a fim de gerar ou possibilitar novas 
capacidades, como ASTROS 2020, Defesa Antiaérea, Nova família de 
Blindados. Também a capacitação da Força para a segurança da faixa de 
fronteiras e a Amazônia Protegida são projetos que conduzem para uma 
transformação no tocante às possibilidades da Força.” (OA 14) 
 
“Sim. O projeto SISFRON vai possibilitar, por exemplo, a obtenção da 
capacidade de consciência situacional, ou seja, a obtenção de uma nova 
capacidade para a Força.” (OA 15) 
 
“Sim, mas esses projetos, especialmente os geradores de capacidade, não 
contribuirão para entregar uma força transformada.” (OA 17) 
 
“Os projetos estratégicos do EB são alguns dos instrumentos que moverão o 
processo. O processo não ocorre sem os projetos e vice-versa.” (OA 18) 
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Ao analisar a documentação referente aos projetos estratégicos e ao processo de 

transformação, constata-se que os marcos que mudaram essa visão, de que os projetos não 

estavam inseridos na transformação, foram o PROFORÇA (BRASIL, 2012f), a criação do 

Escritório de Projetos (BRASIL, 2012d) e a Concepção de Transformação do Exército 

(BRASIL, 2013b). Nesse sentido, os sete projetos estratégicos inseriram-se no contexto da 

transformação, passando a atuarem, conjuntamente, com os onze projetos estruturantes76, 

como seus indutores, independente do marco temporal de suas respectivas criações. 

 

Em relação à formação e capacitação dos militares, em virtude do processo de transformação, 

perguntou-se aos entrevistados se havia ocorrido alguma mudança:  

 
“A mudança que teve foi colocar o primeiro ano da AMAN na Preparatória, 
algo que ainda se está discutindo a necessidade de mudança nisso. Na área 
de pessoal, a carreira em Y [possibilidade de se mudar de atividade a partir 
de determinado momento da carreira], a reformulação e a alteração de 
oportunidades, não conseguimos avançar tanto quanto se imaginava. [No 
entanto], o nosso soldado, o nosso oficial, são muito mais preparados do que 
nós fomos como tenentes, capitães, a vivência de mundo que nosso pessoal 
passou a ter, o domínio do idioma que passamos a ter, habilitou muito mais 
nossa gente, nas reuniões do alto comando você não encontra mais alguém 
que não seja fluente em dois ou três idiomas, que não tenha pelo menos uma 
missão no exterior. Em outros níveis isso se alastrou muito mais. Coisa que a 
cinco seis anos atrás era coisa rara. (E1) 
 
“Alguma coisa sim. Alguma coisa aconteceu, houve uma melhora. A gente 
tem que entender que o sistema de educação ele é diretamente proporcional 
ao plano de carreira, então se eu não mudar o plano de carreira não tem 
como mudar o sistema de educação. Eu não posso fazer o inverso. Não é o 
sistema de educação que vai me ditar o plano de carreira. Nós estamos numa 
fase que estamos discutindo o plano de carreira [...] O Grupo de Estudos - 
Transformação da Educação Militar/Plano de Carreira77 [GETEM/PC] foi 
um grupo criado em 2011, [que] iria tratar da transformação da educação 
militar e do plano de carreira.” (E2) 
 
“Em parte, sim. No caso da formação dos oficiais de carreira da linha bélica, 
para pior. Iniciativa açodada, sem fundamentação metodológica adequada, 
tornou o Exército ainda menos competitivo na crítica missão de atrair 
talentos. A Força abriu mão para a Marinha e a Aeronáutica do segmento de 

                                                
76 Projetos Estruturantes e órgãos responsáveis: Sentinela da Pátria (EME), Amazônia Protegida (EME e CMA), 
Força Terrestre 2022 (Novo Sistema Operacional Militar Terrestre - EME e COTER), Novo Sistema de Doutrina 
Militar Terrestre (EME e COTER), Governança de TI (EME e DCT), Nova Logística Militar Terrestre (EME e 
COLOG), Polo de Ciência e Tecnologia do Exército em Guaratiba (EME e DCT), Novo Sistema de Engenharia 
(EME e DEC), Gestão e Inovação (EME e SEF), Nova Educação e Cultura (EME e DECEx) e Força da Nossa 
Força (EME e DGP). 
77 Atualmente, está na fase de simulações do plano de carreira. 
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ensino médio como porta de entrada, ao modificar a missão da EsPCEx78 e, 
além disso, acena com cinco anos para jovens aos quais as demais forças 
atraem com quatro anos de formação.  Do ponto de vista da gerência de RH, 
trata-se de uma medida desastrosa, autêntica transformação às avessas.” 
(OC5) 
 
“Sim, de maneira parcial. Houve mudanças na AMAN [Academia Militar 
das Agulhas Negras], caracterizada pelo aumento de um ano na formação 
das Armas/Quadro/Serviço e na EsSA [Escola de Sargentos das Armas]. 
Contudo, torna-se necessário uma mudança de currículos mais ampla, 
inserindo o militar no mundo acadêmico. Assim, os civis entenderiam 
melhor suas Forças Armadas e vice-versa.” (OA 15) 
 
“Não, que caracterizasse uma transformação na Força. Existem pequenas 
modificações, como a AMAN em cinco anos e uma série de propostas, 
porém em estudo.” (OA 16) 
 
Estão em processo de alteração com a nova proposta de ensino por 
habilidades e competências, por meio do DECEx. Outro divisor de águas foi 
a criação do IMM79, subordinado às exigências da CAPES/MEC. (OA 18) 
 

Observa-se que a formação e capacitação dos militares, em especial dos oficiais, não tiveram 

grandes alterações. As mudanças mais significativas foram a passagem do curso de formação 

de oficiais da AMAN para cinco anos e a criação do Instituto Meira Mattos que realiza cursos 

de pós-graduação stricto sensu, aprovados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES), na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), 

tendo sido o primeiro curso de pós-graduação de mestrado acadêmico, para militares e civis, 

realizado em uma escola militar de altos estudos, como são denominadas as quatro escolas 

que possuem os cursos para oficiais de estado-maior (Escola Superior de Guerra, Escola de 

Guerra Naval, ECEME, Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica). 

 

Um dos principais vetores da transformação a Doutrina, segundo os documentos que 

apresentam os vetores como indutores da transformação (BRASIL, 2010a; 2012f), ela 

avançou no aspecto da elaboração de manuais e na adequação desses aos do Ministério da 

Defesa, mostrando um alinhamento entre a doutrina conjunta (MD) com a doutrina da Força. 

No entanto, ainda não foi possível passar esse conhecimento na sua plenitude para as escolas 

e as organizações militares, conforme mostra o depoimento abaixo: 

                                                
78 Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Até 2011, o aluno cursava o último ano do ensino médio na 
escola. A partir desse ano, o concurso público passou a exigir o ensino médio completo e a escola se transformou 
no 1º Ano da Academia Militar das Agulhas Negras, fazendo com que a formação do oficial do Exército ficasse 
em cinco anos enquanto a formação dos oficiais da Marinha e da Força Aérea permanece em quatro anos. 
79Portaria nº 724, do Comandante do Exército, de 6 de setembro de 2012, consta do Boletim do Exército nº 
37/2012, de 14 de setembro de 2012, Cria o Instituto Meira Mattos. Disponível em: 
<http://www.sgex.eb.mil.br/sistemas/be/boletins.php>. Acesso em 14 ago. 2015.  
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“O que não conseguimos avançar da forma como precisa ser feita, que as 
escolas ainda precisam alinhar tudo isso foi a parte doutrinária. Existe a parte 
doutrinária, os manuais feitos, mas eles ainda não foram implantados em 
toda sua plenitude nas escolas. Não havendo uma continuidade nas escolas, 
que permite que não haja saltos quando se sai da AMAN para a EsAO, dela 
para a ECEME e do próprio curso de Estado-Maior para o CPEAEx80, que a 
doutrina seja [ensinada] sem saltos, sem descontinuidade.” (E1)   

 

Finalmente, foi perguntado aos entrevistados quais foram as mudanças ocorridas no EB que 

possam caracterizar o processo de transformação e como essas mudanças impactaram a 

estrutura e os processos: 

 
“[...] eu me lembro dos meus 45 anos de serviço ativo no Exército, eu diria 
que existiram três momentos de transformação: um quando foi criado o 
SIMEB [Sistema de Instrução Militar do EB], antes o foco era no instrutor, 
como ele ensinava, o que se deveria ensinar e se ele estava preparado para 
isso. Depois o foco passou a ser o soldado, o aluno, quando terminava a 
instrução o soldado tinha que ter aprendido o que foi ensinado [...]. O 
segundo momento foi quando se criou a Aviação do Exército, quando se 
trouxe os helicópteros para dentro do Exército, isso mudou radicalmente a 
forma de se pensar a logística, a preparação específica do homem, o 
aprestamento teve outro dimensão, não era só pegar o material que se vai 
comer, ver se o fuzil está pronto, e vamos embora para a missão. Passou a 
ser muito diferente, era o tiro, o homem, se estava aprestado, o material que 
ele estava levando, o tempo que durava na ação, o tempo de preparação 
desse militar para estar em condições de cumprir a missão, a capacidade 
logística, o ciclo de vida do material, tudo isso ganhou uma outra visão. 
[...]E o terceiro é este, pela evolução tecnológica, pela ideia dos jovens 
turcos, [que são] as pessoas que foram para o exterior e começaram a ver o 
que tem de diferente e, também, a capacidade de comunicação que eles têm, 
não precisa nem sair para ele ver o que está acontecendo.”(E1) 
 
“[...] o que foi transformado na estrutura ainda está em experimentação, mas 
já é uma conquista, que são os Grupamentos Logísticos, os Grupamentos de 
Engenharia [...] houve uma racionalização na guerra eletrônica, que as 
comunicações e a guerra eletrônica passaram a ser um mesmo batalhão de 
guerra eletrônica e de comunicações, antes existia a previsão de ter um 
batalhão de comunicações e uma companhia de guerra eletrônica nas 
divisões de exército, não temos exército para isso, recursos disponíveis para 
isso e simplificamos o processo, o batalhão de comunicações é de 
comunicações e guerra eletrônica também. [...]. A partir do momento que 
você racionaliza as Divisões de Exército, isso aconteceu, nós racionalizamos 
a 6ª, a 7ª e a 8ª DE, que foram desativadas. Dividimos a 5ª RM/DE [...]. 
Então isso foi uma racionalização. [...]. A criação do Comando Militar do 
Norte que era uma demanda antiga e que o processo de transformação 
proporcionou isso daí. Separar a Amazônia ocidental da oriental, são duas 

                                                
80 EsPCEx/AMAN: formação do oficial de carreira, dura cinco anos; EsAO (Escola de Aperfeiçoamento de 
Oficiais): curso de um ano para capitães;, ECEME: Curso de Comando e Estado-Maior, dura dois anos, ingresso 
por concurso, para majores e tenentes coronéis; CPEAEx (Curso de Política, Estratégia e Alta Administração do 
Exército), dura um ano, direcionado para coronéis.  
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amazônias diferentes e foi criado um comando. A Brigada da Foz [em 
Macapá-AP], ela nasce com uma outra visão de Brigada, não é uma Brigada 
que terá todos os seus apoios[...]. Então de uma maneira geral, algumas 
estruturas foram impactadas outras serão impactadas.”(E2) 
 
“Foram criados alguns órgãos/processos e extintos outros, embora não me 
pareça que sejam suficientes para caracterizar a transformação idealizada e 
desejada. Da mesma forma, em relação aos processos, as alterações e 
racionalizações, realizadas ou ainda em andamento, me parecem 
insuficientes para caracterizar tal transformação [...]. Criou-se a expectativa 
de como e quando essa transformação começará a resultar melhora nas 
condições de preparo e emprego da Força Terrestre. [Mudanças na 
estrutura?] Foi alterada minimamente, extinguindo um Comando de Divisão 
de Exército e criando um Comando Militar de Área (E3) 
 

Observa-se que no nível estratégico a percepção de mudanças estruturais passa pela idéia da 

racionalização dessas estruturas e de sua adequação às exigências da defesa do território, 

como foi o caso da divisão da Amazônia Oriental da Ocidental e da criação de uma nova 

brigada no Amapá.  

 

Conforme a tipologia de mudanças, essas alterações são incrementais, sendo caracterizadas 

por mudanças na arquitetura da empresa (NADLER et al, 1995; SILVA, 1999) e não por 

mudanças que envolvam quebra de paradigmas da organização (KUHN, 1975; PORRAS; 

ROBERTSON, 1992). Assim, somente como mudanças na arquitetura, elas são percebidas 

em outros níveis da Força: 
 
“Nada ainda foi transformado.” (OA 11) 
 
“Certas organizações foram extintas, como o Comando da 6ª DE em Porto 
Alegre-RS, mas algumas bases administrativas estão sendo criadas e até 
mesmo um colégio militar (Belém-PA). [...] Sob minha visão, o Processo de 
Transformação não contempla tal mudança [a da estrutura organizacional] O 
EB ainda está em fase de transição entre a antiga e a nova Força, o que gera 
a necessidade de atualização constante de seus processos.” (OA 13) 
 
“Não, extinguiu-se uma DE e uma AD para criar novos comandos. Pretende-
se criar uma Bda na Foz do Amazonas e outra no Acre, todavia não se 
consegue extinguir outras. Não adianta criar brigadas capengas, já existem 
algumas. [...] É preciso racionalizar estruturas e cargos e desativar OM que 
já cumpriram suas finalidades. É também necessário repensar a estratégia da 
presença, o alongamento da capilaridade só ocorrerá em detrimento do 
incremento da quantidade sobre a qualidade. [...] A racionalização de 
estruturas é primordial. Não vamos chegar a um exército da era do 
conhecimento com a mesma estrutura do século passado.” (OA 16) 
 
“As alterações na estrutura organizacional são pontuais, episódicas e quase 
imperceptíveis. Na verdade as pequenas mudanças ou alterações são 
amortecidas pelo “mais do mesmo” já consagrado em toda instituição 
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secular. [...] Na Força Terrestre, em especial abaixo dos Comandos Militares 
de Área continuamos com a mesma organização dos últimos 40 anos.  Um 
exemplo é a Região Militar que continua com as mesmas missões e 
dificuldades existentes a quase 40 anos.” (TC20) 
 
“Não consigo identificar grandes alterações na estrutura organizacional, mas 
vejo que as mudanças efetivadas e em processo de, tem impactado de forma 
bastante saliente os processos existentes.” (TC21) 
 

Interessante notar que, para muitos, as mudanças na estrutura, com criação, adequação ou 

extinção de organizações militares, por si só já caracterizam um processo de transformação 

em andamento, essas modificações poderiam ser consideradas as entregas de curto prazo 

sugeridas por Kotter (1997)? Talvez, se elas forem o prelúdio das entregas de médio e longo 

prazos, o que não parece ocorrer, com algumas exceções como no caso da criação do Instituto 

Meira Mattos, do Centro de Defesa Cibernética e a missilização das unidades de Artilharia 

Antiaérea, citados abaixo:  
 
“Essas mudanças têm impactado a Instituição de maneira heterogênea. Tanto 
a estrutura organizacional quanto os processos têm sofrido modificações 
conforme a impulsão dos diferentes vetores da transformação. Não se 
percebe o alinhamento entre eles nem a obtenção de sinergia:  
- a criação do C Dout Ex, de modo a fazer do vetor Doutrina a base do 
processo; 
- a criação do EPEEx para coordenar a evolução dos projetos capazes de 
induzir o processo; 
- os PEEx Defesa Cibernética e ASTROS 2020, que de fato caracterizam 
uma transformação na Força, os demais são modernizadores; 
- no âmbito do DCT, o início da implantação do PCTEG, que pode 
representar o avanço do vetor C&T; 
- no âmbito do DECEx, a criação do IMM/ECEME, a medida mais 
transformadora no vetor Educação e Cultura, na medida em que insere o 
Exército positivamente no cenário do estudo e da pesquisa acadêmica das 
Ciências Militares no Brasil.” (OC5) (Grifo nosso) 
 
“As mudanças previstas no processo de transformação do EB foram 
responsáveis pela criação de novas estruturas organizacionais. Foram criadas 
Unidades e GU para agregar capacidades operativas. Por exemplo, foram 
criados Grupamentos Logísticos, Grupamentos de Engenharia, Batalhão de 
Apoio a Informação, dentre outras organizações. Além disso, houve a 
criação de uma cultura de realizar as atividades por intermédio de projetos, 
facilitando o controle e a execução das iniciativas no tempo. O Escritório de 
Projetos do EME é uma dessas iniciativas. [...] Houve a criação de uma 
Diretoria de Projetos no DEC, a criação da 4ª Subchefia do COTER 
[responsável pelas] Informações Operacionais, [a]: 
- criação de um novo Sistema Operacional Militar Terrestre (Preparo e 
Emprego); 
- elaboração de novos manuais (geoinformação, funções de combate, etc.) e 
da adoção do Planejamento Baseado em Capacidades (Doutrina); 
- o aumento da contratação de efetivos de PTTC e racionalização 
administrativa [com a criação de] Bases de Administação e Apoio;  
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- modernização do material [com o] sistema ASTROS, de defesa antiaérea, 
COBRA, SARP etc. [...] Contudo, no caso dos processos, há a necessidade 
de desburocratizar, ou seja, tornar as coisas mais simples. Para tanto, O MD 
deverá ter papel fundamental.” (OA 15) 
 
“A criação do Centro de Defesa Cibernética foi um passo importante para 
a transformação da Força, assim como a criação do Comando de Operações 
Especiais. [...] O processo, incipiente e insipiente, ainda está em curso, com 
muitas ações a serem realizadas, mas carecendo de foco e realismo na 
aplicação dos recursos.” (OA 17) (Grifo nosso) 
 
“Com exceção da criação de mais uma subchefia [7ª] e do EPEx, ambas no 
EME, de mudanças nominais em diretorias e departamentos, e o que 
considero o mais importante, a criação do Instituto Meira Mattos, não 
consigo visualizar mudanças mais profundas em estrutura até o presente 
momento. Quanto aos processos, existe a previsão de rever alguns processos, 
com iniciativas em alguns ODS” (OA 18) (Grifo nosso) 

 
“Se você olhar hoje, irá verificar que todos os nossos ODS tem uma 
estrutura para cuidar dos projetos, uma assessoria de projetos, o que já é um 
avanço significativo de estrutura, às vezes nem totalmente formalizadas de 
modo que a gente perceba, como a criação de uma diretoria” (TP16). 
 
“Há uma transformação efetiva. A missilização das OM de Artilharia 
Antiaérea, coerente com o PEEx, é real.[...] Antigamente, comprava-se um 
sistema de armas, mas não havia a preocupação com comunicações e 
radares, por exemplo. Hoje, o Projeto entrega um módulo operacional 
sistêmico para as Unidades, com radares, centro de operações, comunicações 
e o suporte logístico. Há uma efetiva alteração na operacionalidade, pois o 
módulo permite o emprego doutrinário previsto.” (TP18) (Grifo nosso) 
 

Verifica-se que as mudanças percebidas estão relacionadas aos projetos em todos os níveis, 

com a criação de assessorias especialmente para gerenciá-los; com a criação, transformação, 

degradação e/ou extinção de organizações militares, principalmente, a partir de 2012; com as 

exigências do novo marco legal, a partir da END de 2008; pela ação pontual da criação do 

Centro de Defesa Cibernética, do Instituto Meira Mattos e dos produtos dos projetos 

estratégicos a cargo do Escritório de Projetos, tais como a missilização das OM de Artilharia 

Antiaérea.  

 

Esse tipo de mudança que tem sido percebida por alguns integrantes da organização, encontra 

eco nos estudos realizados por Mintzberg et al (2006) quando apresentam sua tipologia da 

mudança, caracterizando-a como uma micromudança, pois seu foco é direcionado para dentro 

da organização, como parece ser o caso do EB e, em relação a como ela é conduzida, como 

“planejada”, seguindo uma programação, uma série de procedimentos que estão consolidados 

no Plano Estratégico do Exército e nas orientações do Estado-Maior do Exército. 
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Conclui-se, parcialmente, que o processo de transformação ora em curso na Força, possui, em 

termos gerais, as seguintes características: 

- foi originado internamente, a partir de diagnóstico da própria Instituição; 

- teve como principais demandas: a existência de um novo marco legal, a partir de 2008, que 

impactou toda a área de defesa; as novas características dos conflitos armados 

contemporâneos; a insatisfação dos gestores com o “exército da era industrial”; os trabalhos 

acadêmicos realizados nas escolas militares e a “concorrência” com os projetos estratégicos 

em andamento das outras Forças Singulares;  

- tem sido conduzido de forma autônoma, sem coordenação com o MD e as demais Forças; 

- utilizou experiências de outros exércitos como benchmarking, em especial do Chile e 

Espanha; 

- os projetos estratégicos foram considerados como indutores da transformação, mesmo que 

temporalmente, alguns tenham sido criados antes do debate que originou a documentação que 

ampara o processo de transformação, como o Processo de Transformação, o PROFORÇA, a 

Concepção de Transformação e as Bases para a Transformação da Doutrina Militar Terrestre; 

- a percepção de que algumas mudanças estão ocorrendo é percebida de forma diversa pelos 

três níveis da Força (estratégico, operacional e tático), dificultando o entendimento, por parte 

dos integrantes da organização, de quais mudanças estão relacionadas ou não ao denominado 

“processo de transformação”; e 

- as áreas de ensino e do pessoal deverão ser as mais impactadas pelas mudanças previstas, 

tendo em vista os estudos relacionados ao plano de carreira e as mudanças decorrentes no 

âmbito do ensino.  

 

Em relação às mudanças, o Apêndice “D” apresenta as principais alterações ocorridas desde 

2012. No entanto, não é possível identificar, quais mudanças estão relacionadas com o 

processo de transformação e aquelas que estão em um contexto de mudanças incrementais.   

 

6.1.4 A gestão no âmbito da defesa 

 

Esta categoria foi acrescentada ao longo das entrevistas, tendo em vista às observações 

apresentadas pelos entrevistados em relação ao modelo de gestão que tem sido praticado pela 

Força para a implementação de seu processo transformacional, em especial, no que se refere 

ao processo decisório. 
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O processo decisório e suas relações com a estrutura organizacional foi outro questionamento 

feito aos entrevistados, o qual pode ser entendido como “o processo de pensamento e ação 

que culminará com uma escolha” (MACCRIMMON, 1973), sendo que essa escolha seria a 

seleção dentre “cursos alternativos de ação” podendo-se aceitá-los ou rejeitá-los.  

 

Uma pesquisa realizada com base em vinte e cinco tipos de processos decisórios, desde 

empresas de serviços, hospitais, agências de governo e instituições governamentais apresenta 

uma definição similar, que considera o processo decisório “como um conjunto de ações e 

fatores dinâmicos que começa com a identificação de um estímulo para a ação e termina com 

o compromisso específico para agir” (MINZTBERG; RAISINGHANI; THEORET, 1976, p. 

246). 

 

Para Simon (1970), o processo decisório possui três fases e uma revisão das ações 

implementadas através de um constante feedback: 

- fase da inteligência ou da investigação: explora-se o ambiente em busca de indícios que 

possam identificar os problemas e as oportunidades; 

- fase da concepção: onde se formula o problema e verificam-se as possíveis linhas de ação; e 

- fase da escolha: momento onde se define/definem a ou as linhas de ação a serem adotadas. 

 

Essas	definições	e	o	faseamento	proposto	por	Simon	para	o	processo	decisório	auxiliam	

no	entendimento	das	respostas	ao	seguinte	questionamento	feito	aos	entrevistados: “No 

seu ponto de vista, a atual estrutura organizacional do Exército facilita ou dificulta o processo 

decisório? Por quê?”:		

 
Acredito que ela facilita. O processo decisório é hierarquizado. As estruturas 
modernas, corporativas que tratam do processo decisório em rede com a 
participação de todos neste processo, o Exército também adota isso, nós 
também utilizamos isso, o Exército não abafa as lideranças nos diferentes 
níveis hierárquicos. Como ele é constituído por frações constituídas, desde a 
fração menor até o Exército em Campanha, existem as ligações entre os 
diferentes níveis, [que] é legitimado pelos nossos regulamentos [...] talvez 
seja das grandes instituições que temos no país de que a ordem dada ela vai 
ser cumprida. Ela não se perde ao longo do caminho [...] no entanto, como 
todo sistema, precisa ser fiscalizado.  (E1) 
 
O nosso processo decisório é complexo, eu considero um processo complexo 
porque nós somos, desde cadetes, a gente é formado de que o comandante é 
responsável por tudo que acontece ou deixa de acontecer em sua OM 
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[organização militar] isso nos obriga a hierarquizar a decisão, por isso 
muitas coisas que poderiam ser matricializadas elas passam a ser 
hierarquizadas. (E2) 

 
Na minha opinião, a atual estrutura organizacional não dificulta o processo 
decisório. Isso não significa que ela não possa ser modificada no sentido de 
tornar ainda mais efetivo tal processo. Aliás isso se espera do processo de 
transformação, que, nesse nível, deverá levar em conta a experiência de 
outros exércitos, bem com de organizações civis reconhecidamente exitosas. 
(E3) 

 

Interessante observar que essas respostas são de militares que estão no nível estratégico da 

organização, abaixo, seguem as visões sobre o atual processo decisório daqueles que se 

encontram no nível operacional81: 

 
Dificulta, porque permanece extremamente verticalizada e burocrática. A 
descentralização administrativa, a delegação de competências e o emprego 
de canais técnicos ainda dependem da personalidade dos comandantes. 
Estruturas matriciais ou em rede colidem com a cultura organizacional 
centralizadora fortemente enraizada. (OC5) 
 
Facilita. Como comandante de uma grande unidade de artilharia e da 
guarnição [...], tenho bastante autonomia para tomar as decisões que afetam 
minhas unidades subordinadas. Meus escalões superiores imediatos [...] 
estão no Rio de Janeiro e tenho grande facilidade de coordenar as ações com 
eles. (OC6) 
 
Facilita, porque a estrutura é padronizada em todo o EB, isto é, organizadas 
por atividades que favorecem o raciocínio, a obtenção de informações e o 
assessoramento para embasar as decisões. (OC7) 
 
No EB as decisões são tomadas em cada escalão, Comando Militar de Área, 
Divisão de Exército, Brigada, Batalhão, Companhia, Pelotão, Grupo de 
Combate e Esquadra82, cumprindo-se o que foi determinado pelo escalão 
superior e com base nos regulamentos da Instituição e do Governo Federal. 
Sendo assim, as ordens fluem normalmente, o que facilita o cumprimento 
das ações. (OA 13) 

 
Sinceramente, acredito que dificulta. Há muito o que se pode aperfeiçoar. 
Por exemplo: o EB possui três Estados-Maiores. O Cmt EB possui um 
Gabinete, que trata de pessoal, inteligência, comunicação social, finanças, 
justiça etc. São os OADI [Órgãos de Assistência Diretae Imediata). Existe o 
EME, outro Estado-Maior, que trata de pessoal, inteligência, finanças, 
logística, projetos etc. Por fim, há o COTER [preparo e emprego], COLOG 
(logística), SEF (finanças), DCT (C&T) etc. A necessidade é de se 

                                                
81 Corresponde ao nível tático das organizações. 
82 Compõe a estrutura militar de comando, hierarquizada por escalões, sendo o mais alto escalão o Comando 
Militar de Área, passando pela Divisão (cerca de 15 mil homens), a Brigada (5 mil), o Batalhão (800), 
Companhia (120), Pelotão (30), Grupo de Combate (10) e Esquadra (5). Os valores são aproximados e dependem 
de cada arma/quadro/serviço (Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia, Comunicações, Material Bélico e 
Intendência) e do ambiente operacional, selva, caatinga, fronteira, montanha etc. 
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estabelecer metas de curto, médio e longo prazos, orientadas por um 
planejamento estratégico baseado na razoabilidade econômica ou [na sua] 
viabilidade. (OA 14) 

 

A estrutura organizacional atual, na minha opinião, dificulta o processo 
decisório. Tal opinião é motivada pelo fato de a estrutura organizacional 
estar pesada, ou seja, a decisão demora a chegar na ponta da linha. São 
muitos os atores envolvidos. Haveria a necessidade de otimizar a estrutura 
atual para que as decisões cheguem na ponta da linha de maneira efetiva. Por 
exemplo, não se admite, nos Exércitos de outros países desenvolvidos, que o 
Comando de Operações Terrestres esteja no mesmo nível dos Comandos 
Militares de Área. (OA 15) 

 

A percepção no nível operacional também não é consensual, permitindo visões totalmente 

distintas dos militares, quer pela experiência de estar servindo no Quartel General do Exército 

(OA 13, OA 14 e OA 15) quer por estar exercendo o comando de uma Grande Unidade 

operacional (OC5, OC6 e OC7).  

 

Para Simon (1970) as decisões podem ser programadas e não programadas, sendo aquelas as 

que são consideradas rotineiras, pré-estabelecidas, que podem ser delegadas e essas as que 

não possuem uma regra para ser seguida, um protocolo, podendo ser inéditas ou não, mas que 

exigem um julgamento por parte do tomador de decisões. 

 

No nível tático, correspondente ao operacional nas organizações em geral, o processo 

decisório se utilizada de decisões, em sua maioria, programadas:  

 
“Para responder esta questão serão abordados dois aspectos: decisões 
internas do comandante de OM e decisões demandadas e com impacto no 
escalão superior: 
Decisões internas 
- Neste caso as decisões não são impactadas pela estrutura organizacional, 
obviamente que para tomá-las, há de se considerar outros atores externos e 
muitas vezes fora da cadeia de comando, como na parte financeira, e dos 
diversos ODS. Mas o que se deve destacar é que para estas decisões o Cmt 
OM tem maior autonomia, ao mesmo tempo em que também está mais 
sozinho, algo do tipo “o problema é do Comandante”. 
Decisões demandadas ou com impacto no Escalão Superior 
- Neste caso as decisões são impactadas diretamente pela estrutura 
organizacional, seja por uma maior tranquilidade em sua execução, como 
algo do tipo ‘estou cumprindo ordem’, ou por um engessamento da 
capacidade de análise do Comandante de OM em buscar a melhor decisão, 
pois a mesma já foi emanada pelo escalão superior e ele não participou do 
processo decisório.” (TC20) (Grifo nosso) 
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“Facilita. A organização vertical, considerando os escalões de comando, não 
deixa lacunas e possibilidades de erros, pois dentro desta estrutura, todos 
sabem até que nível podem atuar e decidir.” (TC21) 
 

As diferenças de perspectiva entre os três níveis confirmam, de certo modo, a classificação de 

Simon (1987) referente aos níveis do processo decisório:    

- nível estratégico: as decisões englobam os objetivos, políticas e critérios gerais que 

nortearão as estratégias da organização; 

- nível operacional: são decisões, normalmente, relacionadas com o controle administrativo; 

- nível tático: as decisões e suas ações, geralmente, resultam em uma resposta imediata, 

sendo que uma grande parte dessas decisões são programadas. 

 

Diferentemente do embasamento teórico de Simon sobre o tipo de decisão a ser tomada no 

nível tático, no contexto atual do combate, dos conflitos armados, a maioria das decisões, 

nesse nível, são não programadas, ou seja, o nível de capacitação que se imagina que deve 

possuir o executivo do nível estratégico para tomar este tipo de decisão, passa a ser quase a 

normalidade no atual campo de batalha, como os exércitos devem preparar o seu “executor” 

do nível tático para esse tipo de decisão, é um questionamento que se faz hoje: 

 
“[...] eu preciso estar preparado para isso [para esse novo ambiente], eu 
preciso preparar nossos oficiais para poderem tomar decisões que no passado 
nós tínhamos toda a cadeia hierárquica para tomarmos a decisão e assim não 
será, ele não terá tempo para buscar toda essa resposta nessa cadeia 
hierárquica para tomar a decisão, ele terá que tomar uma decisão e arcar com 
toda a responsabilidade dessa decisão, para isso ele terá que estar 
preparado[...],então eu vejo tudo muito complicado, eu vejo um cenário 
muito complexo.” (E2) 

 

A ambiência dos gerentes/supervisores de projetos foi inserida no nível tático, no entanto, é o 

ambiente que mais está envolvido com o processo de transformação, muitas vezes sendo 

considerado o seu propulsor. Sob esse aspecto, foi perguntado se a estrutura organizacional, 

onde o projeto estratégico está inserido, facilita ou dificulta a tomada de decisão nas 

atividades do projeto:  

 

“Tem facilitado muito e para quem acompanha a evolução organizacional do 
Exército, eu me coloco nessa situação, pois tive a oportunidade de estar em 
posições privilegiadas, quando estava na ativa, dá para perceber como foi a 
evolução da mudança da estrutura para chegar até hoje e como ela está bem 
montada. [...] a colocação do Escritório de Projetos no Estado-Maior do 
Exército [EME], principalmente, em uma estrutura totalmente 
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departamentalizada como é a nossa, ela é fundamental. Guardada a devida 
proporção de que o EME não deve executar financeiramente, não deve ser o 
executor daquilo que o projeto faz, mas a gestão tem que ser com o EME. 
Então essa nova organização e principalmente os processos que foram bem 
montados em função dessa nova estruturação é que deram, no meu ponto de 
vista, o grande salto de qualidade do processo de transformação, que é uma 
7ª Subchefia[do EME] formulando os planejamentos estratégicos, a ligação 
das prioridades dos projetos estratégicos com os recursos financeiros [6ª 
Subchefia do EME] e a gestão dos projetos estratégicos, que geram novas 
capacidades, locados no Escritório de Projetos, tudo na mão.” (TP16) 

 

“Facilita. O Projeto está inserido na estrutura organizacional do Estado-
Maior, [que é o] Órgão de Direção Geral [ODG] da Força, o que facilita a 
tomada de decisão. Embora as práticas atuais de organizações projetizadas 
imponham uma matricialidade forte, não se pode desconsiderar a cultura 
institucional de uma força armada, caracterizada pela verticalidade e 
estrutura departamental. Portanto, o fato do Projeto ser considerado 
estratégico, estar sob a tutela do Escritório de Projetos do Exército [EPEx], 
inserido na estrutura organizacional do ODG, permitem que as ligações com 
todos os ODS sejam efetivadas sem necessidade de coordenações adicionais. 
Ademais, as decisões são formuladas e emanadas por subchefias, 
particularmente, as 7ª, 3ª e 4ª, que estão no mesmo nível hierárquico do 
EPEx, ao mesmo tempo em que as decisões e administração dos recursos 
financeiros, essenciais para qualquer projeto, também são emanadas por uma 
subchefia, a 6ª que é do mesmo nível hierárquico do EPEx. Finalizando, a 
autoridade patrocinadora dos Projetos indutores da transformação, [...] é o 
chefe do Estado-Maior do Exército, o que garante autoridade junto às 
subchefias do ODG [EME] e aos Órgãos de Direção Setorial.”  (TP18) 

 

Atualmente, as idéias de Simon permanecem válidas, no entanto, a utilização de ferramentas 

de informação, a existência de banco de dados compartilhados, a fluidez das atividades, as 

rápidas mudanças ambientais, têm retratado outro processo decisório, mais “fluido, variado, 

fragmentado de curto prazo e não-programável” (MOTTA, 2007, p. 62). Como se observa 

abaixo: 

 
“Houve um achatamento, também, do nível decisório. O contato do 
Comandante que está em seu PC [Posto de Comando, fica mais a retaguarda 
dos primeiros elementos de combate] se dá por meios tecnológicos que 
permitem o acompanhamento em tempo real do campo de batalha, há cada 
vez maior a ausência do homem do campo de batalha, utilização de drones 
[...] isso acabou impondo uma nova maneira de combater e de decidir.”(E1) 

 

As rotinas das organizações, em especial de seus dirigentes, podem interferir enormemente no 

processo decisório, segundo Mintzberg (1976), em sua pesquisa de campo, verificou que os 

executivos passavam a maior parte do tempo em reuniões, normalmente, sem tomarem 
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decisões e, depois, seguiam para outras reuniões com outros assuntos e outros desafios, com 

isso, o “decidir” tornava-se apenas uma parte pequena do processo.  

 

Além desse “ritmo de reuniões” que impacta a tomada de decisão, os executivos das empresas 

enfrentam tarefas que misturam “visão de longo prazo com soluções de problemas 

prementes”, para isso “recebe pessoas, fala ao telefone, lê relatórios, redige documentos, 

supervisiona trabalhos, [...] emite diretrizes, assiste à conferências, planeja a agenda, viaja 

etc.”. Observa-se que o executivo de hoje pouco tem “de sistemático e de contínuo”, na 

realidade é um trabalho “variado, desordenado, intermitente, altamente mutável, 

surpreendente e imprevisível” (MOTTA, 2007, p. 62-63).   

 

Braga (1987) ao realizar uma revisão da literatura sobre o processo decisório elenca quatro 

dimensões: os objetivos, que fundamentam as ações organizacionais, são o “ponto de 

encontro ao redor do qual continuadas negociações acontecem”; as estratégias, relacionadas 

com a “definição de problemas, avaliação de alternativas e escolha do melhor curso de ação”; 

a comunicação, caracterizada pelo fluxo de informações ao longo do processo e a política, 

que “diz respeito a comportamentos internos de indivíduos e grupos que tomam parte no 

processo de tomada de decisão para coletar informações, selecionar um curso alternativo de 

ação, barganhar por certa alternativa, elucidar direcionamentos, chegar à decisão e justificá-

la” (BRAGA, 1987, 49-56) (Grifo nosso).  

 

Verifica-se que uma análise do processo decisório é complexa e comporta diversas dimensões 

que são consideradas na tomada de decisão. Sob esse aspecto, observa-se o dilema que se 

apresenta aos integrantes da Alta Administração, sob o ponto de vista desses entrevistados: 

 
“A meu ver, no mais alto nível de decisão do Exército reside um vício que 
dificulta as decisões a serem tomadas. Para que as decisões sejam 
corretamente tomadas, elas devem ser tomadas com isenção de ânimo e sem 
particularismos, evitando dar prioridade a certas partes em detrimento do 
todo. O fato de o Alto Comando ser formado de oficiais da mesma patente 
do Comandante do Exército faz que as decisões de alto nível sejam tomadas 
por um colegiado. Por mais isentos que essas autoridades sejam ou procurem 
ser, esses militares chefiam ou comandam os Órgãos de Direção Setoriais e 
Comandos Militares de Área, ou seja, órgãos essencialmente de execução, 
objetos das aludidas decisões de alto nível, que as favoreciam ou as 
desfavoreciam. Tais decisões podem contrariar ou favorecer interesses de 
partes do Exército. Isto posto, essas autoridades são frequentemente 
colocadas em posições opostas, frequentemente ao mesmo tempo, devendo 
pensar o Exército como um todo, como membro do Alto Comando do 
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Exército e, por outro lado, devendo pensar no desenvolvimento de parte do 
todo que chefia, como chefe de um Órgão de Direção Setorial ou como 
comandante de um Comando Militar de Área. Esta dificuldade expressa é, 
sob o meu ponto de vista, o que dificulta o processo decisório no Exército.” 
(OA 11) 

 
“Dificulta, o Exército é gerido de forma colegiada e os Órgãos que 
participam do processo decisório são chefiados por militares do último posto 
da carreira. Numa estrutura hierarquizada é complexo gerir uma organização 
onde toda alta administração tem o mesmo posto. O ideal seria que houvesse 
apenas quatro generais de exército, o Comandante, o Chefe do Estado-
Maior, o Comandante de Operações Terrestres e o Comandante de Pessoal 
ou Logístico e as atuais estruturas seriam enquadradas por esses dois  
comandos.” (OA 16) 

 
“A atual estrutura organizacional do Exército dificulta o processo decisório 
no nível estratégico. Isso ocorre porque os chefes de ODS e os Comandantes 
Militares de Área, devido ao seu grau hierárquico, que funcionalmente estão 
no nível operacional, integram o Alto Comando do Exército, órgão do mais 
alto nível da Instituição. Dessa forma, agentes de um nível decisório 
funcional inferior interferem no processo decisório em seu nível mais alto. 
Como consequência, há perda de tempo decorrente da necessidade de os 
integrantes do ACE serem ouvidos nas questões mais relevantes do interesse 
da Força.” (OA 17) 

 
“Dificulta. [...] Quando existe uma horizontalidade na estrutura 
organizacional hierárquica, e essa mesma estrutura não possui cultura 
organizacional de trabalho em colegiado, o processo decisório é prejudicado. 
Numa estrutura onde as decisões são tomadas por colegiado, a escolha é pela 
maioria, pela meritocracia, ou ainda, pelo interesse coletivo ou institucional, 
dificultando os personalismos. Todavia, numa estrutura hierárquica, 
dificilmente as decisões ocorrem por meio do sistema colegiado e corre-se o 
risco de ocorrerem tomadas de decisão por ajustes de consenso ou 
personalismos. Exemplo de ‘horizontalidade hierárquica’ são os Comandos 
Militares de Área e os Órgãos de Direção Setorial, todos comandados por 
Generais de Exército, mesmo posto do ODG [Chefe do Estado-Maior] e do 
Comandante do Exército.” (OA 18) 

 

Além da estrutura da organização impactar o processo decisório, como se observa acima, 

outra consideração deve ser feita em relação à fase da concepção, onde se formula o problema 

e verificam-se as possíveis linhas de ação. Estudo realizado sobre o processo decisório 

em organização militar de defesa aérea e controle de tráfego aéreo, mais especificamente, no 

Centro de Operações Militares, analisou as possíveis relações entre as competências 

necessárias para exercer as funções operativas dentro do centro e o processo decisório.  

 

Verificou-se que “o estabelecimento das competências que afetam a efetividade do processo 

decisório na defesa aérea pode resultar em benefícios à organização, desde que seja parte de 
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um programa maior relativo aos programas de treinamento e desenvolvimento” (SILVA; 

ROGLIO; SILVA, 2010, p.339). Basicamente, se as linhas de ação a serem elencadas na fase 

de concepção do processo decisório não considerarem que os executores possuem as 

competências necessárias para viabilizá-las, a fase da escolha, aquela onde se define a linha 

de ação a ser adotada, torna-se inviável. Talvez, antes da adoção da referida linha de ação, 

seja necessário um programa de capacitação para os executores, para que ela se torne válida. 

 

O desenvolvimento de novas competências para os tomadores de decisão, que se situam, cada 

vez mais, também, no nível tático é uma preocupação das Forças, não é somente delegar a 

autoridade para um decisor da ponta da linha, mas de como “ensiná-lo” a ter a experiência 

necessária para ver o que deve ser visto, para agir com letalidade e para atuar em um contexto 

de ajuda humanitária. A constatação de que a tomada de decisão está cada vez mais próxima 

da linha de frente foi citada pelos entrevistados:  

 
“Sim terá que estar [a tomada de decisão], porque eu não terei tempo de me 
reportar, aí eu terei perdido uma oportunidade. E para preparar esse jovem 
para esse tipo de decisão, a gente tem que discutir muita coisa, como 
capacitar a pessoa para esse nível de decisão, isso teria impacto na formação 
dos oficiais e dos sargentos. Eu digo para você que a consciência situacional 
não é somente o que a tecnologia me oferece, tem muita gente que diz que 
aqui está a sala de consciência situacional, olha, ali é uma sala de TI que tem 
meios tecnológicos que te permitem você ter uma consciência situacional, 
agora ela é um conjunto de fatores, ela vai buscar primeiro a sua formação, o 
que você conhece, o que você está vendo, porque tem muita gente que está 
vendo e não está enxergando, para poder você ter um juízo de valor do que 
está acontecendo e poder decidir, então eu digo para você que quanto mais 
antigo você for, melhor a sua consciência situacional só que eu tenho que 
levar essa consciência situacional lá para o nível do tenente, do capitão, 
então é isso que eu acho complicado, nós temos que sentar e discutir, que [o 
capitão e o tenente] não tem a experiência a maturidade de gente que está 
vendo e enxergando outra coisa.” (E2)   

 

As relações entre o processo decisório, a estrutura organizacional e a necessidade do executor 

possuir as competências para o novo ambiente dos conflitos armados, foi relatada, também, 

neste depoimento: 

 
“[...] se a gente analisar o Exército, como um sistema complexo e 
separarmos a alta administração da Força Terrestre a gente vê que [...] ela 
está hierarquizada, mas trabalha de uma forma matricial, o que não acontece 
com a alta administração. A alta administração é departamentalizada e isso 
causa um choque, você não pode querer replicar a alta administração dentro 
da Força Terrestre, então a departamentalização que nós temos na alta 
administração ela não pode se refletir lá na Força Terrestre, porque se não, 
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nas operações eu terei dificuldades, muitas vezes nas operações o tenente vai 
ter que tomar decisões e nós estamos trabalhando para isso, se fala no cabo 
estratégico, nós estamos caminhando para isso, os tenentes do futuro, os 
capitães, eles serão no futuro, colocados diante de um cenário que eles terão 
que ter a consciência situacional daquilo que está acontecendo e ele terá que 
decidir, ele não vai poder buscar dentro da cadeia de comando uma 
autorização para ele fazer determinada coisa, ele com o discernimento dele 
vai ter que decidir. Então eu acho que a estrutura que nós temos hoje na 
Força Terrestre ela é muito satisfatória para atender a demanda futura do 
Exército, o que não acontece com a alta administração e aí está o nosso foco 
do processo de transformação também, nós temos que rever o processo 
decisório na alta administração. [...] ele pode ser muito mais ágil do que ele 
é.”  (E2) 

 

Conclui-se, parcialmente, que o processo decisório está sendo impactado tanto internamente, 

quanto externamente, para se adaptar aos novos tempos, nos quais a tomada de decisão 

necessita estar o mais próxima do final da linha de comando e que esses novos decisores 

estratégicos possam ter uma linha direta com o decisor central, permitindo uma maior 

agilidade ao processo decisório. Dentro dessa ótica de mudanças, acredita-se que a Instituição 

esteja a meio caminho entre dois paradigmas de mudança organizacional. 

 

Segundo Fischer (2002), o paradigma da mudança organizacional se modificou 

substancialmente desde o final da década de setenta até os dias de hoje. Anteriormente, mudar 

significava aumentar o controle, criar ou modificar rotinas e procedimentos, ou seja, a 

mudança era fundamentada no paradigma da estabilidade. Posteriormente, surge o paradigma 

da transformação organizacional (MOTTA, 2001; FISCHER, 2002), em um ambiente 

caracterizado por incertezas e mudanças intensas. Para acompanhar esse novo ambiente, o 

novo paradigma passa a ver a mudança como um processo contínuo, que envolve todas ou a 

maioria das áreas da organização, em todos os níveis. 

 

Dentro desse contexto, de um processo contínuo, abrangente e que possa ou não caracterizar 

um novo paradigma, perguntou-se aos entrevistados, se a missão, os valores e a visão de 

futuro foram impactados pelas mudanças em curso na Instituição: 

 

“Eu diria que a missão permanece. O que aconteceu foi a mudança de 
percepção de coisas que não se valorizava antes e se passou a valorizar. A 
missão não mudou, os valores não mudaram, mas agora a percepção desses 
valores na sociedade que se degrada todos os dias. A necessidade de 
preparação da nossa gente, a certeza de que não tem sentido de ter uma força 
armada que não esteja em condições de ser empregada essa visão veio a 
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partir da necessidade de se empregar a tropa no Haiti, a tropa tem que estar 
preparada a ponto de ser empregada, no último nível de preparação.” (E1) 
 
“Apenas a visão de futuro é nova, cujo horizonte temporal é 2022. Os 
valores e a missão permanecem.” (OA 13) 
 
“Sim. Foi inserido que na missão que a Força esteja em permanente estado 
de prontidão e na visão de futuro que o EB chegue a uma nova doutrina em 
2022.” (OA 15) 
 
“A missão e os valores devem ser perenes.  Os valores são a ideologia 
organizacional, aquilo que seus integrantes acreditam por convicção e não 
devem ser maculados.  A missão é institucional deriva do marco legal e só 
pode ser mudada se neles houver também algo que justifique a mudança da 
missão do EB. Não é modismo.  A visão de futuro deve prevalecer no 
horizonte temporal do planejamento estratégico e baseada num diagnóstico 
estratégico bem elaborado e participativo e nas indicações do Cenário Alvo. 
A visão foi modificada em 2012 para respaldar o processo de 
transformação.” (OA 16) 
 

Ao serem analisados, desde 2008, os documentos que regulam a missão, os valores e a visão 

de futuro (Fase 1 da SIPLEx), verifica-se que, somente a visão foi modificada para a inclusão 

de um marco temporal que não existia anteriormente, mas que foi julgado oportuna sua 

inclusão com o objetivo de inserir nos marcos regulatórios da SIPLEx a primeira grande meta 

da Concepção da Transformação que é a consecução de uma Força Terrestre 2022.  

 

Ao falar sobre as mudanças organizacionais e as diversas formas como as organizações são 

incitadas a realizá-las, através de reposicionamento, revitalização, mudança cultural, 

desenvolvimento de novos produtos etc, Mintzberg et al (2006) apresenta seu “cubo da 

mudança”, sob o enfoque de duas perspectivas: a Estratégia e a Organização. 

 

Na perspectiva da Estratégia, mudar somente a Visão, como se verificou nos depoimentos e 

na análise documental, “sem mudar mais nada é tolo, apenas um gesto vazio”. Em relação à 

Organização onde se insere a cultura, a estrutura, os sistemas e as pessoas, cita que “não faz 

sentido mudar estrutura sem mudar sistemas e pessoas” (MINTZBERG et al, 2006, p. 153-

154). Nesse contexto, perguntou-se aos entrevistados se ocorreram alterações, extinção ou 

criação de novos sistemas e macroprocessos ou se as únicas mudanças foram somente na 

visão e na estrutura como visto anteriormente: 
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“Os processos foram a grande dificuldade do PEG83, onde os avanços foram 
mínimos e, ao meu haver, não houve grandes evoluções até o momento, 
apesar ter havido capacitação do pessoal dentro e fora da Força, inclusive 
cursos de pós-graduação.  Foi criado um GT de racionalização, contudo será 
mais um a estudar e a caminhar a passo de tartaruga. O que se precisa é 
ação.” (OA 16) 
 
“Eu não considero os sistemas de atividades. Como o Exército é um sistema 
complexo, ele é formado por sistemas e os sistemas para mim eles tem os 
seus níveis, mas eu não diria que eles têm precedências, esse é de primeira 
ordem, de segunda, terceira, quinta ordem, eles não teriam essa precedência, 
os sistemas atendem as demandas dos órgãos para os quais eles estão 
trabalhando. Eu vejo que os sistemas de uma maneira geral, mais ou menos 
eles foram impactados.” (E2) 
 

Em prosseguimento, E2 cita exemplos de como essa situação tem ocorrido sistematicamente, 

em virtude das dificuldades dos gestores entenderem que as estruturas não necessariamente 

precisam ser sempre hierarquizadas, pois os processos, em sua maioria, não são.  

 
“Quer ver um exemplo, o processo da dimensão humana, se a gente tratar 
como um todo o Departamento-Geral do Pessoal, o DGP. Eu vejo dentro do 
DGP dois macroprocessos, o de Pessoal e o de Assistência ao Pessoal, são 
dois macroprocessos, eu teria que ter no futuro duas estruturas.” (E4) 

 

O exemplo citado por E2 foi em relação ao Departamento-Geral do Pessoal que deveria ser 

estruturado com base em seus dois macroprocessos: de Pessoal e de Assistência ao Pessoal, 

constituindo-se por apenas duas Vice-Chefias e não uma que hoje centraliza todas as 

Diretorias: 

 
Figura 11 - Estrutura atual e proposta para o DGP 

 
Fonte: o Autor 

                                                
83 Programa de Excelência Gerencial, que focou, inicialmente, na auto-avaliação e nos Planos de Gestão a serem 
feitos por todas as organizações militares.  
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Em relação aos sistemas, a criação de novos ou não, foi percebida mais claramente por 

aqueles que trabalham diretamente no planejamento estratégico e na atualização dos 

documentos gerados pela Sistemática de Planejamento Estratégico do Exército (a última 

alteração da SIPLEx ocorreu no final de 2014), principalmente, quando as comparações 

tomam por base a Concepção Estratégica de 2008 e as atualizações do SIPLEX de 2008 e 

2011: 

 
“Sim. Por exemplo, foram criados o novo Sistema Operacional Militar 
Terrestre e o Sistema de Informações Gerenciais do EB.” (OA 15) 
 
“Sim. Em relação aos sistemas de primeira ordem existentes antes do 
SIPLEx 2008, foram introduzidos os sistemas de gestão, comando e 
controle, comunicação social e inteligência, esses dois últimos pertenciam ao 
Sistema de Informações.” (OA 16) 

  
 
Uma outra percepção é de que, na realidade, não ocorreu a criação de novos sistemas, mas 

novas designações dos antigos sistemas: 

 
“Apenas há previsão dos sistemas serem novos.” (OA 13) 
 
“Não foram criados novos. Pequenas mudanças de denominações (como 
Ensino, Cultura e Desporto) não chegam a representar a criação de novos 
sistemas.” (OA 17) 

 

Em relação aos processos, as mudanças foram menos sentidas e, em alguns casos, por não 

entendimento do gestor de como elas deveriam ser conduzidas: 

 
“Eu acho que o que tem que ser feito dentro do processo de racionalização84 
e aí foi onde a gestão não andou e que vai andar, eu preciso antes de tudo, 
rever o processo, antes de pensar na estrutura. Então eu tenho uma demanda 
ok, eu preciso de constituir um sistema, então esse sistema eu preciso 
discutir quais são os processos que estarão dentro desse sistema, a 
consequência disso aí, são as estruturas.	Nós em alguns processos, para não 
dizer a sua totalidade, nós começamos pela sua estrutura e colocamos um 
processo lá dentro, sem discutir e colocou um sistema dentro da estrutura, 
sem discutir o processo.” (E2) 
 
“Acho que muito pouco.” (OA 14)   
 
“Não. Eu creio que o Escritório de Processos Organizacionais do EB será 
responsável por realizar tal atividade.” (OA 15) 
 
“Não, permanecem os mesmos, desde 2008.” (OA 16) 

                                                
84 Portaria nº 295-EME, de 17 de dezembro de 2014 - Republicação. Aprova a Diretriz de Racionalização 
Administrativa do Exército Brasileiro, definindo que a coordenação ficará a cargo do Escritório de Processos do 
Exército, que se encontra na estrutura do EME.  
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 Em relação à gestão orçamentário-financeira, verifica-se que ocorreram mudanças estruturais 

de forma significativa com o propósito de buscar recursos extra-orçamentários e para otimizar 

os recursos: 
 
“Então na área orçamentária, passar a articulação para fora [com outros 
órgãos do governo] com a criação da AOFIN [Assessoria Especial de 
Orçamento e Finanças] que liberou a Secretaria de Economia e Finanças 
dessa missão, talvez a gente nem tenha consciência que essas mudanças 
estivessem no bojo de um processo de transformação, mas seguramente o 
processo de transformação foi o indutor para que as necessidades indicassem 
essas mudanças, de como fazer para que nossa estrutura funcionasse de uma 
maneira mais eficazmente. [...] Com a criação da AOFIN e os projetos 
começando a ganhar forma, precisava se batalhar dinheiro fora do orçamento 
e ninguém te dá dinheiro extra-orçamento do Exército sem um projeto. O 
EPEx tem o CGOF [Comitê Gestor de Obtenção de Outras Fontes de 
Financiamento], que o presidente é o Vice-Chefe do EME e sua estrutura 
está no EPEx. [...] A sua criação foi fruto de observar que no orçamento 
existem verbas que não tem dono efetivamente ou que o dono não sabe como 
gastar e que o Exército é um bom gastador, sabe como gastar o orçamento e 
que muitos projetos nossos tangenciavam os de outros ministérios e 
poderiam receber verbas deles.” (TP16) 
 
“A mais significativa [mudança], do meu ponto de vista, foi vincular o 
recurso ao planejado na SIPLEx. É o ordenamento de gasto e de projetos 
vinculados a uma sistemática de planejamento. Isso evita o desperdício, os 
personalismos, o patrimonialismo, o retrabalho e a desconexão entre 
propostas e projetos esparsos.” (OA 18) 

 

No final de 2014, foi publicada a portaria que aprovava a diretriz de racionalização 

administrativa (Portaria nº 295-EME, de 17 de dezembro de 2014), onde consta que o Comitê 

Gestor do Processo de Racionalização Administrativa, deverá acompanhar e controlar a 

implementação da referida diretriz. Esse Comitê deverá ocupar um espaço que os gestores 

conseguem identificar como sendo o que menos “andou”, que foi o da racionalização de 

estruturas e processos: 

 
“[...] dentro do processo de transformação, uma coisa que não andou na 
velocidade que nós gostaríamos foi a parte da gestão, da racionalização, 
tanto que isso nos obrigou a criar esses conselho [comitê], um conselho de 
racionalização. Não andou porque a nossa cultura é complicada, é 
complicado você extinguir organizações militares, rever estruturas, começar 
pelo processo, discutir o processo e depois discutir a estrutura, não, a 
primeira coisa que a gente faz é criar uma estrutura, depois é que nós vamos 
discutir para que serve aquela estrutura. [...] Em outros aspectos a gente 
andou bem, mas esse de racionalização de estruturas, cargos, cursos, 
estágios, precisa de fazer muita coisa” (E2) 
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O Comitê Gestor, em princípio, deverá ocupar esse espaço, perguntou-se o que ele seria e 

quais seriam suas principais atribuições, sob o ponto de vista de um de seus idealizadores: 

 
“[...] eu acho que o conselho [comitê] entra para ser um conselho 
deliberativo e, a partir daí, os demais órgãos da Força têm que serem os 
executores dessa política determinada pelo EME. Então seja de processos, 
racionalização de processos, eu acho que é uma saída muito boa [...] Eu acho 
que ele, em um primeiro momento, está trabalhando com a Alta 
Administração85, que é o caminho, o caminho dele é trabalhar com a Alta 
Administração [que] precisa ser racionalizada em seus processos, para poder 
fazer aquele casamento que eu falei, a Alta Administração está 
departamentalizada enquanto a Força Terrestre está matricial, esse 
casamento precisa de ter, nós precisamos fazer essa ponte entre a Alta 
Administração e a Força Terrestre. A Alta Administração está aí para servir 
a Força Terrestre e não o inverso.” (E2) 

 

Um aspecto central a ser considerado nas mudanças organizacionais, é a identificação dos 

atores que possam ter iniciado o processo e quais os que estão conduzindo-o. Com base neles, 

quer sejam pessoas ou órgãos da Instituição pretende-se entender suas motivações e como 

estão conduzindo ou pretendem conduzir a organização para as mudanças que julgam 

necessárias. 
 
Essa pessoa ou órgão que deve ter a capacidade de atuar na mudança comportamental de toda 

a organização e não somente de determinados setores, passa a ser um agente de mudanças 

(JOHNSON, SCHOLES, WHITTINGTON, 2011). 

 

Nesse contexto, perguntou-se aos entrevistados quais seriam os atores que estão conduzindo o 

atual processo de transformação: 

 
“Eu identifico hoje os atores, o EME, há mudanças dentro do EME, mas a 
mudança é salutar também e as pessoas vão entrando e entendendo o 
processo, mas eu acho que o alinhamento que existe entre o EME e o 
Gabinete do Cmt são os atores que devem e tem que conduzir o processo, o 
Cmt e o Ch EME e eles estão alinhados, isto que é o mais importante.” (E2) 
 
“Estimo que o EME seja o grande ator desse processo, como não podia 
deixar de ser. Entretanto, os ODS têm um papel também importante, por 
serem responsáveis pela elaboração e execução dos chamados Projetos 
Estruturantes [atualmente são onze] que, ao lado dos sete Projetos 
Estratégicos poderão vir a garantir a realização daquelas atividades que 
caracterizem a desejada transformação.” (E3) 
 

                                                
85 “a Alta Administração são os Órgãos de Direção Setorial juntamente com o Órgão de Direção Geral (EME)”. 
(E2)  
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“A 3ª Subchefia/C Dout Ex, a 7ª Subchefia e o Escritório de Projetos do 
Exército [todos se encontram no EME]. Em tese, a interação entre eles 
ocorre no âmbito do Órgão de Direção Geral [EME].” (OC5) 
 
“O Processo de Transformação no Exército está sendo conduzido, 
prioritariamente, pelo Estado-Maior do Exército, cujos atores principais são 
o Chefe do EME, o 7º Subchefe do EME e o Chefe do EPEx. Como sendo 
todos os atores citados pertencentes ao EME, a interação fica facilitada.” 
(OA 11) 
 
“No EME, esse trabalho é diretamente coordenado pela 7ª Subchefia  e 
conduzido pelo Escritório de Projetos e por ela própria, com apoio das 
demais subchefias.” (OA 13) 
 
“O processo de transformação deve passar, obrigatoriamente, pelo EME, 
como ODG. Mas, acredito que o inter-relacionamento das diversas SCh e 
EPEx deixa muito a desejar. Falta coordenação e definição de um rumo 
único.” (OA 14) 
 
“Na minha visão, o processo está sendo conduzido de maneira estanque. O 
EME, na minha opinião, deveria coordenar tudo. Entretanto, na prática, isso 
não ocorre. No âmbito do EME, o EPEx, a 3ª, 4ª e 7ª Subchefias são atores 
importantes. Há, ainda, o CDCIBER, no campo da guerra cibernética. 
Entretanto, em virtude da complexidade, fica difícil o entendimento.” (OA 
15) 
 
“Não, contudo a 7ª Subchefia do EME é a mais visível.” (OA 16) 
 
“Sim. A 7ª Subchefia do EME, juntamente com o EPEx. Interagem por meio 
de reuniões, mas falta usar um sistema de TI integrador.” (OA 17) 
 
“Os atores principais são as Subchefias e o EPEx do EME, porém os atores 
principais necessitam do apoio dos demais órgãos e atores [como] ODS, 
OADI e CMA e para que o processo efetivamente ocorra. A interação entre 
os atores precisa ser aprofundada para que o processo não tenha 
sobreposições ou lacunas.” (OA 18) 
 
“Os principais atores são o EME e os ODS, conduzidos pelo Alto Comando 
do Exército. A interação entre eles é boa. O produto final ainda vai demorar 
alguns anos para ser percebido pela tropa, que é a ponta da linha.” (OC6) 
 
“Identifico claramente o EME como o principal ator na criação e 
disseminação das novas concepções, mas também os ODS do EB na 
execução das novas diretrizes e na criação de novos sistemas, como o 
DECEx na transformação do ensino, o DCT em sua reestruturação”(OC7) 
 
“Os grandes indutores do processo [são], o EME, depois o DCT, pois os 
projetos necessitam pesquisa e condução dos testes de material e 
homologação.” (TP16) 
 
O Comando da Força, Chefia do ODG, Subchefias do EME, em particular a 
6ª, 7ª e EPEx e alguns ODS, em particular o DCT e DEC. A interação é feita 
por reuniões, mas ainda há espaço para melhoria.” (TP18) 
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Para Motta (2001), o agente de mudança possui características diferenciadas para cada 

perspectiva de análise que se pretende conduzir a mudança organizacional. Por exemplo, na 

perspectiva estratégica, “a mudança está relacionada com a redefinição da missão, dos 

objetivos e das formas de identificar e selecionar alternativas de ação” e para que ela ocorra, o 

agente de mudança deve possuir as seguintes características “Deve conhecer instrumentos de 

análise e formulação estratégicas, aspectos técnicos e comportamentais de decisão e de 

solução de problemas.” (MOTTA, 2001, p. 75).  

 

No entanto, quando se procura caracterizar os agentes que demandaram as mudanças, 

verifica-se que suas principais características não estão relacionadas diretamente com 

capacitação e habilidades, mas com suas experiências em outros países e exércitos:  

 
“[As mudanças] partiram de uma boa parte dos jovens turcos de hoje, são 
pessoas que foram [para o exterior] viram os processos de transformação em 
outros países do mundo, conviveram com essas idéias em países do arco do 
conhecimento [Europa e EUA] que perceberam isso e começaram a mostrar 
a insatisfação com o que estávamos fazendo, então houve uma influência, 
não diria de baixo para cima, mas do médio para cima [oficiais superiores 
que foram fazer cursos e voltaram com outras visões], então vimos que não 
era possível prosseguir com o que estávamos fazendo.” (E1) 
 
“O processo de transformação foi motivado por fatores externos. Na história 
do EB, as mudanças ocorreram por motivo da iniciativa de pessoas que 
estiveram vivenciando os ensinamentos de países mais desenvolvidos e, 
posteriormente, implantaram no país.” (OA 15) 
 

Em um ambiente altamente hierarquizado, a liderança exerce papel fundamental na condução 

das mudanças, principalmente ao promover o alinhamento das pessoas com a visão a qual se 

deseja atingir. Quando a gerência da organização tem a possibilidade de ser conduzida por 

essa liderança, ocorrendo uma conjugação de ambas, gerência e liderança, as possibilidades 

de sucesso na implementação de mudanças aumentam consideravelmente (CUNHA; REGO, 

2003). O relato, abaixo, de um antigo integrante da alta administração, corrobora com essa 

assertiva: 

 

“Mas vou dizer o que foi para mim a maior transformação que ocorreu 
dentro do Exército[...] foi transformar o Estado-Maior do Exército no Órgão 
de Direção Geral do Exército que era na teoria, mas na prática não era, os 
Comandos Militares de Área tinham uma autonomia muito grande. Os 
Órgãos de Direção Setorial maior ainda eles estabeleciam suas metas seus 
objetivos e faziam. [...]E por quê não existia isso, porque o Órgão de Direção 
Geral não tinha condições de ser ODG, porque não tinha autoridade sobre os 
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ODS. O que nós fizemos a partir daí, de forma pensada e planejada, primeiro 
colocar todos os recursos do Exército dentro do EME, depois colocar o EME 
como sendo o órgão gestor dos recursos. [...] Aí se estabeleceu contrato de 
objetivos, onde o EME define o que se tem que fazer e ele [o ODS] recebe 
os recursos e faz o que tem que fazer [...] Então o ODG passou a ser o que 
direciona, aquele que diz para onde se deve ir, se quer ir para outra direção 
não recebe recurso, não é descentralizado para ele.” (E1) 

 

 
Verifica-se, parcialmente, que a gestão no âmbito da defesa consolida, como categoria, a 

análise do processo decisório e as relações entre a estrutura, as estratégias e os processos 

organizacionais. Entender as relações entre essas variáveis permite modelar como a 

organização enfrenta as mudanças ambientais e busca tornar-se mais efetiva. Conforme Miles 

e Snow (1978), o máximo alinhamento entre estratégia, estrutura e processos, são fatores 

determinantes para o sucesso das organizações. 

 

As relações entre esses fatores e as mudanças ambientais foram estudadas por diversos 

autores (MINTZBERG, 1979; MINTZBERG et al, 2006; MILES; SNOW, 1978; PASMORE, 

1988), que apresentaram estruturas adaptáveis às mudanças ambientais, no entanto, como 

apresenta Motta (2007, p.118), a “velocidade acelerada das mudanças ambientais tem 

contribuído para relativizar muitas dessas conclusões, devido à desatualização rápida das 

formas identificadas”. Nesse contexto, passa a ser considerada nessa nova ambiência de 

mudanças a relativização de determinados conceitos como hierarquia e flexibilização 

(MOTTA, 2007), quando relacionados à estrutura e a definição de objetivos como 

determinantes da estratégia das organizações. 

 

A relativização do conceito de hierarquia encontra eco na nova dinâmica dos conflitos 

armados, que descentraliza a tomada de decisão ao nível do executor (tático em termos 

militares e organizacional em termos gerenciais), produzindo um “achatamento do processo 

decisório” (E1) e exigindo, dos três níveis da organização, competências que antes eram 

próprias somente de determinado nível.   

 

Em relação à flexibilização das estruturas, as percepções variaram conforme os níveis 

organizacionais que se encontram os entrevistados. No nível tático do Comandante de 

Organização Militar, a existência de uma “estrutura padronizada” (OC6) possibilita a rápida 

transmissão das ordens do escalão superior e, internamente na OM, possibilita uma “maior 
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autonomia” (TC20) para esse mesmo comandante, que executará essas ordens conforme as 

peculiaridades de sua organização e as suas características como gestor e líder dessa OM.   

 

No nível estratégico, a percepção foi de que a criação de estruturas não é incompatível com 

um processo de racionalização, materializado pela criação de um Comitê Gestor, por um 

Escritório de Processos e por uma Assessoria de Administração no nível das Subchefias do 

EME. Para os gestores desse nível organizacional, a criação dessas estruturas permite a 

realização de uma análise ad hoc, com integrantes da própria organização, mas que, em teoria, 

não estão comprometidos com a estrutura atual, possuindo certa liberdade para realizar a 

racionalização de processos e da estrutura da organização.  

 

No que se refere aos agentes de mudança, verifica-se que muitos conseguem identificar 

órgãos dentro da estrutura organizacional, como o Estado-Maior do Exército e, dentro dele, a 

7ª Subchefia e o Escritório de Projetos, não existindo uma identificação personalizada sobre 

esse ou aquele indivíduo, fazendo com que o processo de transformação seja conduzido de 

forma institucionalizada. 

 

Finalmente, observa-se como modus operandi  na criação de novas estruturas organizacionais 

que elas têm sido criadas para cuidarem de determinados assuntos e não, necessariamente, 

para conduzirem os processos, dificultando, ainda mais, a tomada de decisão com foco na 

efetividade do aparato militar. Tal assertiva pode ser constatada ao se mudar a Visão, com a 

inclusão de um marco temporal (2022), sem ter repensado as estratégias, os programas e os 

produtos que possibilitem o seu atingimento, assim como, criar novas estruturas sem mudar 

os sistemas e as pessoas da organização, seja substituindo-as ou mudando seu 

comportamento. (MINTZBERG et al, 2006). 

 

6.2 ANÁLISE COMPARATIVA DOS RESULTADOS 

 

Ao analisar comparativamente os resultados obtidos a partir das entrevistas, da observação 

direta, da pesquisa bibliográfica e da análise documental, com os objetivos e o referencial 

teórico da pesquisa, pretende-se reconhecer os possíveis impactos que as demandas em 

segurança e defesa nacional possam ter no contexto da transformação das organizações 

militares, em especial do Exército Brasileiro.  



190 
 
Pretende-se, também, verificar à possível existência de um espaço transformacional 

constituído por forças que impactam o processo de transformação dessas organizações.   

  

Em relação às principais demandas que possam  impactar o processo transformacional de uma 

organização militar, apresentadas anteriormente, observa-se que ao contextualizá-las, seus 

impactos na organização são mais facilmente percebidos, assim como as possíveis mudanças 

estruturais decorrentes desses impactos. 

 

Esses impactos e suas respectivas mudanças estruturais são oriundas, principalmente, da 

pesquisa documental, das entrevistas e da observação direta do autor, como integrante do 

Instituto Meira Mattos e do Centro de Estudos Estratégicos do Exército. Segue um quadro-

resumo que mostra as relações entre demandas, impactos e mudanças estruturais:  

 

Quadro 22 - Demandas e impactos organizacionais 

 

ORIGEM DEMANDAS 
PRINCIPAIS 

CONTEXTUALIZAÇÃO 
DAS DEMANDAS 

PRINCIPAIS 
IMPACTOS E 
MUDANÇAS 

ESTRUTURAIS 

ESTADO 
BRASILEIRO 

(MARCO 
LEGAL) 

CF 
(1988) 

Defesa da 
pátria 

- defesa do território e 
dissuasão militar. 

- nova articulação das 
Forças no território 
nacional; e 
- incremento dos Projetos 
Estratégicos. 

Garantia dos 
poderes 
constitucionais - preparo e emprego em 

operações de Garantia da 
Lei e da Ordem (GLO). 

- remodelagem da 
instrução e adestramento 
da tropa; 
- criação de assessorias 
jurídicas até o nível 
operacional (Brigadas);e 
- incremento do currículo 
das escolas de formação. 

Garantia da lei 
e da ordem 

LC 
136 
(2010) 

Poder de 
polícia 
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ORIGEM DEMANDAS 
PRINCIPAIS 

CONTEXTUALIZAÇÃO 
DAS DEMANDAS 

PRINCIPAIS 
IMPACTOS E 
MUDANÇAS 

ESTRUTURAIS 

MINISTÉRIO 
DA DEFESA 

(MARCO 
LEGAL) 

Nova estrutura do MD 
(LC 136 - 2010) 

- criação do cargo de 
Chefe do Estado-Maior 
Conjunto das Forças 
Armadas (EMCFA); e 
- Constituição do 
Conselho Militar de 
Defesa (constituído pelo 
Chefe EMCFA e pelos 
Comandantes das Forças). 

- maior integração com as 
demais Forças; e 
- assessoramento direto 
dos Comandantes das 
Forças ao Ministro da 
Defesa. 

Doutrina Militar de 
Defesa (2007) 

- emprego conjunto das 
FA; 
- articulação em todo 
território nacional; e 
- tropas de pronto 
emprego. 

- incremento das 
operações conjuntas; 
- cursos conjuntos de 
defesa (Estado-Maior e de 
Altos Estudos); e 
- base teórica para a 
articulação das Forças 
Singulares em todo o 
território nacional. 

Estratégia Nacional de 
Defesa (END) de 2008 

- reorganização das FA, 
reestruturação da indústria 
brasileira de material de 
defesa e composição dos 
efetivos das Forças; 
- organização das FA com 
base no monitoramento 
/controle, mobilidade e 
presença; e 
- participação em 
operações de paz. 

- elaboração dos Planos de 
Equipamento e 
Articulação das Forças 
Armadas (2009-2030); 
- criação/incremento dos 
projetos estratégicos das 
FA; 
- alterações no preparo e 
emprego das FA; 
- incremento da 
participação em operações 
de paz;  
- criação de estruturas 
específicas para o preparo 
e emprego em operações 
de paz; e 
- alterações nas estruturas 
e nos processos das FA. 

Marcos legais de 2012: 
Política Nacional de 
Defesa (PND), END e 
Livro Branco de Defesa 
Nacional (LBDN) 

- atualizações quadrienais; 
- definição dos atuais 
Objetivos Nacionais de 
Defesa; 
- participação em 
operações de paz; e 
- elaboração do Plano 
Setorial de Defesa (PSD) 
e da Estratégia Setorial de 
Defesa (ESD). 

- participação efetiva das FA 
na elaboração dos marcos 
legais da defesa (PND, END, 
LBDN, PSD e ESD) 
- Plano de Articulação e 
Equipamento de Defesa 
(2012-2031)86; 
- criação/incremento dos 
projetos estratégicos das FA;  
- alterações nas estruturas e 
nos processos das FA. 

                                                
86O Plano de Articulação e Equipamento de Defesa (PAED) é o “principal instrumento que o Estado dispõe para 
garantir o fornecimento dos meios que as Forças Armadas necessitam, bem como a infraestrutura que irá provê-
los”. Disponível em:< http://www.defesa.gov.br/index.php/industria-de-defesa/paed>. Acesso em: 10 mar. 2015. 
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ORIGEM DEMANDAS 
PRINCIPAIS 

CONTEXTUALIZAÇÃO 
DAS DEMANDAS 

PRINCIPAIS 
IMPACTOS E 
MUDANÇAS 

ESTRUTURAIS 

MINISTÉRIO 
DA DEFESA 

(MARCO 
LEGAL) 

Manuais doutrinários do 
MD 

- implementação da 
doutrina de operações 
conjuntas; 
- operações de paz; e 
- implementação de novos 
conceitos doutrinários. 

- atualização dos manuais 
de preparo e emprego das 
Forças; e 
- criação/extinção/ 
adaptação e transformação 
de organizações militares.   

SOCIEDADE 
(Demandas 
Externas de 
Segurança e 

Defesa 
Nacional) 

1ª e 2ª Agenda das 
relações civil-militar 

- nova estrutura do MD; 
- nova estrutura do EB; 
- transparência dos gastos 
em defesa; 
- maior interlocução com 
a sociedade; e 
- incremento da cultura de 
defesa. 

- mudanças nos currículos 
das escolas militares; 
- cursos para civis nas 
escolas militares 
(intercâmbios, cursos de 
extensão e pós-
graduação); 
- alterações nas estruturas 
e nos processos 
relacionados à 
contabilidade, orçamento, 
auditorias, educação e 
cultura, comunicação etc. 

Desenvolvimento sócio-
econômico 

- incremento da indústria 
de defesa;  
- nacionalização de 
PRODE87 
- Plano de Articulação e 
Equipamento de Defesa 
(2012-2031). 

- projetos estratégicos das 
Forças com foco em 
nacionalização de 
produtos; e 
- criação/incremento dos 
centros tecnológicos de 
defesa . 

Desastres naturais, seca 
no NE, chuva no Norte e 
no Sul 

- preparo e emprego em 
operações de ajuda 
humanitária. 

- atualização da doutrina 
de preparo e emprego 
nessa área; 
- estruturas direcionadas 
para ajuda humanitária, 
dentro e fora do país; 
- incremento das 
operações interagências. 

                                                
87 Produtos de Defesa: “todo bem, serviço, obra ou informação, inclusive armamentos, munições, meios de 
transporte e de comunicações, fardamentos e materiais de uso individual e coletivo utilizados nas atividades 
finalísticas de defesa, com exceção daqueles de uso administrativo” (BRASIL, 2012c). 
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ORIGEM DEMANDAS 
PRINCIPAIS 

CONTEXTUALIZAÇÃO 
DAS DEMANDAS 

PRINCIPAIS 
IMPACTOS E 
MUDANÇAS 

ESTRUTURAIS 

SOCIEDADE 
(Demandas 
Externas de 
Segurança e 

Defesa 
Nacional) 

Crime organizado, 
desastre ambiental ou 
climático, guerra com 
potência estrangeira, 
guerra com país vizinho, 
epidemias e terrorismo 
(Demandas da sociedade, 
Pesquisa IPEA-BRASIL, 
2011e) 

- marco legal (CF, leis 
complementares, Política 
e Estratégia Nacional de 
Defesa etc.); 
- preparo e emprego da 
tropa em operações de 
GLO; 
- preparo e emprego da 
tropa em operações de 
ajuda humanitária; 
- necessidade de uma 
estrutura nacional de 
combate ao terrorismo; e 
- legislação sobre 
terrorismo. 

- alterações na estrutura 
de ensino das escolas 
militares; 
- inclusão da mulher na 
Academia Militar, a partir 
de 2017; 
- estruturas direcionadas 
para o preparo e emprego 
em operações de GLO; 
- rodízio de tropas entre 
os C Mil A para o 
emprego em operações de 
GLO; 
- definição e 
desenvolvimento de 
competências para atuar 
em ambiente 
interagências, de GLO, de 
ajuda humanitária, de 
prevenção e combate ao 
terrorismo;  
- estruturas direcionadas 
para ajuda humanitária, 
dentro e fora do país; 
- estruturas direcionadas 
para missões de paz e de 
força expedicionária; 
- impulso aos projetos 
estratégicos; e 
- “achatamento” do 
processo decisório. 

Grandes eventos  
- Copa das 
Confederações, Copa do 
Mundo, Olimpíadas etc. 

NOVAS 
AMEAÇAS 
(Demandas 
Externas de 
Segurança e 

Defesa 
Nacional) 

Direitos humanos, meio 
ambiente, tráfico de 
drogas, tráfico de armas, 
terrorismo, migrações e 
crime organizado 

- currículo das escolas 
militares; 
- legislação de amparo à 
GLO; 
- preparo e emprego da 
tropa em operações de 
GLO; 
- operações de ajuda 
humanitária; 
- operações interagências; 
- operações na fronteira; 
- necessidade de uma 
estrutura nacional de 
combate ao terrorismo; 
- legislação sobre 
terrorismo. 

FORÇAS 
ARMADAS 
(Demandas 
Internas de 
Segurança e 

Defesa 
Nacional) 

Investimento em Defesa - investimento com base 
em projetos (EB) 

- criação de estruturas 
(AEGP, EPEx, Projetos 
Estratégicos e Projetos 
Estruturantes); 
- mudança do processo 
decisório(verticalização 
/matricialidade); 

 - EPEx com aval do EME 
contata todos os ODS/OADI 

- centralização 
orçamentário-financeira 
(EME) e execução com base 
em contrato de objetivos; e 
- novas estruturas para 
melhoria da gestão 
orçamentário-financeira88. 

                                                
88 CCIEx: Centro de Controle Interno do Exército; AOFIN: Assessoria Especial de Orçamento e Finanças; 
CGOF: Comitê Gestor de Obtenção de Outras Fontes de Financiamento; SEF: Secretaria de Economia e 
Finanças. 
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ORIGEM DEMANDAS 
PRINCIPAIS 

CONTEXTUALIZAÇÃO 
DAS DEMANDAS 

PRINCIPAIS 
IMPACTOS E 
MUDANÇAS 

ESTRUTURAIS 

FORÇAS 
ARMADAS 
(Demandas 
Internas de 
Segurança e 

Defesa 
Nacional) 

Otimização da gestão - racionalização 
administrativa (EB) 

- implantação do 
Escritório de Processos; 
- criação da Assessoria 
Administrativa; 
- novas estruturas para 
melhoria da gestão 
orçamentário-financeira 
(CCIEx, AOFIN, CGOF, 
reestruturação da SEF); e 
- racionalização de 
estrutura e custos do 
EME. 

Formação, capacitação 
do militar ao longo da 
carreira, flexibilização 
das linhas da carreira, 
implementar novas 
estruturas 
remuneratórias e a 
gestão por 
competências. 

- áreas de educação e 
cultura, de pessoal e de 
economia e finanças  

- criação de um GT para 
educação e carreira 
(Grupo de Estudos e 
Trabalho da Educação 
Militar e do Plano de 
Carreira - GETEM/PC); e 
- situação atual: 
simulação do novo plano 
de carreira e implantação 
gradual da nova 
sistemática de educação 
militar;  
- criação/adequação 
/transformação de 
estruturas para formação e 
capacitação de pessoal . 

Meios modernos e 
atualizados para cumprir 
as missões decorrentes 
do marco legal 

- modernização do 
equipamento, material, 
armamento e veículos 
(EB) 

- projeto estratégico 
Obtenção da Capacidade 
Operacional Plena; 
- dotar as unidades 
operacionais de material 
de emprego militar em 
seu nível mínimo de 
prontidão e 
operacionalidade. 

Fonte: o Autor. 

 

Além dos impactos gerados pelas demandas dos ambientes interno e externo, a ambiência 

onde ocorre o processo de transformação, o locus transformacional, no caso o meio militar, 

em especial o Exército Brasileiro, possui características, tais como o habitus militar, a 

hierarquia e a disciplina como bases da organização, o processo decisório, a mobilidade dos 

militares, em especial dos oficiais e, dentre esses, dos oficiais generais, o ambiente da 

administração pública, no qual todas as organizações militares estão inseridas e o seu duplo 
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posicionamento temporal, caracterizado pelos tempos de guerra e de paz.  Essas 

características impactam a condução desse processo, quer contribuindo para a consecução das 

mudanças, quer retardando-as. 

 

No que se refere ao habitus militar, baseado na hierarquia e na disciplina, esse permite que o 

planejamento das ações seja feito de forma centralizada e a execução de forma 

descentralizada, possibilitando a execução de diversas ações ao mesmo tempo e em locais 

distintos. Nesse ambiente, quando são necessárias mudanças naquilo que foi previamente 

planejado, retorna-se ao planejamento inicial para que novos estudos sejam realizados e novas 

ordens sejam disseminadas percorrendo todo o caminho, novamente, até a ponta da linha.  

 

Essa característica, essencial para o sucesso das operações no campo de batalha no século 

XX, não tem sido suficiente para o sucesso na era do conhecimento, pois as constantes 

mudanças ambientais têm exigido, dentre outras ações, um “achatamento” do processo 

decisório. Esse “achatamento” não tem por foco impactar os pilares do habitus militar, a 

hierarquia e a disciplina, mas o de exigir dos “gestores” da guerra, a utilização de novas 

ferramentas tecnológicas e o desenvolvimento de novas competências para os três níveis 

organizacionais, que possibilitem descentralizar não somente as ações, mas a tomada de 

decisões em todos os níveis.  

 

Segundo Motta (2001), quando se busca um novo paradigma organizacional, que pode alterar 

as relações de autoridade e a forma como o poder é distribuído na organização, tirando-a do 

paradigma industrial para o paradigma do conhecimento, a implementação das mudanças, 

encontra obstáculos quase intransponíveis, tais como a busca de um consenso da Alta 

Administração. Principalmente, quando seus integrantes podem ser substituídos quase que 

anualmente, exigindo um constante recomeçar para a efetivação dessas mudanças através do 

consenso, o que, em síntese, vem ocorrendo nos últimos quatro anos, conforme citaram, 

anteriormente, alguns dos entrevistados.  

  

Outro fator a ser considerado é que a organização Exército Brasileiro, locus do presente 

trabalho, por estar inserida no ambiente da administração pública, está sujeita ao orçamento 

do governo e aos constantes contingenciamentos, que requerem constantes revisões de 

prioridades, impactando a formulação e a implementação das estratégias, especialmente, as 

relacionadas com a implementação das mudanças organizacionais (TOFT, 1989). 
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 A ambiência do setor público, caracterizada pela gestão burocrática e por possuir suas 

estruturas, sistemas e, muitas vezes, suas estratégias balizadas por um marco legal, acabam 

por impor à organização dificuldades para a implementação de mudanças, que a permitam 

adequar-se rapidamente às variações ambientais externas e internas (TOFT, 1989; 

TAKEUCHI; NONAKA, 2008). 

 

Uma característica marcante da gestão no ambiente da defesa é de que ela necessita atuar em 

dois “ramos” e tempos distintos, quais sejam: em tempo de paz, como organização pública, 

com todas as peculiaridades da administração pública, onde a efetividade e a transparência do 

gasto público são as linhas mestras da gestão e, outra, em tempos de guerra, onde a eficácia, 

caracterizada pelo atingimento dos resultados, ou seja, pela vitória no combate, torna-se 

central na gestão.  

 

Nesse contexto, a aplicabilidade dos conceitos e de práticas relacionadas com a gestão 

estratégica exigem do gestor militar que mantenha o sentido lato da performance e que 

compreenda, em cada “ramo” da gestão (paz ou guerra) dessa peculiar organização pública, 

quais devem ser os melhores serviços para a sociedade (BOYNE, WALKER, 2010). 

 

O último fator a ser considerado no espaço transformacional são os atores do processo de 

mudança, os líderes da mudança (MINTZBERG et al, 2006) ou simplesmente os agentes de 

mudança (MOTTA, 2001). Essas designações têm por objetivo identificar os gerentes, líderes, 

estrategistas ou órgãos que tenham a capacidade de conduzir a mudança em toda a 

organização e não somente em determinados setores. (JOHNSON, SCHOLES, 

WHITTINGTON, 2011). 

 

Conforme tem se observado ao longo deste trabalho, em especial em relação às respostas 

apresentadas pelos entrevistados, não foi possível identificar um indivíduo como agente de 

mudança, porém, foram identificadas entidades organizacionais, tais como o Estado-Maior do 

Exército e dentro dele, a 7ª Subchefia e o Escritório de Projetos. Tal situação foi confirmada 

pela pesquisa documental e pela observação direta deste pesquisador.  

 

Com essa constatação, pode-se dizer que os agentes de mudança estão institucionalizados, o 

que no ambiente da administração pública, torna-se vantajoso, pois a condução de mudanças 
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de forma personalística ou conduzida por determinados indivíduos vai ao encontro da grande 

dificuldade do setor público de manter por mais de quatro (o servidor civil) e mais de dois 

anos, o servidor militar, em cargo de gerência ou de comandante de organização militar, 

respectivamente (JOHNSON, SCHOLES, WHITTINGTON, 2011). 

 

Dessa forma, emergem dos resultados apresentados de que determinadas forças/demandas 

impactam continuamente o locus transformacional, no caso o Exército Brasileiro, ora 

intensificando as mudanças desejadas, ora retardando-as. Tais demandas sejam oriundas do 

marco legal, do ambiente do negócio da organização, no caso Segurança e Defesa Nacional, 

ou da ambiência interna, isoladamente ou em conjunto, não geram mudanças, necessitam de 

que a organização esteja preparada para conduzir essa mudança, independente de qual 

perspectiva seja possível ou se deseja realizá-la (MOTTA, 2001), em todas elas, necessita-se 

de um agente de mudança que possa conduzi-la à visão de futuro desejada.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse momento, retoma-se à pergunta central deste trabalho que foi o de entender como as 

novas demandas de Segurança e Defesa Nacional impactam a transformação organizacional 

dos ambientes militares, em especial do Exército Brasileiro. Definiu-se como focus do estudo 

a transformação organizacional e como locus o Exército Brasileiro. Nesse contexto, 

pretendeu-se, também, determinar um espaço transformacional no qual a organização conduz 

o seu processo de transformação.   

 

Nesta trajetória, partiu-se dos estudos teóricos que mostraram, inicialmente, uma 

diferenciação entre as estratégias empresarial e militar (MOTTA, 2001; 2007), verificou-se 

que, ao longo da pesquisa, as novas demandas que impactam as organizações militares e o 

difuso ambiente dos conflitos armados contemporâneos onde, muitas vezes, é impossível 

determinar o inimigo, onde a guerra passa a ser travada em outras dimensões, como a 

cibernética e onde o campo de batalha torna-se fluido, sem ser definido por uma área ou 

região, podendo tornar-se global, de que as diferenças conceituais dessas estratégias 

diminuem, num movimento quase integrador de conceitos (GHYCZY, OETINGER, 

BASSFORD, 2002). 

 

Sob esse aspecto, verifica-se que, cada vez mais, as características do ambiente empresarial, 

tais como, volatilidade, ambiguidade, mudanças rápidas e ambiente difuso (MOTTA, 2007), 

passam a fazer parte de o ambiente militar, aproximando os estrategistas militares do mundo 

dos negócios. As novas demandas da guerra e a necessidade de se buscar a efetividade do 

aparato militar, quer em tempos de paz como de guerra, exigem um novo perfil do estrategista 

militar, na prática o que se observa é um caminho inverso ao ocorrido pós-2ª Guerra Mundial, 

quando o empresariado foi buscar no ambiente militar as bases para a implementação de uma 

estratégia de negócios, agora, são os militares que necessitam de uma nova e efetiva estratégia 

militar. 

 

O estudo das teorias de gestão estratégica proporcionou o entendimento do quão difícil tem 

sido contextualizá-la no ambiente das organizações públicas, mas, também, de como os 

gestores dessas organizações têm dinamizado-as ao explorar os seus ambientes e aproveitar as 

oportunidades que se apresentam, principalmente, por passarem a ter uma visão estratégica 
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sobre toda a organização e sua administração, deixando de “ver” isoladamente cada 

possibilidade que se apresenta (TOFT, 1989; RABIN; MILLER; HILDRETH, 1989). 

 

Nesse contexto, a gestão estratégica apresenta uma possibilidade ao ambiente militar de 

inserir nos planejamentos estratégicos, que já fazem parte da rotina administrativa das 

organizações militares, a visão de que a estratégia permeia toda a organização, de que na 

formulação da tática e da estratégia as diferenças são muito tênues, a primeira voltada ao 

curto prazo enquanto a estratégia direciona as ações para o longo prazo estabelecendo as 

bases para que as diferentes táticas formuladas para alcançarem os objetivos no curto prazo 

contribuam para a consecução dos objetivos no longo prazo (MINTZBERG, 1973; 2000; 

MOTTA, 2007).   

 

Com essa visão estratégica, que possibilita ampliar o pensamento estratégico para todas as 

áreas funcionais das organizações militares, que lhes permita identificar com clareza um 

“caminho futuro e suficientemente flexível para ser alterado de acordo com novas condições 

ambientais” (MOTTA, 2007, p. 92), entende-se que seus chefes, diretores e comandantes 

possam contribuir para a consecução dos objetivos organizacionais de forma mais efetiva. 

 

Acredita-se, também, que o processo de transformação vivenciado pelo Exército, ao se adotar 

a gestão estratégica, citada por Motta (2007) como a “gestão do futuro”, possibilite mudar a 

visão atual de que o produto de um planejamento estratégico não seja apenas um plano, 

planilhas ou tabelas, mas que produza resultados compatíveis com a missão e os objetivos da 

organização (MOTTA, 2007). Nesse momento, percebe-se que o paradigma da gestão 

estratégica encontra-se, teoricamente, impregnado nos gestores do nível organizacional 

(corresponde ao tático nas organizações), tendo dificuldades para sua implementação nos 

diversos níveis da Força. 

 

As teorias de transformação organizacional balizaram o estudo de caso, possibilitando o 

entendimento de como as mudanças estão ocorrendo nos ambientes militares, principalmente, 

no Exército Brasileiro, permitindo o levantamento das variáveis que impactam as mudanças, a 

análise do processo, suas condicionantes, perspectivas e limites (MINTZBERG et al, 2006).  

 

Neste contexto, observa-se que a organização encontra-se em um dilema paradigmático, 

enquanto as pessoas percebem e desejam que as mudanças sejam contínuas (relacionada com 
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a ideia de um processo), abrangentes e transformadoras, o que segundo Fischer (2002) essas 

mudanças estariam no contexto do paradigma transformacional, o que se constata ao analisar 

as entrevistas, os documentos e a implementação das mudanças, é que, em sua grande 

maioria, elas são incrementais, localizadas e conduzidas de forma harmônica, sutil, para que 

não desestabilizem o desempenho organizacional, características do paradigma da 

estabilidade (MOTTA, 2001; FISCHER, 2002). 

 

Ao longo do trabalho, as teorias sobre transformação das organizações auxiliaram a identificar 

os elementos constituintes do processo ora em curso na Força, permitindo entender em que 

fase esse processo se encontra. Em relação à fase, percebe-se, principalmente, pelo conteúdo 

das entrevistas e pela análise documental, que o Exército Brasileiro encontra-se em um 

momento de busca de consenso no âmbito de sua alta administração, que grande parte das 

mudanças estruturais ocorridas (APÊNDICE D), inclusive com o incremento de novas 

estruturas, está mais relacionada com a adequação dos processos com a estrutura e vice-versa, 

do que necessariamente, caracteriza uma transformação efetiva ou uma racionalização dessas 

estruturas (PETTIGREW, 1985; SCHAFFER; TOMPSON, 1997). 

 

Ao analisar o processo de transformação do Exército Brasileiro, em um espaço temporal que 

se iniciou em 2008, com a Estratégia Nacional de Defesa, e prossegue nos dias atuais, 

observa-se que as demandas decorrentes da nova legislação, possibilitaram que a Força saísse 

de sua letargia e buscasse adequar-se aos novos tempos.  

 

Nesse contexto, diversos projetos foram elaborados no âmbito da Estratégia Braço Forte 

(BRASIL, 2009), um total de oitocentos e vinte e quatro, que, posteriormente, foram revistos 

pelos documentos que balizaram o atual processo de transformação: PTEx (BRASIL, 2010a) 

o PROFORÇA (BRASIL, 2011f), as Bases para a transformação da Doutrina Militar Terrestre 

(BRASIL, 2013a) e a Concepção de Transformação (BRASIL, 2013b), sendo consolidados 

nos atuais projetos estratégicos da Força (total de dezoito, sendo sete geradores de 

capacidades e onze estruturantes). 

 

As principais demandas externas e internas sejam oriundas do marco legal, dos conflitos 

armados contemporâneos, da sociedade, das novas ameaças ou do ambiente interno, elas 

protagonizaram mudanças nas estruturas, nos processos e nas pessoas. Em relação à estrutura, 

diversas organizações militares foram criadas, transformadas, degradadas e/ou extintas desde 
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2012 (APÊNDICE D), no entanto, não foi possível verificar em qual contexto essas alterações 

da estrutura organizacional estavam inseridas, seja no processo de transformação ou se 

tratavam de um rearranjo estrutural para atender às mudanças dos ambientes internos e 

externos. 

 

O que se observa é que os produtos dos projetos estratégicos (mísseis, foguetes, carros de 

combate, lançadores de foguetes, radares etc), mesmo que, inicialmente, não estivessem 

inseridos na transformação, eles têm sido os impulsionadores dela, muito mais pela inserção 

de novas tecnologias, do que necessariamente por mudanças estruturais ou processuais, essas 

sim que se tornaram decorrentes daquelas. 

 

A existência de um Plano Estratégico do Exército, estruturado com base nos quinze objetivos 

organizacionais e com suas respectivas estratégias, ações estratégicas e atividades impostas, 

por mais bem planejado que esteja e com seus consequentes contratos de objetivos feitos entre 

o Estado-Maior do Exército e os Órgãos de Direção Setorial, recaem, na prática, no 

entendimento de que o resultado de um planejamento estratégico são planos, planilhas e 

tabelas, e não o quanto eles possam contribuir para o atingimento da missão e dos objetivos 

organizacionais, através de seus resultados. Tal fato se confirma pelas dificuldades de se 

definir quais mudanças estão no bojo da transformação e de quais não estão. 

  

Ao descrever as novas demandas e seus respectivos impactos na organização, observa-se que, 

inicialmente, foi necessário entender a ambiência militar como opera o habitus militar, a 

lógica do pensamento militar (ROSA; BRITO, 2010) e a dinâmica do processo decisório 

(SIMON, 1987), para se constatar que o consenso da alta administração, torna-se essencial 

para que as mudanças sejam possíveis.  

 

Em um ambiente altamente hierarquizado, como o militar (BEVILAQUA; LEIRNER, 2000), 

verifica-se, que as decisões dos chefes militares, ao mesmo tempo, que orientam (e 

determinam) o caminho a ser seguido para a consecução dos objetivos, ao mesmo tempo, não 

diminuem a iniciativa dos comandantes subordinados, inclusive na execução financeira de 

seus respectivos orçamentos. Das cerca de seiscentos e vinte organizações militares, mais de 

quatrocentas são consideradas unidades gestoras de seu próprio orçamento. 

Na busca de um enquadramento teórico para o processo de transformação, verifica-se, 

segundo Motta (2001), que o Exército Brasileiro pode ser visto como um “sistema de 
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autoridade e responsabilidade” segundo a perspectiva Estrutural, no qual a hierarquia aparece 

como um dos conceitos mais importantes para a organização. Nesse contexto, a inovação 

passa a ser entendida como a redefinição e flexibilização dos limites formais para o 

comportamento administrativo, exigindo estruturas mais flexíveis e que possam atender as 

constantes variações do ambiente. 

 

A criação de estruturas tipo conselho, comitê gestor, assessorias, escritórios de processos, 

conforme constam do Apêndice D permitem responder mais adequadamente às variações 

externas, sem alterar a estrutura formal da organização. O problema central nessas ações e que 

caracterizam a perspectiva estrutural quando se foca uma organização é a redistribuição de 

direitos e deveres, quer no contexto individual, quer no organizacional.  

 

Nessa perspectiva, a mudança ocorre quando se consegue “alterar a forma pela qual se 

distribuem formalmente a autoridade e a responsabilidade” (MOTTA, 2001, p.86). Essa tem 

sido, na visão deste pesquisador, a grande dificuldade na implementação das mudanças, pois 

as alterações estruturais que ocorreram desde 2012, não conseguiram, de forma efetiva, 

redistribuir direitos e deveres no nível estratégico. Entende-se que a mudança mais efetiva que 

ocorreu nesse período foi a realização de mudanças processuais que resultaram na efetivação 

do Estado-Maior do Exército como Órgão de Direção Geral, permitindo a centralidade dos 

recursos e sua respectiva distribuição mediante a existência de projetos e o alinhamento 

desses com o planejamento estratégico. 

    

Outra perspectiva na qual o processo de transformação pode ser analisado é a Estratégica. 

Nela o problema central são as vulnerabilidades da organização às mudanças sociais, 

econômicas e tecnológicas, que são caracterizadas pelas demandas externas e internas à 

organização, as quais a tem impactado pelas exigências da sociedade ao atrelar o 

desenvolvimento da Defesa com o desenvolvimento social e econômico do País (BRASIL, 

2008), aos constantes cortes orçamentários, aos contingenciamentos regulares e ao atraso 

tecnológico de grande parte dos materiais, equipamentos e veículos. 

 

Esses aspectos foram observados ao longo do estudo das demandas e seus respectivos 

impactos que foram apresentados de forma sintética no Quadro 23, corroborando com essa 

perspectiva, em especial na forma como ela define o problema central no qual se deparam as 

organizações para definirem os objetivos do seu processo de mudança. 
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No que se refere a como a mudança é percebida nessa perspectiva, ela deverá “Redefinir sua 

missão, seus objetivos e suas formas de identificar e selecionar alternativas de ação” 

(MOTTA, 2001, p.75). Nessa perspectiva, o Exército deveria reavaliar conceitualmente sua 

missão em relação ao seu marco legal e às demandas da sociedade, redefinindo seus objetivos, 

deixando que eles sejam um fim em si mesmo ou que existam para fundamentar projetos 

estratégicos e não a consecução de sua missão. Para tal, novas estratégias seriam definidas 

para que possam conduzir a organização para o atingimento de seus objetivos. 

 

Nas duas perspectivas, os agentes de mudança são caracterizados como aquelas pessoas que 

poderiam conduzir a mudança pretendida. Na perspectiva Estrutural, esse agente de mudança 

deve conhecer os aspectos institucionais legais da instituição e as formas alternativas de se 

estruturar uma empresa ou serviço público. Enquanto na perspectiva Estratégica ele deve 

conhecer instrumentos de análise e formulação estratégicas, aspectos técnicos e 

comportamentais de decisão e de solução de problemas.  

 

Na presente pesquisa, não foi possível identificar uma pessoa que estivesse conduzindo o 

processo de transformação, porém, alguns órgãos foram identificados, tais como o Estado-

Maior do Exército e dentro dele a 7ª Subchefia e o Escritório de Projetos. Com isso, entende-

se que as características pessoais do agente de mudança, independente da perspectiva que 

venha a ser utilizada, devem ser absorvidas pelo EME e direcionadas para as Subchefias que 

melhor possam contribuir para com elas. 

 

Ao longo da pesquisa buscou-se, ao descrever as novas demandas de Segurança e Defesa 

Nacional e identificar seus impactos na transformação organizacional dos ambientes militares, 

em especial, do Exército Brasileiro, que fosse possível definir um espaço onde estivessem 

inseridas as principais variáveis que possam impactar a transformação de uma organização ou 

parte dela. 

 

Do estudo do processo de transformação ora em curso no Exército Brasileiro, chega-se à 

conclusão de que o referido processo encontra-se em sua fase inicial e que as alterações 

estruturais ocorridas desde 2012, mesmo que sejam quantitativamente expressivas, não 

representam, necessariamente que uma transformação está ocorrendo, mas que se constituem 

em um rearranjo estrutural com o objetivo de preparar a Força para iniciar, efetivamente, seu 

processo de transformação. 
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Acredita-se que a delimitação de um espaço para estudar o referido processo, tendo por 

elementos integrantes desse espaço o marco legal que rege a atuação das Forças Armadas, em 

especial do Exército Brasileiro; as demandas externas e internas que impactam a organização; 

os agentes de mudança que estão conduzindo o processo de transformação (segundo a própria 

organização), as características da organização e do habitus militar, possam ter contribuído 

para estabelecer um diagnóstico mais preciso do que realmente esteja ocorrendo em uma 

organização, no caso o Exército Brasileiro, quando ela se propõe a conduzir um processo de 

transformação.  

 

Nesse sentido e procurando contextualizar o referido espaço transformacional no presente 

estudo de caso, segue sua representação esquemática: 

 

Figura 12 - Espaço Transformacional 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: o Autor 

 

Essa esquematização considerou os seguintes elementos integrantes do espaço 

transformacional no presente estudo de caso: 

- Marco Legal, como base do design proposto: as demandas decorrentes da Constituição 

Federal, leis e decretos que regulam o preparo e emprego das FA, portarias, manuais e demais 
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documentos internos das FA e a legislação que regula a administração pública e seus 

respectivos impactos no locus de estudo; 

- Demandas externas que impactam o locus organizacional (o todo ou parte) : as oriundas 

da sociedade, das novas ameaças, dos conflitos armados contemporâneos e dos organismos 

internacionais que regulam os tratados que o Brasil é signatário e seus respectivos impactos 

no locus do estudo; 

- Demandas internas que impactam o locus organizacional (o todo ou parte): as 

referentes ao público interno (pessoas), como plano de carreira, formação e capacitação e seus 

respectivos impactos no locus do estudo;  

- Locus da transformação, no qual todas as demandas impactam: pode ser a organização 

ou parte dela, no caso foi o Exército Brasileiro, sugere-se analisar o habitus militar, o 

processo decisório, as bases da organização que são a hierarquia e a disciplina e suas demais 

características, sua estrutura, processos, sistemas e seus respectivos impactos no locus do 

estudo; 

- Agente de mudança que conduzirá o processo: verificar quem são os agentes que estão 

conduzindo o processo de transformação quer sejam pessoas ou setores da organização, 

levantando suas características e como influenciam no processo. No caso foi o Estado-Maior 

do Exército, principalmente, dois setores a 7ª Subchefia e o Escritório de Projetos. 

 

Acredita-se que cada organização possua o seu “espaço transformacional”, constituído por, 

pelo menos, esses elementos integrantes: um marco legal que a regula, as demandas externas 

e internas que impactam à organização, o locus do estudo, que pode ser a organização como 

um todo ou determinado setor e os agentes responsáveis por conduzir as mudanças. A 

definição, a priori desses elementos, não significa que novos não possam ser estudados e 

incorporados à presente modelagem. 

 

Nesse sentido, ao utilizar os conceitos que permeiam o espaço transformacional, tem-se a 

esperança que este trabalho possa ter contribuído para que os gestores e líderes das 

organizações públicas ou privadas, possam realizar um diagnóstico de seu processo de 

transformação e, com isso, que possam redirecioná-lo se for o caso ou acelerar o processo, 

conduzindo suas organizações para o final desejado. 
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7.1 SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

Nesse momento, gostaríamos de sugerir para futuras pesquisas três abordagens que foram 

percebidas ao longo do trabalho e que se mostraram possível de impactar a modelagem do 

espaço transformacional. 

 

A primeira abordagem seria realizar um estudo dos possíveis impactos que a cultura 

organizacional possa ter no locus de estudo, quer seja na organização como um todo ou em 

parte dela.  

 

A segunda abordagem seria o estudo das relações de poder no âmbito da organização e como 

elas são impactadas pelas diversas demandas: externas, internas e do marco legal. Tal 

abordagem seria muito interessante, principalmente, em períodos que têm sido descritos como 

a era do fim do poder ou de sua fragmentação (NAÍM, 2013). 

 

Finalmente, sugere-se que sejam  realizados estudos comparativos com outras organizações 

públicas e privadas, independente de tamanho e abrangência (internacional, nacional ou 

regional) e que estejam vivenciando seus momentos da verdade em seus respectivos processos 

de transformação.  
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GLOSSÁRIO 

 

 

Defesa - é um ato ou conjunto de atos realizados para obter ou resguardar as condições que 

proporcionam a sensação de Segurança. (BRASIL, 2009, p. 60). 

 

Defesa Nacional- conjunto de medidas e ações do Estado, com ênfase no campo militar, para 

a defesa do território, da soberania e dos interesses nacionais contra ameaças 

preponderantemente externas, potenciais ou manifestas. (BRASIL, 2012a, p. 15). 

 

Doutrinas militares- compreendem o conjunto harmônico de ideias e de entendimentos que 

define, ordena, distingue e qualifica as atividades de organização, preparo e emprego das FA. 

Dentro dessa visão, as doutrinas militares englobam a administração, a organização e o 

funcionamento das instituições militares. (BRASIL, 2007, p. 12). 

 

Doutrina Militar de Defesa Brasileira- aborda os fundamentos doutrinários, que visam ao 

emprego de forças militares na defesa da Pátria e em outras missões previstas na Constituição 

Federal, nas leis complementares e em outros diplomas legais. (BRASIL, 2007, p. 12). 

 

Poder Nacional- é a capacidade que tem o conjunto dos homens e dos meios que constituem 

a Nação, atuando em conformidade com a vontade nacional, de alcançar e manter os objetivos 

nacionais. Alguns desses objetivos estão expressos na Constituição Federal, no Artigo 3o do 

Título I, como objetivos fundamentais. O Poder Nacional manifesta-se em cinco expressões: a 

política, a econômica, a psicossocial, a militar e a científico-tecnológica (BRASIL, 2007, p. 

15). 

 

Segurança- é a sensação de garantia necessária e indispensável a uma sociedade e a cada um 

de seus integrantes, contra ameaças de qualquer natureza. (BRASIL, 2012a, p. 15). 

 

Segurança Nacional- é a sensação de garantia para a Nação, da conquista e manutenção dos 
seus Objetivos Fundamentais, proporcionada pela aplicação do seu Poder Nacional. 
(BRASIL, 2009, p. 63). 

 
 
 



223 
 

APÊNDICE A - Roteiro aplicado para os gestores que participaram/participam do 
processo de transformação do Exército Brasileiro 

 

 

Título do trabalho: As novas demandas de segurança e defesa nacional e seus impactos na 
transformação organizacional dos ambientes militares, em especial, do Exército Brasileiro 
Pesquisador: Jacintho Maia Neto 
Telefones para contato: XXXXXX 
E-mail: XXXXXX 

 
 

NOTA EXPLICATIVA 
 

A presente pesquisa é de natureza exclusivamente acadêmica. Os dados dos participantes 
receberão tratamento qualitativo e será garantido o anonimato dos entrevistados. O resultado 
da pesquisa servirá exclusivamente para a elaboração de trabalhos acadêmicos. O autor se 
compromete a não repassar, em hipótese alguma, as respostas aos questionamentos ora 
realizados e, antecipadamente, agradece o apoio e a atenção dispensados pelo senhor ao 
presente trabalho. 
 
 
1. IDENTIFICAÇÃO 

- Nome: 
- Posto/Graduação: 
- OM: 
- Função: 
 
 

2. AMBIENTAÇÃO 
A partir da publicação da Estratégia Nacional de Defesa (END), em 2008 e, 

posteriormente, em 2012, as Forças Armadas brasileiras, em especial o Exército Brasileiro 
(EB) passaram a vivenciar um processo de mudanças, saber como isso está ocorrendo e quais 
são os principais impactos no EB, é a principal motivação deste trabalho. 

 
 

3. ROTEIRO 
a. Na sua opinião, como o senhor definiria o Exército Brasileiro? 
 
b. No ambiente da gestão organizacional, o processo decisório se caracteriza, basicamente, 

por definir como as decisões são tomadas nos diversos escalões da organização. No seu ponto 
de vista, a atual estrutura organizacional do Exército facilita ou dificulta o processo decisório? 
Por quê? 

 
c. O senhor considera que existe um processo de transformação em curso? Por quê? 
 
d. No seu ponto de vista, esse processo foi delineado/pensado de forma autônoma, 

independente ou foi coordenado com as outras Forças e o Ministério da Defesa (MD) ou não? 
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e. Considerando que as mudanças/transformações ocorrem, normalmente, por motivações 
internas e/ou externas, no seu ponto de vista, quais foram/são os principais motivos 
determinantes que iniciaram esse processo de transformação? No âmbito interno e no 
externo? 
 

f. No seu entendimento, como essas mudanças, internas e externas, têm impactado a 
Instituição, em termos de estrutura organizacional e processos?  Foram 
criados/alterados/extintos/ determinados órgãos? Em relação aos processos, foram criados 
novos processos, os antigos foram alterados, racionalizados ou extintos?   
 

g.  Como o senhor analisa o atual processo de transformação do EB: 
- Existe uma transformação efetiva ou estão ocorrendo pequenas mudanças? 
- Na sua avaliação, em que fase do processo o EB se encontra? 
- O que mudou ou se transformou? 
- A estrutura  organizacional do EB foi alterada? 
- A missão, os valores e a visão de futuro foram alterados? 
- Em relação aos Sistemas de Atividades, foram criados novos sistemas e/ou os antigos 

foram alterados/extintos? 
- Os macroprocessos da Força foram alterados? 
- O processo decisório foi alterado? 
- A formação e a capacitação dos militares foram alteradas? 
- É possível identificar uma estrutura organizacional criada especificamente para 

conduzi-lo? 
 

h. No seu ponto de vista, o senhor consegue identificar quais são os atores que estão 
conduzindo o atual processo de transformação e, caso positivo, quais são eles e como 
interagem? 

 
i. O senhor identifica alguma relação dos projetos estratégicos do EB com o processo de 

transformação? 
 

j. O senhor poderia listar, no seu entendimento, quais foram as mudanças ocorridas no EB, 
que possam caracterizar o atual processo de transformação? 
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APÊNDICE B - Roteiro aplicado para os gerentes e/ou supervisores dos Projetos 
Estratégicos do Exército Brasileiro 

 

 

Título do trabalho: As novas demandas de segurança e defesa nacional e seus impactos na 
transformação organizacional dos ambientes militares, em especial, do Exército Brasileiro 
Pesquisador: Jacintho Maia Neto 
Telefones para contato: XXXXXX 
E-mail: XXXXXX 

 
 

NOTA EXPLICATIVA 
 

A presente pesquisa é de natureza exclusivamente acadêmica. Os dados dos participantes 
receberão tratamento qualitativo e será garantido o anonimato dos entrevistados. O resultado 
da pesquisa servirá exclusivamente para a elaboração de trabalhos acadêmicos. O autor se 
compromete a não repassar, em hipótese alguma, as respostas aos questionamentos ora 
realizados e, antecipadamente, agradece o apoio e a atenção dispensados pelo senhor ao 
presente trabalho. 

 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 
- Nome: 
- Posto/Graduação: 
- OM: 
- Função: 
 
 

2. AMBIENTAÇÃO 
A partir da publicação da Estratégia Nacional de Defesa (END), em 2008 e, 

posteriormente, em 2012, as Forças Armadas brasileiras, em especial o Exército Brasileiro 
(EB), passaram a vivenciar um processo de mudanças, saber como isso está ocorrendo e quais 
são os principais impactos no EB, é a principal motivação deste trabalho. 

 
 

3. ROTEIRO 
a. Na sua opinião, como o senhor definiria o Exército Brasileiro? 
 
b. No ambiente da gestão organizacional, o processo decisório se caracteriza, basicamente, 

por definir como as decisões são tomadas nos diversos escalões da organização. No seu ponto 
de vista, a estrutura organizacional, na qual o Projeto Estratégico está inserido, facilita ou 
dificulta a tomada de decisão nas atividades do projeto? Por quê? 

 
c. O senhor considera que existe um processo de transformação em curso? Por quê? 
 
d. Considerando que as mudanças/transformações ocorrem, normalmente, por demandas 

internas e/ou externas, no seu ponto de vista, quais foram/são as principais demandas 
determinantes que iniciaram esse processo de transformação? No âmbito interno e no 
externo? 
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e. O senhor considera que o Projeto Estratégico no qual está inserido foi uma dessas 

demandas ou não? Por quê?  
 
f. No seu entendimento, como essas mudanças, internas e externas, têm impactado a 

Instituição, em termos de estrutura organizacional e processos? Foram 
criados/alterados/extintos/determinados órgãos? Em relação aos processos, foram criados 
novos processos, os antigos foram alterados, racionalizados ou extintos? 
 

g.  No seu nível de atuação, é possível perceber que existe uma transformação efetiva ou 
estão ocorrendo pequenas mudanças? O senhor poderia citá-las? 

 
h. No seu ponto de vista, o senhor consegue identificar quais são os atores que estão 

conduzindo o atual processo de transformação e, caso positivo, quais são eles e como 
interagem? 
 

i. No âmbito do Projeto Estratégico no qual o senhor participa, consegue identificar se ele 
contribui ou não para o processo de transformação? Caso positivo, quais seriam as 
contribuições? 
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APÊNDICE C - Roteiro aplicado para os Comandantes de Organizações Militares do 
Exército Brasileiro 

 
 
 
 
Título do trabalho: As novas demandas de segurança e defesa nacional e seus impactos na 
transformação organizacional dos ambientes militares, em especial, do Exército Brasileiro 
Pesquisador: Jacintho Maia Neto 
Telefones para contato: XXXXXX 
E-mail: XXXXXX 

 
 

NOTA EXPLICATIVA 
 

A presente pesquisa é de natureza exclusivamente acadêmica. Os dados dos participantes 
receberão tratamento qualitativo e será garantido o anonimato dos entrevistados. O resultado 
da pesquisa servirá exclusivamente para a elaboração de trabalhos acadêmicos. O autor se 
compromete a não repassar, em hipótese alguma, as respostas aos questionamentos ora 
realizados e, antecipadamente, agradece o apoio e a atenção dispensados pelo senhor ao 
presente trabalho. 

 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 
- Nome: 
- Posto/Graduação: 
- OM: 
- Função: 
 
 

2. AMBIENTAÇÃO 
A partir da publicação da Estratégia Nacional de Defesa (END), em 2008 e, 

posteriormente, em 2012, as Forças Armadas brasileiras, em especial o Exército Brasileiro 
(EB), passaram a vivenciar um processo de mudanças, saber como isso está ocorrendo e quais 
são os principais impactos no EB, é a principal motivação deste trabalho. 

 
 

3. ROTEIRO 
a. Na sua opinião, como o senhor definiria o Exército Brasileiro? 
 
b. No ambiente da gestão organizacional, o processo decisório se caracteriza, basicamente, 

por definir como as decisões são tomadas nos diversos escalões da organização. No seu ponto 
de vista, a estrutura organizacional, na qual sua Organização Militar (OM) está inserida, 
facilita ou dificulta sua tomada de decisão nas atividades de sua OM? Por quê? 

 
c. O senhor considera que existe um processo de transformação em curso? Por quê? 
 
d. Considerando que as mudanças/transformações ocorrem, normalmente, por motivações 

internas e/ou externas, no seu ponto de vista, quais foram/são os principais motivos 
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determinantes que iniciaram esse processo de transformação? No âmbito interno e no 
externo? 

 
e. No seu entendimento, como essas mudanças, internas e externas, têm impactado a 

Instituição, em termos de estrutura organizacional e processos?  Foram 
criados/alterados/extintos/ determinados órgãos? Em relação aos processos, foram criados 
novos processos, os antigos foram alterados, racionalizados ou extintos? 
 

f.  No seu nível de atuação, é possível perceber que existe uma transformação efetiva ou 
estão ocorrendo pequenas mudanças? O senhor consegue identificá-las? 

 
g. No seu ponto de vista, o senhor consegue identificar quais são os atores que estão 

conduzindo o atual processo de transformação e, caso positivo, quais são eles e como 
interagem? 
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APÊNDICE D - Mudanças na estrutura organizacional do Exército Brasileiro 
 
 
Seguem as principais estruturas que foram criadas, transformadas, degradadas e/ou extintas 
desde 2012, com base nas Portarias publicadas no Boletim do Exército: 
 
 
Em 2012: 
- criação do 9º Batalhão de Comunicações;  
- transformação do 1º Pelotão de Defesa Química, Biológica e Nuclear da Brigada de 
Operações Especiais, em Companhia de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear, 
logo transformada em 1º Batalhão de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear; e 
 - criação do Núcleo do Centro de Adestramento e Avaliação - Sul.  
 
 
Em 2013: 
- criação, em caráter experimental, dos Núcleos do 3º Grupamento Logístico (Porto Alegre-
RS) e do 9º Grupamento Logístico (Campo Grande); 
- implantação de Grandes Comandos: 

- Comando Militar do Norte com sede em Belém, PA; 
- 5ª Divisão de Exército com sede em Curitiba (PR), subordinada ao CMS; 
- Vice-Chefia de Tecnologia da Informação e Comunicações, do Departamento de Ciência 
e Tecnologia; 
- Diretoria de Gestão Especial, na Secretaria de Economia e Finanças. 
- Diretoria de Projetos de Engenharia, no Departamento de Engenharia e Construção; 
- 4ª Subchefia do Comando de Operações Terrestres; e 
- Centro de Operações do Comando Militar do Leste. 

- reativação, na Diretoria de Saúde, da Subdiretoria Técnica de Saúde; 
- alteração da denominação de Diretoria de Patrimônio para Diretoria de Patrimônio 
Imobiliário e Meio Ambiente; 
- alteração da denominação da Brigada de Operações Especiais para Comando de Operações 
Especiais;  
- transformações da: 

- 5ª Região Militar/5ª Divisão de Exército em 5ª Região Militar; 
- 7ª RM/7ª Divisão de Exército em 7ª Região Militar; 
- 8ª RM/8ª Divisão de Exército em 8ª Região Militar; 
- 4ª Brigada de Infantaria Motorizada em 4ª Brigada de Infantaria Leve (Montanha); 
- 11ª Brigada de Infantaria Leve-Garantia da Lei e da Ordem em 11ª Brigada de Infantaria 
Leve; 
- 15ª Brigada de Infantaria Motorizada em 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada; 
- 1ª Companhia de Guerra Eletrônica em 1º Batalhão de Guerra Eletrônica; 
- 4ª Companhia de Guardas em 6º Batalhão de Polícia do Exército; 
- 6ª Companhia de Inteligência em Núcleo do 6º Batalhão de Inteligência Militar; 
- 11ª Bateria de Artilharia Antiaérea Leve em 11ª Bateria de Artilharia Antiaérea 
Autopropulsada; 
- 6ª Bateria de Artilharia Antiaérea em 6ª Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada; 
- 1ª Companhia de Comunicações de Selva em 1º Batalhão de Comunicações de Selva; 
- 12ª Companhia de Polícia do Exército em 7º Batalhão de Polícia do Exército; 
- 1ª Companhia de Polícia do Exército em 11º Batalhão de Polícia do Exército; 
- 24º Batalhão de Caçadores em 24º Batalhão de Infantaria Leve; 
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- Companhia de Comando da 8ª RM em Base de Administração e Apoio do Comando 
Militar do Norte; 
- Companhia de Comando do Comando Militar do Oeste em Base de Administração e 
Apoio do Comando Militar do Oeste; 

- extinção da Companhia de Comando da 9ª Região Militar; 
- desativação de destacamentos e subdestacamentos militares de fronteira, criação e ativação 
de pelotões especiais de fronteira e a articulação de meios mecanizados, na área do CMO; 
- criação e ativação do 7º Pelotão de Comunicações; 
- criação do 3º Grupamento de Engenharia; 
- criação e ativação do Núcleo de Comando do 4º Grupamento de Engenharia. 
 
 
Em 2014: 
- transformação da 1ª Base Logística em 1º Batalhão Logístico de Selva; 
- a ser implementada a transformação da 16ª Base Logística em 16º Batalhão Logístico de 
Selva e da 17ª Base Logística em 17º Batalhão Logístico de Selva; 
- criação e ativação do Núcleo do 2º Batalhão Logístico de Selva; 
- criação e ativação do Centro de Logística de Mísseis e Foguetes; 
- criação e ativação do Centro de Instrução de Artilharia de Mísseis e Foguetes; 
- criação e ativação do Núcleo da Companhia de Comunicações/CAvEx; 
- criação e ativação do Núcleo da 18ª Companhia de Comunicações; 
- criação e ativação do Centro de Adestramento e Avaliação - Sul; 
- alteração da denominação e sede do 1º Batalhão de Operações Psicológicas em 1º Batalhão 
de Operações de Apoio à Informação; 
- alteração da denominação do destacamento de Apoio às Operações Especiais para Batalhão 
de Apoio às Operações Especiais; 
- alteração da denominação da 3ª Companhia do 54º Batalhão de Infantaria de Selva; 
- transferência da 1ª Bateria de Artilharia Antiaérea para a cidade de Manaus, AM, 
transformando-se em 12ª Grupo de Artilharia Antiaérea; 
- extinção da Companhia de Polícia do Exército da 6ª Região Militar; 
- extinção da 12ª Companhia de Guardas; 
- criação do Destacamento Deodoro; 
- transformação da 5ª Companhia de Guardas em 15ª Companhia de Polícia do Exército; 
- criação e ativação do Batalhão de Manutenção e Suprimento de Artilharia Antiaérea; e 
- desativação da 6ª DE. 
 
 
Em 2015: 
- organiza o Comando de Artilharia do Exército; 
- cria o Comando de Defesa Cibernética; 
- cria a Escola Nacional de Defesa Cibernética; 
- implantação do Hospital Militar de Resende; 
- implantação do Centro de Adestramento e Avaliação - Sul; 
- implanta a Assessoria de Administração na estrutura do Estado-Maior do Exército; 
- criação e implantação da Agência de Gestão e Inovação Tecnológica; 
- constitui o Comitê Gestor do Processo de Racionalização Administrativa do Exército 
Brasileiro; 
- cria e ativa a 15ª Companhia de Comunicações Mecanizada;  
- cria e ativa a 8ª Companhia de Comunicações;  
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- constitui o Comitê Gestor do Processo de Racionalização Administrativa do Exército 
Brasileiro; 
- institui o Comitê Gestor do Processo de Transformação do Exército Brasileiro; 
- cria o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva no Comando de Fronteira Amapá e 34º 
Batalhão de Infantaria de Selva; 
- cria o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva no 52º Batalhão de Infantaria de Selva; 
- cria o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva no 23º Batalhão Logístico de Selva; 
- constitui Grupo de Trabalho para elaboração da Diretriz de Implementação da Carreira em 
“Y” no Exército Brasileiro; e 
- cria e ativa o Centro de Educação a Distância do Exército. 


