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RESUMO EXECUTIVO 

 

 

A fiscalização de produtos controlados pelo Exército (PCE) tem como 
principal finalidade contribuir para a segurança da sociedade, por meio do controle 
das diversas atividades com PCE. Este é aquele produto que para fins de definição, 
apresenta poder destrutivo ou sua propriedade possa causar danos às pessoas ou 
ao patrimônio, entre outros. A sensação de segurança e o apoio da opinião pública 
deve conferir a legitimidade necessária à obtenção de liberdade de ação para a 
deflagração das diversas operações de fiscalização de produtos controlados. A 
revisão literária realizada mostra que se deve, sempre que possível, buscar o 
melhor posicionamento dentro da narrativa vigente, sendo condição essencial à 
obtenção dessa liberdade de ação. A construção e o reforço de narrativas, acerca 
da temática da fiscalização de PCE, devem promover uma atitude positiva da 
população, dando credibilidade às ações das diversas equipes de fiscalização na 
área de operações. Conclui-se que a prática de ações efetivas de Comunicação 
Estratégica nessas operações deve proporcionar uma transformação profunda no 
panorama perceptivo da sociedade brasileira. A prática da estratégia da virtude e 
sua consequente exploração nas mídias digitais, certamente vão exercer 
protagonismo no papel de fortalecimento e de proteção da imagem da Força. Sabe-
se que o aumento da sensação de segurança da população brasileira é uma das 
principais finalidades do sistema de fiscalização de produtos controlados. Se faz 
necessária a construção e a sustentação de uma narrativa correta, transparente e 
oportuna de forma que as práticas operativas possam ter credibilidade, confiança e 
liberdade no ideário de uma sociedade que confia e sempre confiou na Instituição 
Exército Brasileiro, permitindo, com isso, que o público em geral tem uma 
percepção favorável de segurança por intermédio das ações realizadas. 
 
Palavras chave: Produtos Controlados pelo Exército. Sociedade. Fiscalização. 
Comunicação Estratégica.  Segurança. Narrativa. Credibilidade. Estratégia da 
Virtude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The inspection of products controlled by the Army (PCE) has as its main purpose to 
contribute to the safety of society, through the control of various activities with PCE. 
This is a product that, for definition purposes, has destructive power or its property 
may cause damage to people or property, among others. The feeling of security and 
the support of public opinion must provide the necessary legitimacy to obtain 
freedom of action for the deflagration of the various inspection operations of 
controlled products. The literary review carried out shows that, whenever possible, 
the best position within the current narrative should be sought, which is an essential 
condition for obtaining this freedom of action. The construction and reinforcement 
of narratives on the subject of PCE inspection should promote a positive attitude 
from the population, giving credibility to the actions of the various inspection teams 
in the area of operations. It is concluded that the practice of effective Strategic 
Communication actions in these operations should provide a profound 
transformation in the perceptive panorama of Brazilian society. The practice of the 
virtue strategy and its consequent exploitation in digital media will certainly play a 
leading role in strengthening and protecting the image of the Force. It is known that 
increasing the sense of security of the Brazilian population is one of the main 
purposes of the inspection system for controlled products. It is necessary to build 
and sustain a correct, transparent and timely narrative so that operating practices 
can have credibility, trust and freedom in the ideas of a society that trusts and has 
always trusted the Brazilian Army Institution, thus allowing the general public has a 
favorable perception of safety through the actions taken. 
 
Keywords: Army Controlled Products. Society. Oversight. Strategic Communication. 
Safety. Narrative. Credibility. Virtue Strategy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Produto Controlado pelo Exército (PCE) é aquele produto que para fins de 

definição, apresenta poder destrutivo; ou sua propriedade possa causar danos às 

pessoas ou ao patrimônio; ou possua indicação de necessidade de restrição de uso 

por motivo de incolumidade pública; ou ainda, possa ser de interesse militar. 

(BRASIL, 2019b) 

A fiscalização de PCE tem como finalidade contribuir para a segurança da 

sociedade, por meio do controle das diversas atividades com PCE, além de poder 

cooperar com o Ministério da Defesa (MD) nas ações da Estratégia Nacional de 

Defesa (END) (BRASIL, 2020e), colaborar com a mobilização industrial de recursos 

logísticos de defesa, acompanhar a evolução científico-tecnológica dos PCE, e, por 

fim, colaborar com a preservação do patrimônio histórico nacional, no que se refere 

a PCE. 

Ainda, sob o aspecto de contribuição para a segurança da sociedade 

brasileira nas ações de fiscalização de produtos controlados, a conjuntura atual, 

aliada à evolução tecnológica e ao crescimento de importância da dimensão 

informacional no espectro dos conflitos, surge a comunicação estratégica como 

fator relevante para consecução dos objetivos estratégicos ou mesmo do estado 

final desejado de uma operação (EFD).  

A conquista da opinião pública, por intermédio de uma comunicação 

estratégica eficiente e eficaz pode permitir ao Comandante (Cmt), em diversos 

níveis, um desempenho respaldado pela confiança e pelo conhecimento. 

No que diz respeito ao controle das diversas atividades com os PCE, compete 

ao Comando do Exército regulamentar, autorizar e fiscalizar o exercício, por 

pessoas físicas ou jurídicas, dessas atividades, sendo elas: de fabricação, 

comércio, importação, exportação, utilização, prestação de serviços, transporte, 

colecionamento e o tiro desportivo. 

As Instruções Gerais para Fiscalização de Produtos Controlados esclarecem 

que os PCE são classificados, quanto ao grau de restrição, da seguinte forma: de 

uso proibido; de uso restrito; ou de uso permitido. São produtos controlados de uso 

proibido: os produtos químicos listados na Convenção Internacional sobre a 

Proibição do Desenvolvimento, Produção, Estocagem e Uso de Armas Químicas e 

sobre a Destruição das Armas Químicas Existentes no Mundo, promulgada pelo 
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Decreto nº 2.977, de 1º de março de 1999, e na legislação correlata, quando 

utilizados com a finalidade de desenvolvimento, de produção, estocagem e uso em 

armas químicas; as armas de fogo de uso proibido; e as munições de uso proibido. 

Há uma grande diversidade de produtos controlados, além de seu próprio 

ciclo de vida, que fazem parte do panorama de planejamento e execução das 

atividades de fiscalização, sendo, entre eles: armamentos, munições, pirotécnicos, 

explosivos, produtos químicos, blindagens, fabricação, transporte, venda, 

importação e exportação, desfazimento, entre outros. 

As ações de fiscalização são atividades operacionais diretas, realizados sob 

o amparo do poder de polícia administrativa, sobre os produtos controlados ou seus 

usuários (pessoas físicas ou jurídicas). Normalmente são realizadas operações 

interagências que contam com diversos órgãos, no planejamento e na sua 

execução, que possui efeito coercitivo e sancionador, quando necessário, acerca 

da utilização de cada PCE. 

Ressalta-se a participação efetiva recente de todos os órgãos do sistema de 

fiscalização de produtos controlados, nas operações de fiscalização, durante a 

preparação e a execução dos grandes eventos (Copa das Confederações, Copa 

do Mundo e Jogos Olímpicos 2016), tudo com o objetivo de inibir e dissuadir as 

possíveis ameaças aos eventos, a partir dos PCE, em especial os pirotécnicos e os 

explosivos. 

A segurança possui um conceito muito amplo que vai da soberania nacional, 

passando por patentes, segurança pública e até economia. A sensação de 

segurança da população, de difícil quantificação, assim como a segurança pública 

são temas que permeiam a missão institucional e constitucional das Forças 

Armadas (FA). O crime organizado, em nosso país, tem se apresentado com o 

emprego de armamentos de grande letalidade, com uso explosivos, com o aumento 

dos homicídios, do tráfico de drogas e de armamentos, de roubo de cargas, entre 

outros. 

A credibilidade institucional, junto à população, que possuem as Forças 

Armadas, em especial o Exército Brasileiro (EB), é um importante ativo que pode 

ser utilizado em benefício da segurança pública em diversos momentos.  

Alguns defendem que a atuação coercitiva é necessária e que as Forças 

Armadas devem contribuir para a solução do problema, uma vez que, a crise na 

segurança pública possui potencial para causar grave ameaça à ordem interna.  
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Em 2020, para exemplificar a importância do material controlado e sua 

fiscalização, o mundo foi testemunha de um acidente de enormes proporções no 

Estado do Líbano, mas propriamente em Beirute. O fato ocorreu a partir da 

explosão de uma grande quantidade estocada do fertilizante Nitrato de Amônio. 

Produto controlado pelo EB aqui em território nacional, possui um histórico 

alarmante, quando de sua utilização por células terroristas na fabricação de 

artefatos explosivos e bombas caseiras. 

Desta forma, se apresenta o objetivo geral desta pesquisa, que busca estudar 

e analisar o possível aumento da sensação de segurança da população brasileira 

por intermédio do incremento de uma Comunicação Estratégica direcionada e 

promovida com as atividades de fiscalização de produtos controlados e suas 

variadas expressões. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

Como as ações de comunicação estratégica nas operações de fiscalização 

de produtos controlados podem contribuir para o aumento da sensação de 

segurança da população brasileira? 

 

1.2 CONTRIBUIÇÃO PARA O EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

Este trabalho contribuirá com o Exército Brasileiro, na análise das complexas 

atividades das operações de fiscalização de produtos controlados, proporcionando 

a oportunidade de dar conhecimento e transparência das atividades realizadas pelo 

Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados (SisFPC), inclusive para o 

público interno. 

Permitirá, ainda, a possibilidade de verificar as ações de comunicação 

estratégica de controle de PCE e a legislação vigente, a fim de se verificar práticas 

e ações específicas, com a intenção de recomendar ações ou metas e objetivos 

intermediários a serem perseguidos. 

 

2 METODOLOGIA 
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A pesquisa científica será desenvolvida com a utilização da metodologia 

qualitativa e o procedimento nominado como Pesquisa Bibliográfica e Documental. 

Pretende-se colher dados provenientes de diversas fontes bibliográficas e de 

documentação indireta, tais como: Normas, Portarias (particularmente no nível 

federal e do Exército Brasileiro), manuais militares, livros, artigos, revistas 

científicas, pesquisas acadêmicas que se relacionem com o assunto. 

Segundo Vergara (2009), a realização da pesquisa corrente deverá ser 

explicativa, descritiva, bibliográfica e documental.  

Assim, procurou-se empregar o método indutivo e as técnicas de 

levantamento e seleção da bibliografia, leitura analítica, fichamento, análise 

comparativa e interpretação dos resultados. 

Tendo em vista todas as características do tema em questão, especificamente 

do problema e da metodologia desta pesquisa, os dados coletados foram 

conduzidos e executados por uma correta análise de conteúdo. Esta pesquisa 

encontrou a limitação de possuir poucas fontes para a supracitada pesquisa 

bibliográfica, principalmente no que diz respeito às Operações de Fiscalização de 

Produtos Controlados. Em contrapartida, a seleção adequada de todas as fontes 

coletadas proporcionou ao trabalho um resultado efetivo do mesmo. 

Ainda, resultou o aproveitamento da experiência do autor, como Chefe do 

Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), da 6ª Região Militar (6ª 

RM), no ano de 2016, no contexto das operações realizadas no contexto dos Jogos 

Olímpicos de 2016, na sede de Salvador/ Bahia, onde foi realizada parte da 

competição de Futebol, tendo sido o responsável pelos diversos planejamentos, 

pelas ações, pelas interações com a mídia, entre outros procedimentos específicos 

do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados. 

 

3 DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 REVISÃO DA LITERATURA 

  

3.1.1 A Fiscalização de Produtos Controlados. 
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A fiscalização de produtos controlados, conforme abordagem supracitada na 

introdução deste trabalho se apresenta como um conjunto complexo de ações 

sobre os ditos PCE e seus respectivos usuários. 

Eventos negativos e com reflexos expressivos, principalmente na esfera da 

segurança pública, como o desvio e o contrabando de armamento para o crime 

organizado, o uso de explosivos clandestinos em roubo a banco e explosões de 

caixas eletrônicos são foco das ações de certificação, controle e fiscalização dos 

ativos do sistema. Essa segurança deve ser dividida sob os aspectos de segurança 

de área e de segurança de PCE. 

A segurança de área corresponde à observação das condições de segurança 

das instalações, onde haja atividade com PCE, contra acidentes que possam 

colocar em risco a integridade de pessoas e de bens. 

Por sua vez, a segurança de PCE corresponde à adoção de medidas contra 

desvios, extravios, roubos e furtos de bens e aquisição indevida, a fim de evitar a 

sua utilização na prática de ilícitos. 

O Decreto número 10.030, de 30 de setembro de 2019, aprova o Regulamento 

de Produtos Controlados e determina todas as especificidades do tema que 

abrange todas as práticas relacionadas. (BRASIL, 2019c) 

Segundo  o mesmo decreto, compete ao Comando do Exército exercer a 

regulamentação, a autorização e a fiscalização do exercício das atividades 

relacionadas com PCE de fabricação, comércio, importação, exportação, utilização, 

prestação de serviços, colecionamento, tiro desportivo ou caça. 

Ainda na contextualização do tema, em sua obra A Importância do Exército 

Brasileiro na Fiscalização de Produtos Controlados, Junior (2016) diz que a 

fiscalização dos produtos controlados engloba inúmeras ações e atividades, tais 

como: a fabricação, a recuperação, a manutenção, a utilização industrial, o 

manuseio, o uso esportivo, o colecionamento, a exportação, a importação, o 

desembaraço alfandegário, o armazenamento, o comércio e o tráfego dos produtos 

relacionados. 

A governança e a gestão do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados 

(SisFPC) permitem a economicidade dos diversos processos do SisFPC, a garantia 

da entrega de todos os produtos e dos serviços e a transparência em suas ações. 

Tudo se realiza por intermédio do acesso da sociedade às informações geridas pelo 
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SisFPC,  permitindo comunicar suas variadas ações à sociedade, sobretudo com 

efetividade, com eficácia, e com eficiência. 

Quanto à modelagem do SisFPC, temos que:  

“O Exército Brasileiro ainda possui todo um sistema vocacionado para as 

atividades de fiscalização de produtos controlados. Possui um órgão de direção 

geral responsável pela coordenação a nível nacional – Diretoria de Fiscalização de 

Produtos Controlados (DFPC) - bem como pessoal especializado, experiente e 

motivado para bem cumprir as suas tarefas. A DFPC, por intermédio da sua rede 

de fiscalização, dos seus inúmeros sistemas e programas informatizados, consegue 

alcançar a capilaridade em todo território nacional, fundamental para atingir os 

seus objetivos propostos.” (JUNIOR, 2016) 

 

Em sequência, serão abordadas as especificidades a respeito do emprego do 

EB nas diversas ações de FPC. 

 

3.1.2 O Emprego do Exército Brasileiro e as ações de controle de PCE. 

 

O emprego do Exército Brasileiro nas diversas ações pode ser aprofundado 

no sistema de fiscalização por fundamento de atividades cartoriais e atividades 

operativas. 

A atividade cartorial se fundamenta pela certificação e pelo registro de todas 

as pessoas físicas ou jurídicas que são efetivamente usuários do sistema. Para 

este fim, pode-se destacar os principais usuários do sistema: caçadores, 

colecionadores e atiradores, transportadoras, fábricas de armamentos, munições e 

explosivos, depósitos de explosivos e fertilizantes (que possam se transformar em 

artefatos bélicos), mineradoras, clubes de tiro, entre outros. As atividades 

operativas específicas ainda serão desenvolvidas neste trabalho.  

A capilaridade e a participação de todas ações se dá por intermédio da DFPC 

e das diversas regiões militares espalhadas pelo território nacional, com suas 

diversas agências de SFPC. 

As Instruções Gerais para Fiscalização de Produtos Controlados descrevem 

as atividades desempenhadas nas operações de fiscalização, assim como seu 

respectivo amparo, correspondente às ações de fiscalização. Estas são as medidas 

executadas pelo Comando do Exército com a finalidade de se evitar o cometimento 

de irregularidade com Produtos Controlados pelo Exército (PCE), que 

compreendem a auditoria física ou de sistemas; e as operações de fiscalização 

propriamente ditas. (BRASIL, 2019b)  
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Quanto a essa temática, Bertolino (2016) afirma que em eficaz sistema de 

fiscalização de produtos controlados se reveste de importância e de grande 

relevância para a defesa nacional, sendo capaz de dissuadir a ocorrência de ilícitos, 

em especial com a utilização de explosivos. 

A mesma abordagem é fundamentada por Junior (2016), quando direciona 

que a fiscalização de produtos controlados, com ênfase relativo ao controle de 

armamentos, munições e explosivos deve ter ligação direta com a temática de 

defesa e de segurança nacional. Com isso, torna-se prioritário e basilar que o 

Exército Brasileiro permaneça capitaneando esse controle, principalmente por se 

tratar de uma instituição cujas responsabilidades devem estar diretamente 

vinculadas com a defesa dos interesses estatais e com a segurança da sociedade.  

O Exército Brasileiro é a instituição nacional que se posiciona com as 

melhores condições para planejar e executar as atividades de fiscalização de 

produtos controlados, principalmente por sua presença e capilaridade pelo território 

nacional. 

A implementação de novas ações do Sistema de Fiscalização de Produtos 

Controlados (SisFPC) para tornar o serviço mais efetivo reflete o elevado grau de 

maturidade estabelecido, assim como o profissionalismo com que a Instituição 

desenvolve todas as suas ações. 

Ainda quanto ao emprego do EB, em todas as atividades correlatas à 

fiscalização, tem-se que: “...é de fundamental importância a permanência do 

Exército Brasileiro na condução das atividades de fiscalização dos produtos 

controlados por se tratar de uma atividade sensível e com ligação direta com a 

defesa nacional.” (JUNIOR, 2016) 

 

3.1.3 A Comunicação Estratégica. 

 

A comunicação estratégica consiste em um conjunto de ações de 

comunicação planejadas, bem definidas e estruturadas para que os objetivos 

estratégicos da organização possam ser atendidos. Há um importante 

entendimento de que essa comunicação deva ser desenvolvida, principalmente em 

uma Instituição como o Exército Brasileiro, de uma forma alinhada, integrada e 

sincronizada. 
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O dinamismo e o protagonismo exercido pela dimensão informacional na 

condução das atividades institucionais de rotina, mas como também em ambiente 

operacional, permitem uma aplicação estratégica no uso de um processo 

estruturado de comunicação. Neste contexto, em planejamento, os tomadores de 

decisão são utilizados para obter, produzir, difundir e atuar sobre quaisquer 

informações. 

A comunicação estratégica propriamente dita tem fundamento teórico no 

contexto do Ministério da Defesa fundamentado no seguinte conceito:  

“...é compreendida como uma abordagem conjunta de governo para comunicar 

temas e narrativas harmonizadas com a estratégia nacional, podendo inclusive 

compor um contexto da guerra de informação. A Com Estrt ocorre por processos 

interagências pautados pelas necessidades de integração, coordenação e 

sincronização dos esforços de comunicação, visando a contribuir para a criação, 

fortalecimento ou preservação de condições favoráveis aos interesses e objetivos 

nacionais”. (BRASIL, 2020d) 
  

A Diretriz Geral de Comunicação Estratégica, no âmbito do Exército, 

prescreve que seu desencadeamento se faz presente por uma combinação das 

práticas adotadas no âmbito da comunicação social tradicional (atividades de 

relações públicas, assessoria de imprensa e divulgação institucional), com relações 

institucionais sistematizadas e com o emprego das mídias digitais, incluindo as 

mídias e redes sociais.  

Entende-se por Comunicação Estratégica uma comunicação integrada, 

sincronizada e alinhada com foco nas ações e difusões realizadas por uma 

organização para atingir seus objetivos, em seu mais alto nível e a longo prazo. 

Esta mesma fonte de consulta orienta o emprego da Comunicação Estratégica 

(Com Estrt) do Exército, em consonância com a Política de Informação do Exército, 

tendo como direcionamento para sua formulação e para seus planejamentos as 

seguintes premissas: 

a.O Exército Brasileiro (EB) é uma Instituição nacional permanente, sempre 

voltado para a conquista e manutenção das aspirações nacionais constantes da 

Constituição Federal; 

b.O EB goza de alto índice de credibilidade perante a sociedade, consubstanciada 

pelos seus valores, pelo sentimento do dever, pelo pundonor militar e pelo decoro 

da classe, impondo aos seus integrantes conduta moral e profissional 

irrepreensível, com a observância dos preceitos da ética militar; 

c.O EB vale-se da Força Terrestre (F Ter) para o cumprimento de suas missões, 

como instrumento de ação, a qual inclui todos os elementos da Instituição com 

capacidades para atuar nos diversos ambientes operacionais; 

d.O Sistema de Informação do Exército (SINFOEx) atua, primordialmente, na 

dimensão informacional do ambiente operacional; 

e.A Com Estrt é utilizada no processamento e na disseminação da informação de 

temas institucionais de interesse do EB, sendo definida como a comunicação 
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alinhada, integrada e sincronizada com os Objetivos Estratégicos do Exército 

(OEE), impondo a combinação das práticas tradicionais de comunicação social, 

com as relações institucionais e com o emprego de mídias digitais; 

f. A Com Estrt atua em sintonia e de forma coordenada com as Operações de 

Informação (Op Info), ainda que apresentem diferentes objetivos. As Op Info são 

conduzidas, prioritariamente, no contexto do emprego da F Ter, com atuação 

integrada das capacidades relacionadas à informação, para influenciar um 

oponente real ou potencial, diminuindo sua capacidade de tomada de decisão. 

g.A imagem institucional é um ativo de grande relevância no EB. Sua preservação 

e fortalecimento devem conter abordagens preventivas e reativas, diante das 

ameaças potenciais ou concretas que possam afetá−la. Assim, os princípios éticos 

e os valores morais que sustentam a Instituição e a sua cultura organizacional 

devem ser resguardados contra posicionamentos adversos. 

h. As ameaças à imagem do Exército podem ser direcionadas visando à 

desinformação e à contraposição de narrativas ao discurso institucional. A resposta 

adequada a eventuais ameaças deve ser precedida de efetivo monitoramento do 

espaço cibernético e acompanhamento da conjuntura. 

i. Por outro lado, o fortalecimento da imagem do EB pressupõe atuação proativa 

mediante o aproveitamento de oportunidades favoráveis à narrativa da Força. 

(BRASIL, 2020b) 

 

Pode-se afirmar que para o EB a Comunicação Estratégica (Com Estrt) deve 

pautar-se pelo alinhamento, integração e sincronização, de forma que: 

a) os discursos em todos os níveis estejam alinhados com a narrativa estabelecida 

pelo Comandante do Exército (Cmt Ex); 

b) as ações em todos os níveis sejam integradas, de tal forma que suas 

inter−relações produzam um efeito sinérgico; e 

c) as ações sejam sincronizadas, no tempo e no espaço, produzindo resultados 

efetivos. (BRASIL, 2020b) 

 

Ainda em sua Diretriz Geral, ressalta-se a proposta de que a Comunicação 

Estratégica deva ser planejada, executada, coordenada e avaliada, sempre 

objetivando o melhor posicionamento dentro da narrativa conjuntural, sendo 

condição essencial à obtenção da liberdade de ação. A Com Estrt e a Inteligência 

Militar devem atuar integradas, de modo a proporcionarem um eficiente e efetivo 

assessoramento à tomada de decisão, visando ao êxito da missão de preservação 

da narrativa definida. 

A Com Estrt deve ser conduzida desde o tempo de paz, passando por todo o 

espectro dos conflitos com o mínimo de transformações. 

Os planejadores e os participantes da construção, da preservação e da 

difusão das narrativas e das diversas ações, em todos os níveis, devem: 

-atuar junto aos públicos−alvo prioritários de forma proativa; 

-envolver os veículos de comunicação, inclusive as plataformas digitais; 

-considerar a complexidade da dimensão informacional e a crescente relevância 

do espaço cibernético²; 

-buscar parcerias com órgãos externos à Força capazes de multiplicar o efeito das 

narrativas, combinando atitudes e ações práticas, com a finalidade de conciliar 
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interesses e coordenar esforços para a consecução de objetivos e propósitos que 

atendam à Instituição; 

-observar as imposições prescritas nos instrumentos legais (leis complementares, 

decretos, portarias interministeriais, diretrizes governamentais, convênios e 

outros); e  

-utilizar a Rede do Sistema de Comunicação Social do Exército (RESISCOMSEx) 

para as ligações do canal técnico. (BRASIL, 2020b) 

 

Em sua Diretriz Geral de Comunicação Estratégica, o Comandante do 

Exército orienta que o compartilhamento das informações relacionadas à Força e a 

sua narrativa ou temática vigente devem ser disciplinados, particularmente por 

meios de mídias sociais, conforme diretrizes estabelecidas pelo Estado−Maior do 

Exército (EME). Deve-se, ainda, prioritariamente manter o monitoramento 

constante na dimensão informacional, de forma a mapear e processar os assuntos 

afeitos à Com Estrt, assessorando o Comando, para a consequente atuação 

oportuna. 

Ainda, tem-se que as ações de sincronizar as narrativas em todos os níveis 

da Instituição, de tal forma que as ações de Com Estrt sejam divulgadas ou 

promovidas no momento oportuno e ainda estejam inter-relacionadas, a fim de 

produzir o efeito sinérgico desejado. (BRASIL, 2021a) 

Ainda por definição, entende-se que a comunicação estratégica pressupõe 

uma atuação proativa, tempestiva e com visão prospectiva (de médio ou longo 

prazo), de modo que a narrativa institucional possa posicionar adequadamente a 

Força perante a sociedade, favorecendo a concretização de seus objetivos. 

 Destaca-se, nas mesmas diretrizes, que a Com Estrt pode ser versátil, 

devendo apresentar dinamismo e integração, de forma a percorrer todos os níveis 

de decisão do Exército Brasileiro. Cabe ressaltar que também fazem parte desse 

processo de difusão de uma comunicação oportuna a todos os seus integrantes, 

desde os comandantes, nos diversos níveis, até militares atuando isoladamente. 

 Quanto às orientações para o planejamento e a execução da comunicação 

estratégica, tem-se que o planejamento e a execução da Com Estrt nos níveis 

institucional e operativo poderão contemplar as seguintes etapas: 

1) consideração das diretrizes do mais alto escalão no tocante ao tema, para que 

sirva de ponto de partida para o alinhamento da narrativa em todos os níveis; 

2) estabelecimento dos objetivos que se pretende alcançar, os quais devem balizar 

a narrativa a ser utilizada; 

3) construção da narrativa, com suas respectivas ideias-força, tendo por base as 

diretrizes estabelecidas e os objetivos considerados; 

4) faseamento do planejamento, como forma de organização e controle; 

5) definição das linhas de esforço, a fim de estabelecer o caminho necessário para 

alcançar os objetivos; 
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6) levantamento das ações a serem executadas com vistas a alcançar os objetivos; 

7) estabelecimento de campanhas de comunicação social que serão empreendidas 

com apoio das agências em todos os níveis; e 

8) estabelecimento de indicadores que servirão para balizar o desenvolvimento da 

comunicação ao longo da execução, permitindo, assim, a avaliação e o 

monitoramento. (BRASIL, 2021a) 

 

Conforme diretriz anual, expedida pelo Exército, os seguintes aspectos devem 

ser levados em consideração para cada fase do planejamento de uma ação de 

comunicação estratégica:  estabelecimento dos públicos-alvo prioritários, bem 

como das instituições e dos stakeholders necessários, conforme o respectivo Plano 

de Relações Institucionais; definição dos assuntos que deverão ser explorados ao 

longo da atividade; definição dos assuntos que deverão ser evitados; definição do 

tipo de esforço a ser empreendido (se com maior ênfase no emprego da força ou 

nas ações subsidiárias), com base no lema: Braço Forte - Mão Amiga; e definição 

do perfil (alto ou baixo) da comunicação. 

Destaca-se ainda que o planejamento e a execução da Com Estrt devem ser 

balizados ao mesmo tempo seja no nível institucional pelos Objetivos Estratégicos 

do Exército (OEE), seja no nível operativo pelo Estado Final Desejado da operação. 

(BRASIL, 2021a) 

Ainda, de acordo com a Diretriz Anual de Comunicação estratégica, o 

comando do Exército ressalta que a Com Estrt se fundamenta em narrativas, de 

forma que as imagens, mensagens e ações emanadas por todos os níveis estejam 

perfeitamente alinhadas com a Diretriz do Comandante do Exército e com os OEE. 

Essa mesma documentação apresenta como uma das principais narrativas 

gerais a que a imagem da Força deve ser sempre preservada, sustentada e 

consolidada por todos os seus integrantes, com fundamento nos valores, nos 

deveres e na ética militar. 

Um pressuposto se apresenta como fundamento na prática de uma 

comunicação efetiva para com a população brasileira:  

“A sociedade sempre conferiu ao EB papel de destaque na vida nacional. Em um 

cenário repleto de incertezas, rápidas transformações em todos os campos do 

conhecimento humano e avanços na conectividade digital, a efetivação da Com 

Estrt torna-se imprescindível para continuar fortalecendo a história do EB e seus 

laços de confiança com a sociedade brasileira e, ao mesmo tempo, para permitir a 

superioridade de informações, a difusão da narrativa elencada e a liberdade de suas 

ações.” (BRASIL, 2021a) 

 

Importante foco foi transmitido na supracitada diretriz, fundamentado na 

sistematização da Com Estrt do Exército, com a reunião da comunicação social, 
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das relações institucionais e das mídias digitais, objetivando o alinhamento da 

narrativa da Força em todas as dimensões e potencializando os esforços na 

efetivação dos objetivos da Instituição. 

Ainda por intermédio de sua diretriz, a aplicação sistêmica da Com Estrt deve 

perseguir o máximo de complementaridade e de cooperação na divulgação e na 

promoção da informação, assim como na implementação das diversas ações. Com 

isso, devem ser estabelecidas metas coerentes com as possibilidades e limitações 

de cada escalão envolvido. 

Dada a relevância sobre o tema e para as diversas atividades que são 

desenvolvidas, cada integrante da Força deve ter o comprometimento com a 

dinâmica do seu processo, a fim de que sejam difundidos os valores da Instituição, 

bem como aprimoradas a coesão e a integração com a sociedade, que continuará 

depositando no Exército suas mais transparentes expectativas em prol da defesa 

dos seus interesses e do engrandecimento do País. 

A partir de toda essa teoria, pode-se passar a um melhor entendimento a 

respeito das operações propriamente ditas. 

  

3.1.4 As Operações de Fiscalização de Produtos Controlados. 

 

As operações de fiscalização de produtos controlados podem e devem ser 

entendidas como as ações efetivas e coercitivas sobre todo o processo de 

produção, comércio, transporte, utilização, dentre outras práticas da qual, os SFPC 

e a DFPC são responsáveis. A finalidade das mesmas segue no entorno da 

prevenção de crimes e transgressões diversas, de desvio de armamento e dos 

explosivos, até mesmo do crime de terrorismo. 

Todos os integrantes do sistema podem agir com o poder de polícia 

administrativa na execução da fiscalização propriamente dita, permitindo assim às 

apreensões, multas e interdições de possíveis violadores das leis e dos 

regulamentos específicos. 

A natureza dessas operações se debruça essencialmente na prática das 

operações interagências, que devem sempre contribuir com o resultado efetivo das 

mesmas. Pode-se citar, entre outras, a participação das seguintes agências: 

polícias em geral, Ministério Público, Receita Federal, Correios, mídias, portos e 

aeroportos, entre outros. 
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As atividades desempenhadas nas operações de fiscalização e seu respectivo 

amparo estão contempladas no Capítulo III das Instruções Gerais para Fiscalização 

de Produtos Controlados, correspondente às Ações de Fiscalização. Estas são 

medidas executadas pelo Comando do Exército com a finalidade de evitar o 

cometimento de irregularidade com Produtos Controlados pelo Exército (PCE), que 

compreendem a auditoria física ou de sistemas; e as operações de fiscalização 

propriamente ditas. (BRASIL, 2019b) 

Em suas Instruções Gerais específicas, pode-se afirmar que o planejamento, 

a coordenação e a condução das operações de fiscalização de produtos 

controlados devem ser de responsabilidade do EB, ainda que seja estabelecido que 

demais agências da administrração pública poderão participar das mesmas 

operações em conjunto com à Força. 

Os grandes eventos (Copa das Confederações 2013, Copa do Mundo 2014, 

Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016, entre outros) realizados no Brasil, nos 

últimos anos, permitiu ao Exército de Caxias ter uma bagagem operacional, com 

histórico de ações e operações em variados campos. Por conta da possibilidade de 

uma ameaça terrorista com uso de explosivos e assemelhados, as operações de 

fiscalização de produtos controlados tiveram destaque à época, gerando inúmeras 

lições aprendidas que podem ser exploradas na presente pesquisa. 

Um importante texto produzido em consequência dessa fase supracitada foi 

“A Participação do Exército na Segurança dos Grandes Eventos – O Legado”. Esta 

obra trouxe a reflexão com destacada significância por um formato de um relatório 

que foi produzido pelo Exército Brasileiro, a respeito do legado das ações 

realizadas pela Instituição durante os Grande Eventos. 

Nesse período, o Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados (SisFPC) 

realizou cerca de 20 operações preventivas de fiscalização de explosivos, onde se 

destacaram as operações Rastilho, Dínamo e Azoto, que foram centralizadas e 

coordenadas diretamente pela Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados 

(DFPC), com sede em Brasília/DF. Ainda, nesse período, merece ser destacada a 

relevância das chamadas Operações Direcionadas, desencadeadas durante os 

Grandes Eventos para engajar alvos de oportunidade por todo o território nacional. 

“O SisFPC empregou o Poder de Polícia Administrativa do Exército, por meio de 

vistorias em produtos controlados, para verificar aqueles armazenados 

irregularmente, os que estivessem em posse de pessoas em situação contrária ao 

que prescreve a legislação vigente, e os posicionados em locais que afetassem 
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diretamente a segurança de quaisquer pessoas ou atividades conexas aos Grandes 

Eventos.” (BRASIL, 2016) 

 

Durante as operações de segurança nos Grandes Eventos, foi identificada a 

necessidade de evitar que pessoas ou organizações mal intencionadas, 

conseguissem ter acesso a munições e, principalmente, explosivos para empregar 

em suas ações (terroristas). Tendo por base que a fiscalização de produtos 

controlados é uma das atribuições legais do Exército Brasileiro (EB), foi criado um 

eixo de atuação na área de Defesa denominado Fiscalização de Explosivos, 

norteando suas ações de segurança prioritária. 

Em 2016, durante às operações de fiscalização de produtos controlados no 

contexto dos Jogos Olímpicos/ Paralímpicos, foram cumpridas, de forma conjunta, 

mais de 3.500 patrulhas de fiscalização e cerca de 3.000 vistorias. Foram 

percorridos 400.000 km e efetivadas 530 autuações, contando com mais de sete 

mil pessoas envolvidas e com a adoção de medidas necessárias, visando a garantir 

um ambiente pacífico e seguro. (BRASIL, 2016) 

Após ter sido realizada a contextualização com o ambiente operativo, segue-

se a abordagem a ser estudada acerca das ações específicas de comunicações e 

seus respectivos reflexos. 

 

3.1.5 As ações de comunicação nas operações  

 

A dimensão informacional vem desempenhando um papel relevante e 

fundamental nos conflitos de nova geração. A dita batalha de narrativas, em um 

esforço bilateral de se construir uma narrativa favorável, é determinante para que 

as partes envolvidas obtenham a liberdade de ação ou até mesmo legitimidade em 

suas ações de estratégicas, operacionais ou até mesmo táticas. 

Parcela prioritária nos esforços de superioridade nessa dimensão 

informacional se faz pelo predomínio das atividades relacionadas com a 

comunicação, em suas variadas identidades, sejam pela comunicação social, 

relações públicas, relações institucionais, jornalismo, marketing, entre outras. 

Variadas fontes de consultam abordam e dão fundamento ao tema 

pesquisado neste policy paper, dos quais podemos enfatizar algumas ideias 

centrais que em seguida serão abordadas. 
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Caracterizando a importância da comunicação planejada em operações, 

Royal (2019) relembra que após a guerra do Vietnã, os generais americanos 

conscientizaram-se de que os conflitos não se desenvolvem apenas no campo 

militar, mas também nos campos econômico, político, e sobretudo midiático. Eles 

assimilaram o fato de a sorte de uma batalha poder ser decidida pelas imagens, 

pela percepção dos acontecimentos e por sua influência na opinião pública. 

No que diz respeito à ação das mídias, deve-se tentar dominar essa arma 

cada vez mais utilizada pelos adversários, uma vez que os interesses vitais de uma 

nação estão em jogo pelas instituições militares desdobradas. 

“...a informação transformou-se em uma inegável linha de ação estratégica para os 

atores mundiais. É um campo do qual é impossível se fazer ausente sob o risco de 

se ver ultrapassado. Mas trata-se também de um domínio que deve ser bem 

identificado em sua nova realidade: um espaço que a ninguém pertence, que possui 

vida própria, no qual é possível interferir e agir, mas cujos efeitos são atualmente 

incontroláveis.” (ROYAL, 2019) 

 

Importante e relevante aspecto a ser observado e pesquisado durante as 

práticas da comunicação na dimensão informacional, do campo de batalha, é 

fenômeno de crescimento das mídias sociais. Quanto a isso, o Exército 

fundamentou-se a respeito da necessidade de não se ausentar dessas mesmas 

redes sociais. 

Uma geração de jovens militares, de diversos postos e graduações, estão 

cada vez mais engajados e participantes ativos de todo esse ambiente por 

intermédio das mídias sociais. Seus comportamentos podem influenciar 

decisivamente no resultado das operações militares. Sensibilizar e informar é a 

melhor forma de disciplinar os militares no uso de seus aparelhos de mídias, de 

forma que haja uma melhora na conduta e no comportamento dos mesmos. 

Ainda sobre a temática da abordagem do uso das diversas mídias digitais e 

sociais, mesmo que sejam determinantes e vantajosos na tentativa de controlar as 

diversas narrativas nas diversas ações: 

 “As redes sociais podem ser verdadeiros catalisadores de descontentamento, seja 

dos consumidores, do pessoal das empresas, das administrações ou dos cidadãos 

em geral. Mas essas mesmas redes podem também, em retorno, ser instrumentos 

de influência dessas mesmas populações quando desejarem corrigir o tiro”. 

(ROYAL, 2019) 

 

Um dos principais fundamentos defendidos neste referencial teórico é a dita 

Estratégia da Virtude que direciona a comunicação a respeito de um 

comportamento virtuoso de toda a tropa em operações. Ainda, destaca-se que as 
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Forças Armadas devem possuir uma vocação para permanecerem fiéis à 

legalidade e à imagem dos valores da democracia que elas defendem e do qual 

são o braço forte. Hoje, mais do que ontem, uma força militar que não usufrui do 

apoio da opinião pública perde sua legitimidade. Construir uma solidariedade das 

populações consiste notadamente em lhes proporcionar a imagem de uma tropa 

isenta de qualquer mácula, que combate para defender interesses ou valores de 

uma nação. 

“...A estratégia da virtude que propomos a nossas forças armadas, consiste, 

portanto: 

- ...em acentua o combate pela moralidade no ambiente midiático; 

- ...em jamais abolir a transparência em sua comunicação 

-...em educar e valorizar a exemplaridade comportamental de nossos homens no 

exercício de combate.” (ROYAL, 2019) 

 

Ainda sobre a estratégia da virtude, em síntese, tem-se o entendimento de 

que se faz necessário comunicar que há mais proveito em ser exemplar do que 

violento, legitimando todas as suas ações no controle da força. A imagem percebida 

pelo comportamento dos soldados em operações acabará substituindo as legítimas 

razões do emprego da Força. Essa percepção positiva deve ser valorizada, pois, 

quanto à atividade de comunicação, a discrição e a modéstia em geral não 

aparentam gerar efetividade.  

O Exército Brasileiro nos direciona para a oportuna orientação do Centro de 

Comunicação Social do Exército, a respeito da promoção da marca Exército que 

permitiu por exemplo, durante os Grandes Eventos, haver unidade no planejamento 

e na execução do trabalho de comunicação nas operações, dando oportunidade 

aos escalões executantes de se adaptarem e cumprirem os planos, sempre 

objetivando o estado final desejado operativo. 

Durante os Jogos Olímpicos Rio 2016, o alinhamento de discurso pôde ser 

alcançado por dinâmicas planejadas em ambiente de planejamento e de execução 

estratégicas das operações. Exemplo disso, pode-se citar a realização de palestras 

para jornalistas e para editores da Rede Globo e da Rede Record, quando foi 

transmitido um melhor entendimento aos órgãos de imprensa sobre a temática do 

enfrentamento ao terrorismo. A atividade contou com a participação de diversos 

representantes das assessorias de imprensa e de comunicação social das agências 

e dos órgãos envolvidos na segurança dos Jogos. 
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Ressalta-se a importância da comunicação social nos Grandes Jogos com o 

papel imprescindível, gerando visibilidade necessária para o êxito das missões e 

ao projetar a Força. 

Como importante resultado finalístico para o Exército Brasileiro, durante os 

mesmos Grandes Eventos, a par de tudo isso, o legado imaterial para a 

Comunicação Social do Exército não tem precedentes, uma vez que o Sistema de 

Comunicação Social do Exército pôde colocar em prática o estabelecimento, a 

manutenção, a operação e a segurança do funcionamento da rede, gerenciando 

crises e eliminando as desconfianças e a desinformação, o que preservou e 

fortaleceu a imagem do EB. 

Ainda no relatório referenciado neste estudo, relativo aos Grandes Eventos, 

tem-se que no campo da comunicação social foi uma excepcional oportunidade 

para o Exército demonstrar ao país e ao mundo seu profissionalismo, disciplina e 

competência. Sobretudo, o Exército demonstrou sua capacidade de cumprir, com 

altos padrões de desempenho, as missões que lhe são atribuídas, simbolizando 

essencialmente uma ação de comunicação estratégica entre diversos públicos de 

interesse, inclusive externos. 

Já no que diz respeito às operações propriamente ditas, a guerra de 

informação pode ser definida pelo conjunto de ações destinadas a obter a 

superioridade das informações, agindo diretamente nas redes de comunicação de 

um oponente, bem como retirando-lhe a liberdade de ação ao garantir a nossa. 

A Comissão Interescolar de Doutrina de Operações Conjuntas (CIDOC), no 

ano de 2020, publicou a Nota Escolar Nr 006 a respeito das “As Operações de 

Informação no Nível Operacional”, contendo orientações para a elaboração de 

Operações de Informações no nível operacional para as Escolas de Altos Estudos 

do MD e das Forças Armadas, bem como para fundamentar os subsídios da 

Doutrina de Operações Conjuntas. 

Os seguintes conceitos vão ao encontro desta pesquisa por conta da prática 

da comunicação estratégica em operações: 

As Operações de Informação (Op Info) consistem na coordenação do emprego 

integrado das Capacidades Relacionadas à Informação (CRI), em contribuição a 

outras operações ou mesmo compondo o esforço principal, para informar e 

influenciar pessoas ou grupos hostis, neutros ou favoráveis, capazes de impactar 

positiva ou negativamente o alcance dos objetivos políticos e militares, bem como 

para comprometer o processo decisório dos oponentes ou potenciais oponentes, 

enquanto garantindo a integridade do nosso processo. Dentre as CRI, destacam-se 
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como principais: Operações Psicológicas, Ações de Guerra Eletrônica, Guerra 

Cibernética, Comunicação Social e Assuntos Civis. (BRASIL, 2020d) 
 

A Operação de Informação tem por objetivo contribuir para a obtenção da 

superioridade de informações em ambiente operativo. Esta pode ser caracterizada 

como uma vantagem, persistente ou transitória que deve resultar de uma 

capacidade de fornecer Info úteis aos usuários interessados e de interesse, no 

momento oportuno e no formato adequado, negando ao adversário, sempre que 

possível, quaisquer oportunidades de alcançar. Há, ainda, o entendimento de que 

o esforço de comunicação estratégica deveria estar condicionado desde o nível 

político e sua execução poderia alcançar regulações até o nível tático. 

Em linhas gerais, o planejamento baseado em efeitos deve ser relacionado 

aos pontos de decisão do comando da operação. Um efeito informacional é um 

estado físico ou de comportamento que se almeja alcançar, a partir de uma ação 

planejada. Os efeitos informacionais, as ações de Op Info e as tarefas das 

capacidades relacionadas à informação (CRI) ou quaisquer outras capacidades 

específicas são relacionadas no planejamento, visando facilitar a sincronização, o 

alinhamento e a das diversas narrativas. 

“A coordenação das Op Info ocorrerá em uma reunião que englobam ações de 

integração das Capacidades Relacionadas à Informação (CRI) (Com Soc, Op Psc, 

GE, Assuntos Civis e Guerra Cibernética, dentre outras) e contará com 

representantes da célula do D-8 (Op Info) como coordenador, além de 

representantes do D-1 (Inteligência), D-3 (Operações), D-5 (Planejamento), dentre 

outros interessados. Dela se esperam para atualizações referentes a ajuste de Ideias 

Força, ajuste de Alvos e atualização das ações de Op Info.” (BRASIL, 2020d) 

 

Conforme prescrito no Plano de Comunicação Social do Exército, para 

cumprir sua missão, a Com Soc deve balizar suas ações nos seguintes preceitos:  

1) fornecer respostas adequadas e oportunas aos questionamentos da sociedade 

relacionados à Instituição;  

2) privilegiar a atividade-fim da Força, considerando a importância das atividades 

subsidiárias na integração Exército - comunidade e da opinião pública no respaldo 

às decisões militares;  

3) atuar para manter, em níveis elevados, a credibilidade e a confiança da 

sociedade na Instituição; e  

4) promover o aumento do poder de combate da Força Terrestre pela prevenção 

dos erros de entendimento e de percepção dos públicos interno e externo, e pelo 

fortalecimento do moral, da coesão e do espírito de corpo da tropa. (BRASIL, 

2020c) 

 

3.1.6 Credibilidade do Exército Brasileiro e o grau de satisfação em suas 

ações. 
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Como foi apresentado em citações anteriores, uma das finalidades do Serviço 

de Fiscalização de Produtos Controlados é contribuir para a segurança da 

sociedade, por meio do controle das atividades com Produtos Controlados pelo 

Exército (PCE). Cabendo ao Exército Brasileiro pautar-se por uma postura de 

virtudes e de moralidades de modo a fortalecer sua comunicação com a opinião 

pública. 

Uma importante premissa aponta que o Exército Brasileiro goza de alto índice 

de credibilidade perante a sociedade, consubstanciada pelos seus valores, pelo 

sentimento do dever, pelo pundonor militar e pelo decoro da classe, impondo aos 

seus integrantes conduta moral e profissional irrepreensível, com a observância 

dos preceitos da ética militar. 

Essa sociedade se faz representada pela opinião pública, devendo a 

Instituição devotar relevante prioridade na transparência das ações e 

principalmente nas entregas durante suas ações ou operações, proporcionar a 

percepção de uma Instituição isenta de qualquer mácula, que combate para 

defender interesses da sociedade. 

A conquista do apoio da opinião pública deve conferir a legitimidade 

necessária às operações de fiscalização, obtendo credibilidade e confiança em 

todas as suas ações. 

O processo que consiste em supervisionar, influenciar, controlar e defender a 

reputação de uma marca na Internet ou em qualquer outra mídia com vocação 

comunitária direciona as ações junto à sociedade. 

 Essa estratégia da presença de uma marca nas redes comunitárias, passível 

de ser aplicada em boa medida pelas Forças Armadas, visa atingir vários objetivos 

entre os quais:  

“...- a gestão e o controle de sua imagem e de sua reputação na Internet 

- o desenvolvimento de um vínculo com os internautas com a finalidade de seduzir 

uma nova “clientela”, fidelizar a “clientela” antiga e criar uma relação forte com 

quem pode revelar-se notórios agentes da marca (líderes de opinião). Trata-se, 

pois, de trabalhar sobretudo a atratividade e a imagem.” (ROYAL,2019) 

 

Para a realização de uma governança eficiente e eficaz da gestão de 

comunidades, a literatura estudada prescreve 5 (cinco) ações simultâneas: 

“...- Ser capaz de realizar um bom diagnóstico para bem conhecer a cartografia 

dos locais de conversações sobre a marca na web; 

- Desenvolver presença forte e diversificada nos meios precisos em que os alvos 

foram identificados; 
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- Ser ativo em longo prazo a fim de dinamizar e congregar positivamente sua 

comunidade; 

- Preservar a verdadeira autenticidade da marca ou da organização de qualidade 

incontornável para reerguer a imagem e restabelecer a legitimidade em bases 

perenes; 

- Propor um real subsídio, que vá além de simples contra- argumentos 

encantatórios. Com efeito, o conteúdo das intervenções nas redes sociais deve 

apresentar um forte valor intrínseco para suscitar o interesse do internauta e obter 

sua adesão. É assim que, sendo suficientemente persuasivo, o conteúdo pode ser 

por sua vez, transmitido pelos internautas, produzindo a “viralidade”.” (ROYAL, 

2019) 

 

Deve-se objetivar um novo relacionamento com a comunidade, por intermédio 

da instauração de uma comunicação recíproca para se contrapor a uma ação de 

desinformação ou de descrédito de qualquer tipo de ação ou intervenção de 

terceiros. O objetivo é garantir o pleno e integral apoio de um grupo de pessoas, 

por intermédio da opinião pública. 

Os aspectos relativos à segurança e à sensação de segurança podem ser 

resumidos da seguinte forma: 

“A segurança real e utópica, pois teríamos que ter a garantia de não acontecer 

nenhum problema com a pessoa: acidente de trânsito, roubo, furta, agressão e até 

pequenos acidentes caseiros. Neste contexto a polícia trata a tranquilidade publica 

como "sensação de segurança", com maior ou menor grau, mesmo porque as 

estatísticas aumentam ou diminuem, sendo assim temos o maior ou menor grau de 

segurança. Quando a sensação de segurança está em alto grau, vemos as pessoas 

de uma comunidade sentindo-se a vontade para passear, realizar compras, 

trabalhar e praticar as atividades normais, sem medo das adversidades. Quando 

inexiste sensação de segurança ou está em baixo grau, vemos residências 

transformadas em verdadeiras fortalezas e as pessoas com medo de tudo e de 

todos, sendo que, além da desvalorização dos bens, há a banalização da vida.” 

(SILVA, 2008) 
 

Em operações, a utilização das atividades de comunicação social deve causar 

ou projetar efeitos positivos na sensação de segurança de uma comunidade.  

No momento em que uma população tem a percepção de que o Exército está 

efetivamente prevenindo ou combatendo a criminalidade, apresentando bons 

resultados e níveis adequados de segurança ela sente-se mais segura. 

Ressalta-se que a prática de ações preventivas permite uma melhor 

percepção, dando à comunidade a sensação de presença real das Forças de 

segurança ao seu lado. 

De acordo com o artigo Análise das Operações Interagências de Fiscalização 

de Produtos Controlados executadas pelo Exército em 2015: 

“...a sociedade brasileira, ao mesmo tempo que dá sinais evidentes de que o 

Exército é uma Instituição confiável, exige postura exemplar ante a estas ameaças 

impostas pelo mundo moderno. Neste contexto, torna-se fundamental o controle e 
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a fiscalização de produtos que, caso sejam utilizados de maneira criminosa, podem 

representar um efetivo risco para a sociedade. A realização de grandes eventos no 

Brasil nos últimos anos, como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, ensejou o 

emprego maciço das FA em atividades de segurança...” (BERTOLINO, 2016) 

 

Ainda no que diz respeito a sensação de segurança, a literatura estudada 

mostra que, por exemplo, nas Operações de Fiscalização de Produtos Controlados 

realizadas pelo Exército em 2015, os resultados foram eficazes e eficientes, não 

somente pelos materiais diversos apreendidos, mas também por contar com a 

participação interagências que integrou toda a sistemática de fiscalização. As ações 

contribuíram para a diminuição do número de ações ilícitas por meio do uso de 

PCE, de forma que se melhorasse a sensação de segurança por parte de toda 

sociedade. 

Destaca-se, dentre elas, a grande visibilidade obtida pela Força Terrestre e 

instituições envolvidas, mesmo em situações em que nenhuma irregularidade ou 

prática criminosa foi constatada, a projeção das mesmas junto à comunidade, no 

cumprimento de suas destinações constitucionais. 

A Participação do Exército na Segurança dos Grandes Eventos, uma 

importante publicação do Exército Brasileiro que aborda variados conceitos, 

histórico e conquistas relativos aos grandes eventos realizados na última década 

no Brasil nos direciona as boas práticas e lições aprendidas, principalmente na 

dimensão informacional no que tange a área de comunicação. 

Ainda, o legado dos Grandes Eventos, a revisão bibliográfica mostra que na 

interação com pessoas foi possível fazer transmitir aos cidadãos, na prática, o real 

entendimento da missão Constitucional do EB e demais instituições.  

Ressalta-se que na fiscalização de Produtos Controlados, o EB também 

marcou presença ocupando os espaços que competem aos órgãos do Estado. 

Em síntese, os ativos mais relevantes a se proteger, durante as operações, 

são exatamente os elementos essenciais da reputação e da credibilidade 

desfrutadas pela Instituição. 

 

3.2 ANALISE DOS RESULTADOS 

 

Uma das ideias força que predominam a temática com protagonismo na 

revisão da literatura proposta é de que a projeção da imagem de uma Força 
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Armada, isenta de qualquer mácula, proporciona ou cria um ambiente 

extremamente favorável ao desencadeamento das operações militares. Narrativas 

bem construídas e difundidas por uma comunicação estratégica deve ser oportuna 

e alinhada com os objetivos estratégicos da organização. 

A sensação de segurança e o apoio da opinião pública conferem a 

legitimidade necessária à obtenção de liberdade de ação para a deflagração das 

diversas operações de fiscalização de produtos controlados. 

Pôde-se observar na revisão literária realizada que deve-se, sempre que 

possível, buscar o melhor posicionamento dentro da narrativa vigente, sendo 

condição essencial à obtenção da liberdade de ação. Esta liberdade possui um 

efeito quase finalístico na dimensão informacional e humana dos conflitos. 

A construção e o reforço de narrativas acerca da temática da fiscalização de 

produtos controlados promovem uma atitude positiva da população, dando 

credibilidade às ações das diversas equipes de fiscalização na área de Operações.  

Em análise da literatura proposta, dentre os resultados estudados pelas ações 

durantes os Grandes Jogos, observou-se que o Sistema de Comunicação Social 

do Exército pôde colocar em prática o estabelecimento, a manutenção, a operação 

e a segurança do funcionamento da rede, gerenciando crises e eliminando as 

desconfianças e a desinformação. Estas práticas preservaram e fortaleceram a 

imagem do Exército Brasileiro. Foi um significativo legado imaterial para a 

comunicação da Instituição. Este fortalecimento da imagem, em linhas gerais se 

traduzem e transformam em confiança e credibilidade. 

Todas as ferramentas de comunicação devem ser disponibilizadas no esforço 

de fortalecer e defender a imagem e os ativos intangíveis da Força.  

As mídias digitais, na atualidade, representam papel relevante como 

ferramenta e como ambiente fértil para propagação e construção dos diversos 

temas de interesse, sejam eles quais forem (Institucionais ou operativos). Não se 

pode prescindir de seu uso constante, sistemático e monitorado no amplo espectro 

das operações de fiscalização de produtos controlados. 

A atitude mais positiva deve ser a difusão e o reforço de narrativas durante as 

operações de fiscalização, de modo integrado e sincronizado, acerca dos 

elementos essenciais da reputação e da credibilidade do Exército Brasileiro, 

considerando-se que todas as ações podem e devem comunicar efetivamente, 

independente de campanhas de comunicação social. 
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4. RECOMENDAÇÕES 

 

A partir da fundamentação de toda a análise realizada no estudo das 

referências bibliográficas, recomenda-se a aplicação de determinadas práticas 

tendo como objetivos a sistematização e a efetivação das ações de comunicação 

estratégica nas operações de fiscalização de produtos controlados pelo Exército 

Brasileiro. 

 

4.1 RECOMENDAÇÃO DE APROVEITAMENTO DAS OPORTUNIDADES 

 

Aproveitar ao máximo as oportunidades de exploração midiática, de forma que 

sejam reforçadas as narrativas estratégicas das equipes de fiscalização de 

produtos controlados, visando maximizar o fortalecimento da imagem do Exército 

Brasileiro.  

Para isso sugere-se: Divulgar as ações do Exército que reforcem sua 

credibilidade e a confiança da sociedade na Força. 

 

4.2 RECOMENDAÇÃO DE ADOÇÃO DE PRIORIDADE NAS ATIVIDADES 

DE COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA 

 

O Comando das Regiões Militares ou dos SFPC devem estabelecer prioridade 

no planejamento e na execução das operações, das atividades de comunicação 

(Comunicação Social, Operações de Informação, entre outras), permitindo à tropa 

uma maior liberdade de ação a partir da credibilidade adquirida junto à opinião 

pública. 

Formulação de metodologia de planejamento com foco na comunicação 

estratégica de forma a se maximizar o controle das narrativas durante as 

operações. 

 

4.3 RECOMENDAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO DOS QUADROS DE 

PESSOAL DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS E 

DO SFPC 
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Estabelecimento de rotinas de especialização dos recursos humanos do 

Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados, visando efetividade no 

planejamento e nas práticas de comunicação durante as operações. Capacitações 

à distância, cursos e estágios no Centro de Estudos de Pessoal (CEP) e a seleção 

de especialistas (ainda que temporários) nos Quadros do SFPC devem ser 

buscados, visando uma efetiva capacidade de comunicação e uma consequente 

promoção das atividades, principalmente em operação. 

 
 

5. CONCLUSÃO 

 

Durante o desenvolvimento, foi possível verificar que a complexidade das 

atividades relacionadas com as operações de fiscalização de produtos controlados 

demanda uma atenção prioritária à exposição demasiada da Força com delitos e 

com a problemática da segurança pública e nacional. 

O atendimento aos anseios da sociedade quanto à eficiência e a efetividade 

das diversas ações e das operações, em todo território nacional devem 

proporcionar a imagem de uma força isenta de qualquer mácula, para obter 

credibilidade e confiança da opinião pública, assim como do próprio público interno. 

Dessa forma, analisou-se que a sensibilidade do tema proposto deve propiciar 

um ambiente favorável à exploração midiática por intermédio da comunicação 

estratégica institucional, em alinhamento com os Objetivos Estratégicos do Exército 

(OEE), com os Objetivos de Comunicação Estratégica do Exército (OCEE), assim 

como no direcionamento ao atingimento do Estado Final Desejado (EFD) de 

determinada operação no contexto da governança do PCE.  

Assim, é importante ressaltar que a preponderância da utilização das mídias 

sociais e digitais (BRASIL, 2021b) devem pautar a presença constante e rotineira, 

sempre fundamentada na estratégia da virtude, de forma a ter penetração no 

ideário e nas atitudes proativas da opinião pública no que diz respeito às ações 

(operativas ou não) das tropas. Com isso, permite-se que o público em geral tenha 

uma percepção favorável de segurança por intermédio das operações realizadas. 

A exposição das tropas em operações de fiscalização de produtos controlados 

depende significativamente em proporção à imagem que a mesma projeta, seja no 

preparo da mesma, seja na gestão, assim como principalmente pelos resultados e 
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entregas difundidos.  

Atuando com proatividade, deve-se aproveitar todas as oportunidades 

favoráveis, sempre com o intuito de fortalecer a imagem da Instituição Exército 

Brasileiro em todas as circunstâncias. 

Por fim, conclui-se que a prática de ações efetivas de Comunicação 

Estratégica nas operações de fiscalização de produtos controlados deve 

proporcionar uma transformação profunda no panorama perceptivo da sociedade 

brasileira. Esta que sempre propiciou ao Exército Brasileiro um papel de destaque 

na vida nacional por intermédio de perenes laços de confiança. A prática da 

estratégia da virtude e sua consequente exploração nas mídias digitais, certamente 

vão exercer protagonismo no papel de fortalecimento e proteção da imagem da 

Força, no que diz respeito ao trato e às ações fiscalizatórias.  

Sabe-se que o aumento da percepção da sensação de segurança da 

população brasileira é uma das principais finalidades do sistema de fiscalização de 

produtos controlados. Ainda que seja de difícil mensuração essa sensação de 

segurança, se faz necessária a construção e a sustentação de uma narrativa 

correta, transparente e oportuna de forma que as práticas operativas possam ter 

credibilidade, confiança e liberdade no ideário de uma sociedade que confia e 

sempre confiou na Instituição Exército Brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

REFERÊNCIAS 
 

 
BERTOLINO, Nélio Moura. Análise das operações interagências de fiscalização de 

produtos controlados executadas pelo Exército em 2015. Rio de Janeiro. 2016. Trabalho 

de Conclusão de Curso – ECEME, Rio de Janeiro, 2016. 
 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 

DF, 1988. 

 

 

BRASIL. EXÉRCITO. Diretriz Anual de Comunicação Estratégica 2021. Rede Comando 

do Exército. Brasília, DF, Msg_F_005. 2021a. 

 

______. ______. Diretriz do Comandante do Exército 2019. Brasília, 2019a. 

 

______. ________. Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Manual Escolar 

Trabalhos Acadêmicos na ECEME. Rio de janeiro, RJ, 2004. 

 

 
______. ______. Plano Estratégico do Exército 2020-2023 (PEEx 2020-2023) (EB 10-P-

01.007). 2020a. 

 

______. _______. Portaria Nr 255, de 27 de fevereiro de 2019. Aprovas as Instruções 

Gerais para Fiscalização de Produtos Controlados pelo Exército Brasileiro (EB10-IG 

01.028), 2019b. 

 

______. ______. Portaria Nr 453-EME/C Ex, de 19 de julho de 2021. Aprova as Normas 

para a Criação e Gerenciamento das Mídias Sociais no Âmbito do Exército Brasileiro. 

Boletim do Exército. Brasília. nº 30, 2021b. 

 

______. ______. Portaria Nr 1.237- C Ex, de 23 de novembro de 2020. Aprova a Diretriz 

Geral de Comunicação Estratégica no Âmbito do Exército. Boletim do Exército. Brasília. 

nº 48, 2020b. 

 
______. ______. Portaria nº 1.336, de 8 de dezembro de 2020. Aprova a Diretriz de 

Comunicação Social do Exército para o ano de 2021 (EB10-D-11.003). Brasília. 2020c. 

 
______. _____. Relatório: A Participação do Exército na Segurança dos Grandes 

Eventos – O Legado, 2016. 

 

 
______. Ministério da Defesa. As Operações de Informação a Nível Operacional. 

Brasília, ed. 1, 2020d. 

 

______. ______. Estratégia Nacional de Defesa (END). Brasília. 2020e. 



33 

 

 

______.  Presidência da República. Decreto Nr 10.030, de 30 de setembro de 2019. Brasília, 

DF: (2019). Aprova o Regulamento de Produtos Controlados, 2019c. 

 

 
JUNIOR, Humberto Ivar Ribeiro de Albuquerque. A importância do Exército Brasileiro 

na Fiscalização de Produtos Controlados. Rio de Janeiro. 2016. Trabalho de Conclusão 

de Curso – ECEME, Rio de Janeiro, 2016. 

 

 

SILVA, Bruno Soares da. A Importância da Comunicação Social na Sensação de 

Segurança. Paraná. 2008. Policia Militar do Estado do Paraná, pela Academia Policial 

Militar do Guatupé, em convenio com a Universidade Federal do Paraná, 2008. 

 
 

ROYAL, Bernoît. A guerra pela opinião pública. Rio de Janeiro: BIBLIEx, 2019. 

 

 

VERGARA, Sylvia Constant. Métodos de pesquisa em administração. 3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2008. 287 p., il. Bibliografia: p. 269-287. ISBN: 978-85-224-4999-6. 2009. 


