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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

A Estratégia Nacional de Defesa, em sua edição de 2016, orientou às Forças Armadas 
a adotarem o Planejamento Baseado em Capacidades (PBC) em seus Planejamentos 
Estratégicos. O Exército Brasileiro iniciou a reformulação de sua doutrina com o 
manual de Fundamentos da Doutrina Militar Terrestre já com o PBC em suas 
premissas e já trabalha na reformulação do Planejamento Estratégico do Exército 
baseado neste novo formato. O Catálogo de Capacidades do Exército reúne as 
capacidades militares terrestres e capacidades operativas da Força Terrestre. A 
Mobilização Nacional está prevista na carta magna do Brasil e é citada nos demais 
documentos que orientam a missão e o emprego do Força Terrestre. A fase de 
Preparo da Mobilização é realizada desde o tempo de paz com vistas a manter o 
estado de prontidão e de sustentação logística de uma força empregada face a 
concretização de uma ameaça externa prevista em uma Hipótese de Emprego. O 
Ministério da Defesa integra a estrutura sendo gestor do processo através do Sistema 
de Mobilização Militar, coordenando as três Forças Singulares para gerir sua 
interoperabilidade por intermédio da Chefia de Logística e Mobilização. O sistema 
APOLO é uma das ferramentas do Ministério da Defesa para conduzir todo o processo 
com base em sistemas de Tecnologia da Informação. O Sistema de Mobilização do 
Exército é conduzido no EB para gerenciar a mobilização militar terrestre e tem sua 
estrutura com o Departamento-Geral do Pessoal, a Diretoria do Serviço Militar, as 
Regiões Militares, os Postos de Recrutamento e Mobilização e Seções Mobilizadoras. 
Neste contexto, destaca-se a importância de se possuir a capacidade de Mobilização 
de Recursos Humanos a fim de ter condições de localizar, selecionar e treinar tais 
recursos para uma eventual necessidade de mobilização. O alinhamento das ideias 
entre Planejamento Baseado em Capacidades e Mobilização Militar Terrestre conduz 
ao estudo da adoção de uma nova Capacidade Operativa do EB baseada na 
Mobilização de Recursos Humanos. 
 
Palavras-chave: Mobilização Militar Terrestre. Planejamento Baseado em 
Capacidades. PBC. SIMOBE. Mobilização de Recursos Humanos. 



 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

La Estrategia de Defensa Nacional, en su edición de 2016, orientó a las Fuerzas 
Armadas a adoptar la Planificación Basada en Capacidades (PBC) en su Planificación 
Estratégica. El Ejército Brasileño inició la reformulación de su doctrina con el manual 
Fundamentos de la Doctrina Militar Terrestre, ya con la PBC en sus instalaciones y ya 
está trabajando en la reformulación de la Planificación Estratégica del Ejército con 
base en este nuevo formato. El Catálogo de Capacidades del Ejército reúne las 
capacidades militares terrestres y las capacidades operativas de la Fuerza Terrestre. 
La Movilización Nacional está prevista en la carta de Brasil y se menciona en otros 
documentos que orientan la misión y el uso de la Fuerza Terrestre. La fase de 
Preparación para la Movilización se ha realizado desde tiempos de paz, con el fin de 
mantener el estado de disponibilidad y apoyo logístico de una fuerza ocupada ante la 
materialización de una amenaza externa prevista en una Hipótesis de Empleo. El 
Ministerio de Defensa forma parte de la estructura, gestionando el proceso a través 
del Sistema de Movilización Militar, coordinando las tres Fuerzas Singulares para 
gestionar su interoperabilidad a través del Jefe de Logística y Movilización. El sistema 
APOLO es una de las herramientas del Ministerio de Defensa para realizar todo el 
proceso basado en sistemas de Tecnología de la Información. El Sistema de 
Movilización del Ejército se realiza en la EB para gestionar la movilización militar 
terrestre y se estructura con el Departamento General de Personal, la Dirección del 
Servicio Militar, las Regiones Militares, los Puestos de Reclutamiento y Movilización y 
Secciones de Movilización. En este contexto, se resalta la importancia de contar con 
la capacidad de Movilización de Recursos Humanos para poder ubicar, seleccionar y 
capacitar dichos recursos para una eventual necesidad de movilización. La alineación 
de ideas entre Planificación Basada en Capacidades y Movilización Militar Terrestre 
lleva al estudio de la adopción de una nueva Capacidad Operacional de la JE basada 
en la Movilización de Recursos Humanos. 
 
Palabras-llave: Movilización militar terrestre. Planificación basada en capacidades. 
PBC. SIMOBE. Movilización de Recursos Humanos. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O ano de 2020 entrou para a história, principalmente, pela pandemia do COVID-

19 e por todas as suas consequências para a sociedade global. A forma como a 

doença se espalhou exigiu uma resposta para a qual a maioria das nações não estava 

preparada, demandando em todos os países um grande esforço de mobilização, seja 

de recursos humanos ou de recursos logísticos para o combate a esta pandemia. 

No Brasil não foi diferente e, como em situações anteriores, as Forças Armadas 

(FA) foram empregadas como parte da solução necessária a este combate na 

condição de integrante do esforço de Estado para minimizar os danos causados. 

A Mobilização Nacional encontra seu amparo na Constituição Federal de 1988 e 

é uma atividade gerenciada pelo Ministério da Defesa (MD) com a participação de 

diversos Ministérios de Estado. No ano de 1996 foi editada, pela primeira vez, a 

Política de Defesa Nacional. Em 2012 esta sofreu uma atualização e passou a ser 

denominada de Política Nacional de Defesa (PND), sendo sua última versão 

encaminhada ao Congresso Nacional para aprovação em 2020. 

A PND determina os objetivos e diretrizes para o preparo e emprego das Forças 

de Defesa, envolvendo setores civil e militar nas expressões do Poder Nacional. Para 

se chegar a tais objetivos, foi elaborada, em 2008, a Estratégia Nacional de Defesa 

(END) e, para se dialogar com os públicos nacional e internacional, foi editado em 

2012 o Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN). Estes são os documentos de mais 

alto nível no país que tratam sobre o tema defesa. 

As últimas versões dos documentos acima citados apresentam em sua estrutura 

o Planejamento Baseado em Capacidades (PBC) como diretriz para a consecução 

dos objetivos estabelecidos. 

Ao final do ano de 2013, representantes do Estado-Maior do Exército (EME), dos 

Órgãos de Direção Setorial (ODS) e dos Comandos Militares de Área (C Mil A) 

iniciaram um trabalho que resultou no levantamento das capacidades militares 

terrestres e operativas do Exército, bem como no conceito de planejamento baseado 

em capacidades. Nesse diapasão, a Força Terrestre (F Ter) pretende buscar moldar-

se para se manter preparada para atuar de forma conjunta com as demais forças ou 

de forma isolada, tendo como foco principal a sua destinação constitucional. 
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Neste contexto, surge o objetivo geral desta pesquisa, que pretende apresentar 

possibilidades e limitações para a adoção da Mobilização de Recursos Humanos 

como Capacidade Operativa do Exército Brasileiro. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho seguirá a metodologia apresentada a seguir. 

 

2.1 PROBLEMA 

 

Dentro do contexto apresentado, surge a possibilidade de verificação da 

interação entre o sistema de mobilização atualmente praticado e o planejamento 

baseado em capacidades. 

Assim sendo, surge a situação-problema da pesquisa: Quais as possibilidades e 

limitações para a adoção da Mobilização de Recursos Humanos como Capacidade 

Operativa do Exército Brasileiro? 

 

2.2 OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral:  

- Apresentar possibilidades e limitações para a adoção da Mobilização de 

Recursos Humanos como Capacidade Operativa do Exército Brasileiro. 

Objetivos específicos: 

- Apresentar o Sistema Nacional de Mobilização (SINAMOB); 

- Apresentar o Sistema de Mobilização Militar (SISMOMIL); 

- Apresentar o Sistema de Mobilização Militar do Exército (SIMOBE); 

- Descrever o Subsistema de Mobilização de Recursos Humanos na atualidade; 

- Apresentar o conceito e a metodologia do Planejamento Baseado em 

Capacidades no Exército Brasileiro; e 

- Identificar as Capacidades Militares Terrestres (CMT) ou Capacidades 

Operativas (CO) do Exército relacionadas à Mobilização Militar. 
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2.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

A Mobilização divide-se em duas fases, a do preparo e a da execução. A 

execução reveste-se de um caráter coercitivo em função de sua situação que não é 

de interesse do presente trabalho. Com isso, o presente estudo estará limitado à fase 

do preparo da Mobilização. 

A mobilização militar divide-se, também, em mobilização de recursos humanos 

e de recursos logísticos. Esta divisão tem implicações importantes referentes aos 

órgãos responsáveis por seu planejamento e execução e, para esta pesquisa, o 

estudo também estará limitado à Mobilização de Recursos Humanos no Exército 

Brasileiro. 

 

2.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Esta pesquisa contribuirá com o Exército Brasileiro, na medida em que poderá 

cooperar com a evolução da doutrina de planejamento de mobilização militar terrestre, 

apresentando como opção o planejamento baseado em capacidades como 

complemento ou substituição ao planejamento baseado em Hipóteses de Emprego 

(HE). 

 

2.5 METODOLOGIA 

 

Essa pesquisa será qualitativa, descritiva e bibliográfica. Será qualitativa, uma 

vez que privilegiará análises de documentos para entender todas as etapas da 

Mobilização Nacional e do Planejamento Baseado em Capacidades. Descritiva porque 

pretende descrever, de uma maneira geral, o processo de Mobilização Nacional, com 

destaque para mobilização militar terrestre, e o atual estágio do seu sistema de 

planejamento. Bibliográfica porque terá sua fundamentação teórico-metodológica 

baseada na investigação dos assuntos, relativos ao tema deste trabalho, em livros, 

manuais e artigos de acesso livre ao público em geral. Os instrumentos utilizados 

serão livros, normas, portarias e manuais do Brasil, particularmente no nível federal e 

do Exército Brasileiro, além de artigos em revistas e monografias afins.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Com a finalidade de se melhor compreender o assunto pesquisado, foram 

verificadas as publicações a seguir relacionadas com o tema em questão. 

 

3.1 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

A Constituição Federal (CF) de 1988, agregada pela Lei Complementar (LC) nº 

97, de 9 de junho de 1999, e as atualizações advindas da LC nº 117, de 2 de setembro 

de 2004, e da LC nº 136, de 25 de agosto de 2010 é considerada como marco legal 

de toda a documentação de defesa. (BRASIL, 1988) 

A Carta Magna regula a destinação constitucional das Forças Armadas, 

consubstanciada no Art 142 da CF 1988, e complementada pelas atribuições 

subsidiárias gerais e particulares descritas nas supramencionadas LC. (BRASIL, 

1988) 

Esses documentos basilares têm influência direta na Missão do Exército. 

Entretanto, e por ser de definição macro de emprego das FA, o planejamento 

estratégico do Exército deverá usá-la como referência.  

A Mobilização Nacional está prevista na Constituição Federal (art. 22, inciso 

XXVIII e art. 84, inciso XIX), sendo um instrumento legal que tem por objetivo manter 

o país preparado para fazer frente a uma eventual agressão estrangeira. (BRASIL, 

1988) 

 

3.2 POLÍTICA NACIONAL DE DEFESA E ESTRATÉGIA NACIONAL DE DEFESA  

 

A PND é o documento de mais alto nível do País para as questões de Segurança 

e Defesa Nacional que visa organizar as iniciativas das expressões do Poder Nacional 

para ordenar capacidades em nível nacional, a fim de desenvolver as condições para 

garantir a soberania do País, sua integridade e a consecução dos objetivos nacionais 

do país. 

Para isso, esse documento relaciona os Objetivos Nacionais de Defesa dentre 

os quais destacamos, como de interesse direto do presente trabalho:  

I - Garantir a Soberania, o Patrimônio Nacional e a Integridade Territorial. 
II. Assegurar a capacidade de Defesa para o cumprimento das missões 
constitucionais das Forças Armadas. (BRASIL, 2020e)  
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Cabe destacar que todos os objetivos são usados para elencar e priorizar as 

capacidades instaladas a serem consolidadas no nível nacional, ou desenvolvidas, 

caso sejam ausentes e necessárias.  

Observando neste momento a END, nota-se que ela define, também no nível 

nacional, como aqueles objetivos da PND serão atingidos. Assim, orienta as ações 

que deverão ser realizadas por todos os campos do poder. Para isso, detalha as 

Capacidades Nacionais de Defesa (CND) para que elas sejam implementadas por 

órgãos governamentais e demais instituições voltadas para a defesa e para a 

segurança. 

Destacamos agora, as CND de interesse deste trabalho: 

A Capacidade Logística para a Defesa Nacional baseia-se na Logística Militar 
e suas ações sistematizadas (logística militar e empresarial), criando o 
envolvimento direto e indireto dos vários setores nacionais capacitados nas 
sete funções logísticas (Engenharia, Manutenção, Recursos Humanos, 
Salvamento, Saúde, Suprimentos e Transporte), que, de forma harmônica, é 
coordenado pelo Sistema Logístico de Defesa - SisLogD, mantendo as 
logísticas militares, específicas de cada Força Singular, com a 
interoperabilidade necessária ao atendimento do interesse da Defesa 
Nacional. 
.... 
A Capacidade de Mobilização no nível nacional complementa a logística 
nacional, com o propósito de capacitar o Poder Nacional a realizar ações 
estratégicas, no campo da Defesa Nacional, para fazer frente a uma situação 
de crise político-estratégica e, no nível militar, complementa a logística militar 
com o propósito de preparar a expressão militar para a passagem da estrutura 
de paz para a estrutura de guerra, para fazer frente a uma situação de 
emergência decorrente da iminência de concretização ou efetivação de uma 
hipótese de emprego das Forças Armadas. Tem como seu principal alicerce o 
Sistema Nacional de Mobilização - SINAMOB, criado pela Lei nº 11.631, de 
27 de dezembro de 2007, o qual possui como órgão central o Ministério da 
Defesa e estrutura-se sob a forma de direções setoriais que responderão 
pelas necessidades da Mobilização Nacional nas áreas política, econômica, 
social, psicológica, de segurança e inteligência, de defesa civil, científico-
tecnológica e militar, por intermédio de subsistemas na administração federal, 
dentre eles o Sistema de Mobilização Militar - SISMOMIL. 
A Expressão Militar do Poder Nacional está intimamente associada ao grau 
de independência tecnológica e logística do País, à capacidade de 
Mobilização Nacional e à capacidade do pronto emprego dos recursos e 
serviços colocados à sua disposição. (BRASIL, 2020d) 

 

A orientação para a consecução dos objetivos vem na END por meio de 

Estratégias de Defesa (ED) e de Ações Estratégicas de Defesa (AED) cujas de 

interesse da Mobilização são listadas abaixo: 

OND I - Garantir a Soberania, o Patrimônio Nacional e a Integridade Territorial 
ED-1 Fortalecimento do Poder Nacional 
Significa incrementar todo tipo de meios de que dispõe a Nação 
(infraestruturas, instaladas e potenciais, e capital humano), assim como 
aperfeiçoar os procedimentos de emprego dos recursos utilizados na 
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aplicação das expressões do Poder Nacional, com ênfase na expressão 
militar.  
AED-3 Aprimorar o Sistema Nacional de Mobilização. 
[....] 
OND II. Assegurar a capacidade de Defesa para o cumprimento das missões 
constitucionais das Forças Armadas. 
ED-7 Desenvolvimento da capacidade de mobilização nacional 
Trata-se do preparo das infraestruturas instaladas, do capital humano e do 
desenvolvimento e aproveitamento dos potenciais de que dispõe o País para 
um eventual emprego da expressão militar do Poder Nacional, quer em ações 
de defesa, quer em ações subsidiárias interagências ou não.  
AED-3 Aprimorar o Sistema Nacional de Mobilização. 
AED-4 Coordenar com os diversos órgãos setoriais da Administração Pública 
o atendimento dos requisitos de infraestrutura de interesse da defesa. 
AED-15 Aperfeiçoar o Serviço Militar Obrigatório. 
AED-34 Fortalecer o sentimento coletivo, o patriotismo e a adesão da 
sociedade brasileira aos esforços de Defesa do país. 
AED-35 Preparar e manter reservas em condições de expandir a capacidade 
de combate das Forças Armadas. 
AED-36 Catalogar as capacidades de infraestruturas necessárias por meio da 
mobilização de pessoal, material, serviços e instalações, para complementar 
a logística nacional. 
AED-37 Aperfeiçoar o gerenciamento e a capacitação técnica das instalações 
industriais pertencentes ou vinculadas às Forças Armadas. 
AED-38 Fomentar a criação de núcleos de mobilização nos órgãos 
responsáveis pelos subsistemas de mobilização. (BRASIL, 2020d) 

 

O LBDN é um documento de caráter público, que apresenta à Sociedade 

Brasileira e à comunidade internacional, informações de todas as expressões do 

Poder Nacional, a fim de divulgar o enfoque governamental sobre o tema defesa, de 

forma transparente e objetiva, com a situação brasileira e as atuais ações que norteiam 

os procedimentos de segurança e proteção à nossa soberania. 

 

3.3 MOBILIZAÇÃO NACIONAL 

 

Conforme tratado anteriormente, o dispositivo da Mobilização Nacional está 

previsto na Constituição Federal de 1988. A Lei Nr 11.631, de 27 de dezembro de 2007, 

dispõe sobre o assunto e cria o Sistema Nacional de Mobilização (SINAMOB), tendo, 

posteriormente, sido regulamentada pelo Decreto Nr 6.592, de 2 de outubro de 2008. 

(BRASIL, 2007a) 

O SINAMOB tem como finalidade o planejamento e a realização de todas as 

fases referentes à Mobilização e Desmobilização Nacionais e é composto por 

Ministérios e órgãos a nível de Estado, tendo como órgão central o Ministério da 

Defesa. 

Em tais instrumentos encontramos definições importantes para o presente 

trabalho: 
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I – Mobilização Nacional o conjunto de atividades planejadas, orientadas e 
empreendidas pelo Estado, complementando a Logística Nacional, 
destinadas a capacitar o País a realizar ações estratégicas, no campo da 
Defesa Nacional, diante de agressão estrangeira; e 
II Desmobilização Nacional o conjunto de atividades planejadas, orientadas e 
empreendidas pelo Estado, com vistas no retorno gradativo do País à situação 
de normalidade, quando cessados ou reduzidos os motivos determinantes da 
execução da Mobilização Nacional. (BRASIL, 2008a) 

 

Cabe ressaltar que a expressão “agressão estrangeira” abordada na definição 

acima é definida como “dentre outros, ameaças ou atos lesivos à soberania nacional, 

à integridade territorial, ao povo brasileiro ou às instituições nacionais, ainda que não 

signifiquem invasão ao território nacional” e que se compreende como Logística 

Nacional “o conjunto de atividades relativas à previsão e provisão dos recursos e 

meios necessários à realização das ações decorrentes da Estratégia Nacional de 

Defesa”. (BRASIL, 2007a) 

Também é essencial destacar que a Mobilização Nacional é subdividida nas 

fases de PREPARO e EXECUÇÃO.  

A fase do preparo da Mobilização Nacional é desenvolvida de modo contínuo, 

metódico e permanente, acontecendo desde a situação de normalidade, destacando-

se pelo estabelecimento de “programas, normas e procedimentos relativos à 

complementação da Logística Nacional e na adequação das Políticas Governamentais 

à Política de Mobilização Nacional”. Importante destacar que o preparo contemplará 

ainda a execução de ações dirigidas à sociedade, destinadas ao esclarecimento a 

respeito da Mobilização Nacional e à necessidade de estabelecer cooperações e obter 

acordo quanto ao esforço conjunto. (BRASIL, 2008a) 

Já a fase de execução é “caracterizada pela celeridade e compulsoriedade das 

ações a serem implementadas, com vistas em propiciar ao País condições para 

enfrentar o fato que a motivou, será decretada por ato do Poder Executivo autorizado 

pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando no intervalo das sessões 

legislativas”. Esta fase não será alvo do presente estudo. (BRASIL, 2008a) 

Prosseguindo no nosso estudo, verificamos a Política Nacional de Mobilização 

(BRASIL, 2010) que consiste no conjunto de orientações do Governo Federal com o 

objetivo de impulsionar o Estado brasileiro para o PREPARO e a EXECUÇÃO da 

mobilização nacional e da posterior desmobilização nacional. Esta política tem como 

objetivo geral o preparo e emprego da mobilização nacional e seus objetivos 
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específicos, bem como por diretrizes, a partir dos quais os entes públicos e privados 

possam guiar e desenvolver as suas atividades em prol da Mobilização. 

É na Doutrina Básica de Mobilização Nacional (1987) que ratificamos os 

conceitos acima citados e de onde extraímos as tarefas específicas para a fase do 

preparo, a saber: 

- Planejar todas as atividades relacionadas com a Execução da Mobilização;  
- Tomar medidas que incentivem e fortaleçam o Poder Nacional e facilitem a 
transformação do Potencial em Poder;  
- Exercitar essas atividades, testando-as e corrigindo suas possíveis falhas. 
(BRASIL, 1987)    

 

O preparo da Mobilização é, desta forma, o recurso a ser empregado pelo Estado 

para prever o incremento e o redirecionamento das expressões do Poder Nacional, 

em prol da Defesa e Segurança Nacional, minimizando os efeitos negativos no 

atendimento das necessidades vitais da Nação, exigindo um entrosamento entre as 

atividades de logística e as de mobilização confirmando a complementariedade entre 

ambas. 

A Mobilização Militar, segundo a Doutrina Básica de Mobilização Nacional (1987), 

deve ser planejada “de modo a assegurar os recursos necessários à rápida 

transformação estrutural das Forças Armadas, fornecendo-lhes pessoal com a 

habilitação requerida para preenchimento de claros e para os recompletamentos, além 

do material e dos serviços na qualidade, quantidade e especificações solicitadas”.  

Com isso, são elencadas algumas das atividades básicas a serem empreendidas, 

durante a fase de Preparo:  

- Colocação de encomendas educativas nas indústrias.  
- Formação e cadastramento de reservas aptas.  
- Incremento de pesquisas e desenvolvimentos tecnológicos de interesse 
militar.  
- Busca de padronização e nacionalização de materiais e itens de interesse 
militar. (BRASIL, 1987)    

 

Tal planejamento da Mobilização Militar terá como referência as necessidades 

dos meios requeridos para a consecução das Ações Estratégicas, levantadas e 

comparadas, pela Logística Militar, com as disponibilidades do Poder Nacional.  

Dessa cooperação resultará o conhecimento das carências da expressão militar 

que à Mobilização buscará, como objetivo, suprir e suplantar, caso a Logística não as 

tenha superado nos prazos previstos. 

Prosseguindo no estudo, será abordada, dentro da Mobilização Nacional, sua 

expressão militar. 
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3.4 MOBILIZAÇÃO MILITAR E LOGÍSTICA MILITAR 

 

A Política de Mobilização Militar (2015) tem como seu objetivo geral realizar a 

“Sustentação da capacidade das Forças Armadas (FA) em situação excepcional” e é 

com base nele que traça os objetivos específicos e as diretrizes para sua execução. 

(BRASIL, 2015e) 

A Doutrina de Mobilização Militar (2015), em sua introdução, destaca que “a 

Estratégia Nacional de Defesa (END) apresenta a capacidade de mobilização nacional 

como fator de dissuasão nas relações internacionais, na medida em que confere 

elasticidade na expansão do poder combatente das FA, com o aumento célere dos 

recursos humanos, materiais e de serviços, para complementar a Logística Militar nas 

situações motivadoras em que o País estiver envolvido”. (BRASIL, 2015d) 

Cabe ressaltar que, em situação de normalidade, ações da Logística ou de 

preparo da Mobilização são executadas por intermédio da aplicação de recursos 

orçamentários, respeitando-se as leis de mercado. 

Na comparação das ações dos sistemas Logística e Mobilização, observa-se que 

a Mobilização Militar se utiliza das mesmas fases da Logística Militar (determinação 

das necessidades, obtenção e distribuição), a fim de prover a complementação das 

necessidades de recursos para a condução das operações militares de defesa e de 

manutenção da Soberania Nacional. (BRASIL, 2015d) 

Entende-se por Capacidade de Mobilização, na Expressão Militar, “o grau de 

aptidão que as FA possuem para absorver ou se beneficiar dos recursos humanos, 

materiais e de serviços que a Nação coloca ao seu dispor, em face da concretização 

de uma ou mais Hipótese de Emprego (HE)”. (BRASIL, 2015d) 

Da Doutrina de Mobilização Militar (2015), transcrevemos a definição para 

“Hipótese de Emprego”, importante para o contexto estudado no presente trabalho: 

Hipótese de Emprego (HE) - 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, sendo perfeitamente caracterizada e 
mensurável. Com base nas Hipóteses de Emprego, serão elaborados e 
mantidos atualizados os planos estratégicos e operacionais pertinentes, 
visando a possibilitar o contínuo aprestamento do Poder Nacional como um 
todo, e em particular do Poder Militar, para emprego na defesa dos interesses 
nacionais. (BRASIL, 2015d) 
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O processo da Mobilização Militar terá início com as demandas identificadas pela 

Logística Militar para atendimento de um possível emprego das FA, na qual cada nível 

informará suas necessidades para cumprimento de sua missão e seu correspondente 

nível ou escalão superior informará suas disponibilidades. 

O preparo da Mobilização na Expressão Militar consiste no conjunto de 

atividades empreendidas ou orientadas pelo Estado, desde a situação de normalidade, 

visando a facilitar a execução da Mobilização Militar e devem considerar a conjuntura 

da atualidade no campo do desenvolvimento da infraestrutura e da Logística Nacional, 

buscando inserir nos Programas de Governo desenvolvidos pelo poder público, as 

necessidades de fortalecimento da Logística e da Mobilização Militar. 

A Mobilização Militar é gerenciada, na área da Defesa, pelo Sistema de 

Mobilização Militar (SISMOMIL), subsistema setorial da área de Defesa integrante do 

SINAMOB, com o objetivo de “alcançar a capacidade e a condição permanente para 

coordenar o planejamento da Mobilização e da Desmobilização Militares. Absorver e, 

também, empregar, oportunamente, os recursos advindos das demais Expressões do 

Poder Nacional, a fim de atender às Carências de Mobilização das FA, 

complementando a Logística Militar”. (BRASIL, 2014b) 

As atividades do SISMOMIL podem ser reunidas da seguinte forma:  

a) Mobilização dos Recursos Humanos (MobRH), visando gerir as atividades 
de mobilização e desmobilização relacionadas com o recurso logístico 
“pessoal” e demais atividades de RH; e 
b) Mobilização dos Recursos Logísticos (MobRL), visando gerir as atividades 
de mobilização e desmobilização relacionadas com os recursos logísticos 
“materiais, serviços e instalações”. (BRASIL, 2014b) 

 

O SISMOMIL é apoiado pelos sistemas corporativos de logística e mobilização 

existentes em cada Força Singular (FS).  

O planejamento da Mobilização Militar terá como ponto de partida as Listas de 

Necessidades, levantadas por ocasião dos planejamentos. Esta lista é assim definida:  

Listas de Necessidades - documento elaborado por ocasião dos 
planejamentos que relaciona as demandas de toda ordem (de inteligência, de 
logística, de C², de operações de informação, doutrinárias, de tropas e meios 
de cada Força, de adestramento etc.), visualizadas como deficiências a serem 
supridas para a obtenção das condições básicas e a efetivação do plano. 
Esse processo de levantamento de necessidades terá prosseguimento nos 
níveis de planejamento subsequentes, quando será consolidado, constituindo 
subsídio relevante para o aparelhamento e o preparo das Forças. Por ocasião 
da entrega dos planejamentos por parte dos Comandos Operacionais 
ativados, o EMCFA deverá analisar as listas de necessidades, definindo o que 
pode ser atendido no âmbito da Expressão Militar do Poder Nacional, assim 
como as carências a serem supridas por meio da mobilização. (BRASIL, 
2014b) 
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Da comparação entre essa Lista de Necessidades e as Disponibilidades 

existentes resultará a Lista de Carências que passará a ser o objetivo a ser alcançado 

pela Mobilização Militar. 

O planejamento desta mobilização deve basear-se:  

a) na observação da legislação referente à Mobilização Nacional;  
b) nas Hipóteses de Emprego das FA;  
c) na priorização do emprego dos produtos nacionais de defesa;  
d) na tendência atual de os conflitos armados ocorrerem de modo rápido e 
violento, exigindo uma pronta resposta do Poder Nacional, o que impõe uma 
fase meticulosa de preparo para atender com rapidez a transição para a 
execução da Mobilização; e  
e) na interoperabilidade entre as FA. (BRASIL, 2014b) 

 

A Mobilização Militar deverá, portanto, ser “planejada de modo a assegurar os 

recursos e os meios necessários à rápida capacitação das FA para a consecução das 

ações, fornecendo-lhes pessoal com habilitação para os recompletamentos, além dos 

recursos logísticos e financeiros na qualidade, na quantidade e na especificação 

previstas nos planejamentos, para atender às HE das FA”. (BRASIL, 2014b) 

O atual método de Planejamento da Mobilização Militar visa à previsão das ações 

necessárias para incrementar as capacidades operacionais das FA e para atender 

uma HE, procurando dotá-las dos meios e serviços necessários e previstos nos 

respectivos planos de mobilização. 

Prosseguindo no estudo da Mobilização Militar, ressalta-se a expedição, em 2015, 

da Diretriz Setorial de Mobilização Militar (MD41-D-01) cuja finalidade é “Orientar, 

desde a situação de normalidade, o planejamento da Mobilização e da Desmobilização 

Militares no âmbito do Ministério da Defesa (MD) e das Forças Armadas (FA)”. 

(BRASIL, 2015c) 

Destaca-se mais uma vez neste documento, como bases para seus 

planejamentos “considerar as Hipóteses de Emprego (HE) constantes na Estratégia 

Militar de Defesa” além de “observar a tendência atual dos conflitos armados 

ocorrerem intempestivamente, sem existir uma escalada gradual de hostilidades, 

exigindo uma pronta resposta do Poder Nacional, o que impõe uma fase de preparo 

meticulosa para possibilitar a rápida execução da Mobilização” e também “realizar 

exercícios de mobilização militar, empregando os sistemas de mobilização das FA 

(Sistema de Mobilização Marítima - SIMOMAR, Sistema de Mobilização do Exército - 

SIMOBE e Sistema de Mobilização Aeroespacial - SISMAERO) e do MD (SISMOMIL)”, 

dentre outras.  (BRASIL, 2015c) 
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A nível de Ministério da Defesa, existe uma estrutura destinada à atividade de 

logística e Mobilização, cujas competências são transcritas a seguir do seu site oficial: 

 
A Chefia de Logística (CHELOG) compete o assessoramento do chefe do 
Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas nos assuntos relativos à 
logística, mobilização, cartografia e serviço militar, orienta, supervisiona e 
controla as atividades das Subchefias subordinadas, coordena os assuntos 
relacionados à interoperabilidade entre os Sistemas de Logística e 
Mobilização das Forças em proveito do Sistema de Logística e Mobilização 
de Defesa e coordena, na sua área de competência, o planejamento, a 
execução e o acompanhamento de programas e projetos voltados para 
logística, mobilização e tecnologia militar. 
A CHELOG é responsável pelos seguintes órgãos: 
• A Vice Chefia de Logística (VCHELOG). 
• A Subchefia de Integração Logística (SUBILOG). 
• A Subchefia de Mobilização (SUBMOB). 
• A Subchefia de Apoio a Sistemas de Cartografia de Logística e de 
Mobilização (SUBAPS). (BRASIL, 2015b) 

 

A necessidade de utilização de meios e serviços militares e civis, estatais e 

particulares, deve ser levantada, planejada e testada ainda em tempo de paz, em 

conformidade com a legislação vigente, de forma a seguir os preceitos da Fase do 

Preparo da Mobilização Nacional. 

O MD por intermédio da CHELOG, gerencia o Sistema de Informações 

Gerenciais de Logística e Mobilização de Defesa (SIGLMD), também denominado 

APOLO que, dentre outras ferramentas disponibiliza informações gerenciais, 

contribuindo para o aperfeiçoamento da Logística e da Mobilização Militares, visando 

a propiciar condições seguras e eficientes para o incremento da interoperabilidade 

entre o EMCFA e as FS e, também, divulga informações de necessidades e 

disponibilidades logísticas e de mobilização para consultas pelas FS, fazendo com que 

sejam mais visíveis, assim possibilitando que uma FS se manifeste com relação às 

ofertas ou demandas da outra, gerando um entendimento funcional que resulte no 

atendimento da demanda. 

O APOLO vem provendo, de forma progressiva, informações confiáveis, 

adequadas e tempestivas para a tomada de decisão estratégica, interoperando com 

os sistemas de informações de apoio às funções logísticas e à mobilização das Forças 

Singulares no âmbito do MD. 

 

 

 



19 

 

3.5 PLANEJAMENTO BASEADO EM CAPACIDADES 

 

O mundo atual é caracterizado por volatilidade e incerteza e não há como se 

prever todos os cenários e hipóteses de emprego. O ambiente regional brasileiro não 

representa, atualmente, fonte de ameaça concreta e definida a seus interesses com 

indícios específicos de perigo à sua segurança.  

As FA de qualquer nação deverão ser estruturalmente concebidas para uma 

resposta a um vasto espectro de cenários de atuação como por exemplo: defesa da 

soberania, combate ao terrorismo, resgate de nacionais, estabilização ou defesa de 

áreas onde se encontram recursos vitais (água potável ou os recursos do mar), 

atuação em áreas afetadas por catástrofes naturais ou missões humanitárias, dentre 

outros possíveis. (LEITE, 2012) 

No caso brasileiro, a Estratégia Nacional de Defesa estabelece em suas 

diretrizes estratégicas que as FA devem buscar organizar e estruturar seu potencial 

estratégico em torno de capacidades no monitoramento e controle dos domínios 

terrestre, aéreo e naval, onde o enfoque por capacidades mostra-se desvinculado da 

abordagem por ameaças. (CORREA, 2020) 

Em tal ambiente, a área de Defesa de muitos países tem migrado para a 

metodologia do Planejamento Baseado por Capacidades, uma vez que a abordagem 

por capacidades é particularmente adequada quando as ameaças são incertas, 

difusas e de natureza variada. 

Segundo Silva (2020), “O PBC tem, como uma de suas características, conferir 

singularidade para os tipos de planejamento estratégico por capacidades adotado por 

cada país”. 

O modelo de PBC, como foi caracterizado por Leite (2012), tem as seguintes 

características: “é flexível; é sistêmico, permitindo a interação dos vários níveis de 

planejamento; utiliza com exatidão e coerência o conceito de capacidade; é um 

modelo top-down; assenta-se nos elementos funcionais DOTMLPFI para suporte ao 

desenvolvimento e sustentação de capacidades; proporciona uma visão de futuro; tem 

uma filosofia de modelo integrativo (conjunto); torna mais fácil a explicação pública 

dos gastos com defesa e o que as FA podem fazer; facilita o estabelecimento de 

prioridades; e evita o perigo da dispersão de recursos”. 

Para que os modelos de planejamento por capacidades possam ser definidos, o 

Poder Político deve estabelecer diretrizes, delineando como a Defesa deve priorizar o 
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desenvolvimento das capacidades, que terão como premissa uma Estratégia Nacional 

na área de Defesa construída por todas as representações do Poder Nacional.  

Além disso, “o Pensamento Militar Conjunto deve conjugar as Forças Armadas 

em torno do acrônimo DOAMEPII (Doutrina, Organização, Adestramento, Material, 

Ensino, Pessoal, Infraestrutura e Interoperabilidade), eliminando redundâncias 

operacionais e a sobreposição de projetos estratégicos, no âmbito da Defesa”. (SILVA, 

2020) 

De modo geral, as terminologias remetem às seguintes características para esse 

modelo de planejamento:  

a) a necessidade de planejar em ambiente de incerteza, realçando a 
flexibilidade, a robustez e a adaptabilidade da capacidade;  
b) a existência de um quadro de soluções que realce a modularidade; e  
c) a existência de estrutura capaz de: identificar as necessidades face às 
ameaças; fazer uma avaliação das opções de capacidades existentes, bem 
como as que precisam ser desenvolvidas, da sua eficácia face às missões 
(tarefas); e fazer a escolha dos níveis de capacidades e das opções no quadro 
integrativo das possibilidades dentro do portfólio de defesa existente. (SILVA, 
2020) 

 

O PBC é realizado, de forma geral, nos seguintes passos: 1) Identificação de 

potenciais ameaças; 2) Busca de um contraponto de cada capacidade-ameaça; e 3) 

Escolha das capacidades a serem desenvolvidas.  

A importância do método está em se estabelecer quais as capacidades-ameaças 

que se deseja contrapor e em que medida poder-se-á refutá-las. Esta ação “facilita 

demonstrar de forma objetiva para o nível político e para a sociedade a necessidade 

de investimentos, sob pena de não se desenvolver/obter determinada capacidade”. 

(LEITE, 2012) 

É neste ponto que o PBC se destaca por não apresentar uma solução objetiva 

(um modelo matemático) para a escolha, sobretudo pela complexidade, volatilidade e 

incerteza do contexto da defesa, criando uma metodologia que ajuda a identificar 

investimentos vantajosos e robustos e, ainda, que demandem o debate e uma análise 

estruturada mais sensível para a escolha estratégica. 

Uma importante etapa a ser definida no processo, é como será realizada a 

obtenção das capacidades das Forças Singulares, após a análise conjunta das 

possibilidades de atuação do Poder Militar. “A partir do estudo das capacidades 

existentes, planejadas e a serem obtidas, são verificadas quais devem ser mantidas 

ou revitalizadas, quais podem ser adquiridas no mercado de defesa externo, ou quais 

que a nação pode desenvolver. Tal decisão é fundamentada em uma concepção de 
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emprego conjunto das Forças Armadas, em limites orçamentários, tecnológicos e na 

aprovação dos órgãos decisórios”. (SILVA 2020) 

A título de conhecimento, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) 

baseia o seu planejamento por capacidades em dois pilares: na arquitetura de 

capacidades e no processo de desenvolvimento de capacidades.  

A arquitetura de capacidades é a descrição de conceitos e de capacidades 

necessárias para executar as operações da OTAN.  

O processo de desenvolvimento de capacidades (Capability Development 

Process - CDP) estabelece “uma progressão da tomada de decisão e de avaliação 

necessárias para assegurar a identificação de capacidades requeridas, o 

desenvolvimento das mesmas e a sua implementação, do curto ao longo prazo, 

usando uma abordagem baseada em efeitos (Effects Based Operations - EBO)”. 

(LEITE, 2012) 

Este processo possui seis etapas: 1) Análise do ambiente estratégico; 2) 

Identificação das necessidades de capacidades; 3) Obtenção dos requisitos; 4) 

Condução da análise e preenchimento de lacunas; 5) Identificação de possíveis 

soluções; e 6) Implementação. 

Em estudo realizado por Leite (2012), de forma resumida, o modelo OTAN do 

PBC ordenou essas capacidades em cinco áreas:  

a. Projeção de Forças e Mobilidade (Deployability and Mobility - DM);  
b. Sustentação e Logística (Sustainability and Logistics - SL);  
c. Engajamento Efetivo (Effective Engagement - EE);  
d. Sobrevivência das Forças e Infraestruturas (Survivability and Forces and 
Infrastructure - SF);  
e. Comando, Controle e Sistemas de Informação da OTAN (NATO Command, 
Control and Information Systems - CC). (LEITE, 2012) 

 

4 DESENVOLVIMENTO 

 

Passaremos neste momento a um estudo sobre o Sistema de Mobilização do 

Exército (SIMOBE) e sobre o atual estado da implantação do Planejamento Baseado 

em Capacidades, ambos a nível de Exército Brasileiro. 

 

4.1 LOGÍSTICA MILITAR TERRESTRE 

 

A Logística sempre teve um papel relevante para o sucesso das operações 

militares. Para tanto, deve ser planejada e executada desde o tempo de paz com o 
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objetivo de assegurar que os recursos sejam disponibilizados a todos os níveis 

apoiados.  

O manual de Logística Militar Terrestre (EB 70 – MC 10.238) apresenta em suas 

considerações iniciais que “A Logística deve ser concebida para atender às operações 

de amplo espectro, em situações de guerra e não guerra, com uma estrutura capaz 

de evoluir de uma situação de paz para a de guerra/conflito armado. Para tanto, sua 

organização será pautada pela flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, 

elasticidade e sustentabilidade.” (BRASIL, 2018) 

Com isso, a concepção da logística militar terrestre deverá ter como premissas: 

a gestão das informações, distribuição, precisão e presteza do ciclo logístico e a 

capacitação continuada dos recursos humanos. 

A Logística deve ser considerada essencial para a manutenção e a exploração 

da iniciativa, determinando a amplitude e duração das operações terrestres bem como 

contribuindo para a liberdade de ação durante as operações. O planejamento 

logístico, integrado e sincronizado com o planejamento de emprego da F Ter tem por 

objetivo manter a prontidão operativa e aumentar o Poder de Combate (P Cmb) da 

força apoiada em todo o espaço da batalha. (BRASIL, 2018) 

O Manual EB70-MC-10.238 (BRASIL, 2018) apresenta como capacidades 

básicas ou aptidões da Logística Militar Terrestre:  

 
2.10.1 O emprego da F Ter em ambiente conjunto, interagências e por vezes 
multinacionais impõe que sejam levantadas e avaliadas as possibilidades e 
limitações logísticas de cada FS e agências envolvidas. Ressalta-se, 
entretanto, que as especificidades do apoio logístico à F Ter condicionam que 
sua Logística seja apta a:  
a) evoluir, sem solução de continuidade, da situação de normalidade para a 
de guerra;  
b) permitir a integração e a interoperabilidade com as demais FS;  
c) interagir com a Logística Nacional e, quando for o caso, com a 
multinacional, respeitando acordos e tratados internacionais dos quais o País 
seja signatário; e  
d) prestar apoio logístico às outras forças, à população local e às agências 
governamentais e não governamentais, quando determinado e sob 
circunstâncias específicas. (BRASIL, 2018) 

 

A Logística Nacional é a principal fonte de obtenção de meios logísticos para a 

Logística Militar. A prontidão logística da F Ter assegura o apoio necessário ao pronto 

emprego de tropas para enfrentar uma situação emergencial. Todavia, caberá à 

mobilização complementar essa capacidade de sustentação logística, nas operações 

de maior duração/envergadura. 
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A Mobilização constitui a ferramenta de que o Estado dispõe para obter os 

recursos que não puderem ser providos de imediato pela Logística Nacional para 

consecução das ações estratégicas nacionais. O entendimento fundamental é que a 

Logística será o ponto de partida para o planejamento da mobilização. (BRASIL, 

2015e) 

 

4.2 MOBILIZAÇÃO MILITAR TERRESTRE  

 

A doutrina de mobilização militar do Exército Brasileiro existente atualmente 

contempla seu planejamento baseado em hipóteses de emprego previstas para a 

Força, alinhada com a doutrina do Ministério da Defesa e com o Sistema Nacional de 

Mobilização, aprovado pela Lei Nr 11.631, de 27 de dezembro de 2007 e por seu 

regulamento em vigor por intermédio do Decreto Nr 6.592, de 2 de outubro de 2008. 

Seu amparo base é encontrado na Constituição Federal Brasileira de 1988. 

A mobilização militar terrestre está intimamente relacionada com a logística 

militar terrestre, uma vez que uma é complementar à outra. Conceitos como Lista de 

Necessidades, Lista de Carências e Disponibilidades são fundamentais na 

compreensão e definição de suas estratégias para as Fases de Preparo e Emprego 

da mobilização.  

As atividades de mobilização militar terrestre demandam ações complexas e que 

necessitam de atualizações constantes. O Ministério da Defesa é o gestor de um 

banco de dados que deve manter o cadastro de todas as empresas cuja produção ou 

serviço pode vir a ser mobilizado em caso de ser decretada a mobilização nacional 

pelo Presidente da República. O lançamento de dados nesta plataforma ocorre desde 

o tempo de paz, buscando o cadastro em todos o território nacional.   

As Instruções Gerais para o Sistema de Mobilização do Exército - SIMOBE 

(EB10-IG-01.021) foram atualizadas no ano de 2020, num primeiro passo para a 

adequação às recentes mudanças orientadas na PND e na END. Este documento tem 

como finalidade: 

Regular as atividades da Força Terrestre (F Ter) para alcançar a capacidade 
e a condição permanentes para coordenar o planejamento da mobilização e 
da desmobilização militar terrestre, desde a situação de normalidade até a 
iminência ou efetivação de uma Hipótese de Emprego (HE) e posterior retorno 
à normalidade, de modo a absorver e empregar, oportunamente, os recursos 
e materiais advindos por meio do Sistema Nacional de Mobilização 
(SINAMOB), a fim de atender às necessidades da F Ter, complementando a 
logística militar no âmbito do Exército Brasileiro (EB). (BRASIL, 2020b) 
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Destacamos ainda dois dos seus objetivos que já fazem a ligação acima citada: 

I - cooperar com a logística na obtenção da capacidade e das condições 
permanentes de absorver e empregar, oportunamente, os recursos logísticos 
advindos das diversas expressões do Poder Nacional, a fim de atender às 
necessidades da F Ter por ocasião de seu emprego, baseado na Concepção 
Estratégica do Exército, como parte do Sistema de Planejamento do Exército 
(SIPLEx) 
II - estabelecer as atribuições e competências dos órgãos componentes do 
SIMOBE, relativas à mobilização e à desmobilização (BRASIL, 2020b) 
 

A execução desta atividade possui como órgão central o Estado-Maior do 

Exército, por intermédio das 1ª e 4ª Subchefias, respectivamente para Recursos 

Humanos e Recursos Logísticos, e como órgãos gestores e assessores no nível 

setorial os Órgãos de Direção Setorial do Exército com papéis fundamentais. É 

baseada em relações sistêmicas entre seus componentes e fundamenta-se nas HE 

“constantes da Estratégia Militar de Defesa (EMD) e da Concepção Estratégica do 

Exército para a indicação e levantamento das necessidades, que subtraídas da 

disponibilidade, evidenciarão a listagem de carências a serem supridas na fase de 

elaboração do Plano de Mobilização Terrestre (P Mob Ter)”. (BRASIL, 2020b) 

A estrutura organizacional do SIMOBE compreende dois subsistemas, o 

Subsistema de Mobilização de Recursos Humanos (SMob RH) e o Subsistema de 

Mobilização de Recursos Logísticos (SMob RL). Como já destacado inicialmente, este 

trabalho limita-se ao SMob RH. 

O SMob RH tem o EME, por intermédio da 1ª Subchefia, como órgão central do 

subsistema, no nível de direção geral e no nível de órgão de direção setorial, o 

Departamento-Geral do Pessoal (DGP), com a competência de gerir as atividades 

vinculadas às funções logísticas recursos humanos e saúde. (BRASIL, 2020b) 

No tocante ao planejamento da Mobilização Militar, esta visa à previsão de ações 

que sejam necessárias para aumentar as capacidades operacionais da F Ter, 

permitindo atender em sua plenitude a HE estabelecida, provendo-a dos meios e 

serviços necessários e previstos nos planos de mobilização que excedam as 

possibilidades logísticas do momento. Cabe salientar que os itens que podem ser 

recompletados até o prazo de três anos são considerados na gestão da logística e, 

somente a partir deste prazo, constarão como ações necessárias para fins de 

mobilização. 

Na Fase do Preparo da Mobilização, com base no confronto efetuado pela 

Logística, entre as necessidades e as disponibilidades do momento, é recomendado 
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prever e planejar atividades e medidas que contribuam para o fortalecimento do Poder 

Militar, ainda no período de normalidade, e que indiquem soluções alternativas para 

aquelas necessidades a serem atendidas na Fase de Execução. 

Da comparação entre Necessidades e Disponibilidades surgem as Carências, 

consolidadas nas respectivas listas, que representam o foco da atividade de 

Mobilização. 

A Diretriz Geral de Mobilização é o documento expedido pelo EME que dá início 

ao processo e, uma vez encaminhada ao órgão gestor do SMob RH, orienta a 

execução do respectivo planejamento em sua área de competência. 

No tocante à execução deste planejamento, dois documentos são considerados 

como base para a elaboração. São eles as Instruções Reguladoras da Mobilização 

dos Recursos Humanos (IR 20-20), Edição 2007, aprovadas pela Port Nr 131 – EME, 

de 07 de dezembro de 2007 (BRASIL, 2007b)) e a Diretriz Setorial de Planejamento 

de Mobilização de Recursos Humanos (DSPMRH), aprovada pela Port Nr 216 – DGP, 

de 03 de setembro de 2009. (BRASIL, 2009) 

Os dois documentos citados acima trazem de forma detalhada as ações 

necessárias para o funcionamento do SMob RH, carecendo atualmente de 

atualizações em função da alteração de algumas nomenclaturas e de modificações 

na estrutura do sistema impostas pela recente atualização do SIMOBE anteriormente 

apresentada. Tais atualizações também se fazem necessárias para a inclusão dos 

conceitos referentes ao desenvolvimento de capacidades proposto na END. 

Ademais destas recomendações que constarão ao final do trabalho, destaca-se 

o caráter dinâmico e volátil da situação referente aos recursos humanos mobilizáveis 

como uma constante variável para a sua execução, para a qual é demandada a 

existência de ferramentas que permitam o conhecimento da existência deste RH, sua 

localização, seu recrutamento e sua preparação para o respectivo emprego.  

É neste ponto central que se verifica a necessidade de desenvolvimento da 

Capacidade Operativa de Mobilização de Recursos Humanos, para que se possa 

atender a uma HE necessária. 

As IR 20-20 e a DSPMRH, em seu conteúdo, deixam clara a necessidade de 

existência de bancos de dados computacionais para esta atividade. O maior desafio, 

entretanto, é se verificar e efetividade desta informação, que atualmente é gerenciada 

a nível de Ministério da Defesa, para uma eventual necessidade. 
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Diante disso, é importante também a realização de exercícios com o foco na 

mobilização militar, bem como a abordagem do assunto nas Escolas Militares, 

notadamente a partir do nível aperfeiçoamento, para a difusão da mentalidade e do 

conhecimento sobre o tema, além de possibilitar a validação da doutrina para a 

execução dos respectivos planejamentos de mobilização. 

Para tanto, apresenta-se a Diretriz para a Execução de Exercícios de 

Mobilização no âmbito do Exército (EB 20-D-01.021), aprovadas pela Port Nr 179 – 

EME, de 10 de agosto de 2015, da qual destacamos dois dentre os seus objetivos: 

b. Criar uma mentalidade de mobilização, visando conscientizar os militares 
da reserva não remunerada sobre a importância da mobilização de pessoal 
como potencializador dos recursos humanos para a Força Terrestre (F Ter), e 
sua relevância no contexto da defesa da Pátria. 
c. Adestrar os integrantes do Sistema de Mobilização do Exército (SIMOBE) 
na execução da mobilização de recursos humanos e logísticos. (BRASIL, 
2015a) 

 

A Lei Nr 4.375, de 17 de agosto de 1964, Lei do Serviço Militar (BRASIL, 1964) 

e o Decreto 57.654, de 20 de JAN 1966 (BRASIL, 1966) tratam em detalhes sobre o 

Serviço Militar no Brasil e apresentam os dispositivos que amparam a nível nacional 

a convocação de brasileiros. 

Art 19. Em qualquer época, tenham ou não prestado o Serviço Militar, poderão 
os brasileiros ser objeto de convocação de emergência, em condições 
determinadas pelo Presidente da República, para evitar a perturbação da 
ordem ou para sua manutenção, ou, ainda, em caso de calamidade pública. 
Parágrafo único. Os Ministros Militares poderão convocar pessoal da reserva 
para participação em exercícios, manobras e aperfeiçoamento de 
conhecimentos militares. (BRASIL, 1964) 

  

A nível de F Ter, a Diretoria de Serviço Militar (DSM), subordinada ao 

Departamento-Geral do Pessoal (DGP), é o órgão de apoio setorial que tem por 

missão “prestar apoio técnico-normativo, competindo-lhe planejar, orientar, coordenar 

e avaliar as atividades relativas ao Serviço Militar Inicial, a Mobilização de Pessoal, o 

Controle de Militares Temporários, a Identificação de Pessoal e, também, realizar a 

demissão de Oficiais de carreira. (BRASIL, 2017) 

Esta atividade é realizada com o apoio das 12 regiões militares, nos seus 

escalões de pessoal que, por sua vez, apoiam-se nos Postos de Mobilização 

Regionais, nas Seções de Mobilização de Guarnição e, ainda, nos Postos de 

Recrutamento e Mobilização (PRM) num total de cerca de 160 pontos distribuídos em 

todo o território nacional.   
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4.4 PBC NO EB 

 

Segundo BARROS (no prelo), “O PBC destina-se a atender a necessidade da 

geração de força militar por parte dos Estados em um cenário de incertezas, 

ambiguidades e restrições orçamentárias”. Destaca ainda que “O PBC procura 

resolver esse dilema utilizando-se de forças flexíveis e modulares, capazes de serem 

empregadas em uma grande quantidade de situações, sofrendo adaptações e 

adequações para fazer frente à ameaça específica contra a qual se defrontam”. 

No tocante ao Exército Brasileiro, o PBC poderá complementar o atual Sistema 

de Planejamento Estratégico do Exército (SIPLEX), consagrado por sua solidez e 

eficácia, ao agregar novos parâmetros de avaliação, observação e estudo por parte 

dos diversos escalões decisórios e de assessoramento. 

Alinhado com a END, o EB publicou a atualização do Manual de Fundamentos 

Doutrina Militar Terrestre (EB20-MF-10.102), aprovados pela Port Nr 326 – EME, de 

31 de outubro de 2019. No contexto deste trabalho, cabe ressaltar o marco conceitual 

que trata sobre capacidades:  

 
A F Ter é o instrumento de ação do EB. Deve ser organizada, preparada e 
estruturada com base em capacidades, a partir dos fatores determinantes: 
Doutrina, Organização (e/ou processos), Adestramento, Material, Educação, 
Pessoal e Infraestrutura, com vistas ao emprego no Amplo Espectro dos 
Conflitos. Em situação de paz, a F Ter está distribuída pelos Comandos 
Militares de Área (C Mil A), que são os responsáveis pelo cumprimento de 
missões operativas. Em situação de guerra, é objeto de organização 
específica. (BRASIL, 2019a) 

 

O Exército Brasileiro passa, então, a adotar a geração de forças por meio do 

planejamento baseado em capacidades (PBC), sendo que o desenvolvimento de 

capacidades será baseado na análise da conjuntura e em cenários prospectivos, com 

o objetivo de identificar as ameaças concretas e potenciais ao Estado. O EB considera 

que capacidade “é a aptidão requerida a uma força ou Organização Militar para 

cumprir determinada missão ou atividade. Essa aptidão é exercida sob condições e 

padrões determinados, pela combinação de meios para desempenhar uma gama de 

tarefas”. (BRASIL 2019a) 

A capacidade é obtida a partir de um conjunto de sete fatores determinantes, 

inter-relacionados e indissociáveis: Doutrina, Organização (e/ou processos), 

Adestramento, Material, Educação, Pessoal e Infraestrutura – que formam o acrônimo 

DOAMEPI, descritos assim no manual:  



28 

 

3.3.5.1 Doutrina – este fator é base para os demais, estando materializado 
nos produtos doutrinários. Por exemplo, a geração de capacidades de uma 
unidade inicia-se com a formulação de sua Base Doutrinária, que considera a 
gama de missões (traduzida das capacidades operativas), atividades e 
tarefas que essa unidade cumpre em operações.  
3.3.5.2 Organização (e/ou Processos) – expressa por intermédio da Estrutura 
Organizacional dos elementos de emprego da F Ter. Algumas capacidades 
são obtidas por processos, com vistas a evitar competências redundantes, 
quando essas já tenham sido contempladas em outras estruturas.  
3.3.5.3 Adestramento – compreende as atividades de preparo, obedecendo a 
programas e ciclos específicos, incluindo a utilização de simulação em todas 
as suas modalidades: virtual, construtiva e viva.  
3.3.5.4 Material – compreende todos os materiais e sistemas para uso na F 
Ter, acompanhando a evolução de tecnologias de emprego militar e com base 
na prospecção tecnológica. É expresso pelo Quadro de Distribuição de 
Material dos elementos de emprego e inclui as necessidades decorrentes da 
permanência e sustentação das funcionalidades desses materiais e sistemas, 
durante todo o seu ciclo de vida (permanência no inventário da F Ter).  
3.3.5.5 Educação – compreende todas as atividades continuadas de 
capacitação e habilitação, formais e não formais, destinadas ao 
desenvolvimento do integrante da Força Terrestre quanto à sua competência 
individual requerida. Essa competência deve ser entendida como a 
capacidade de mobilizar, ao mesmo tempo e de maneira inter-relacionada, 
conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e experiências, para decidir e 
atuar em situações diversas.  
3.3.5.6 Pessoal – abrange todas as atividades relacionadas aos integrantes 
da força, nas funcionalidades: plano de carreira, movimentação, dotação e 
preenchimento de cargos, serviço militar, higidez física, avaliação, valorização 
profissional e moral. É uma abordagem sistêmica voltada para a geração de 
capacidades, que considera todas as ações relacionadas com o 
planejamento, a organização, a direção, o controle e a coordenação das 
competências necessárias à dimensão humana da Força.  
3.3.5.7 Infraestrutura – engloba todos os elementos estruturais (instalações 
físicas, equipamentos e serviços necessários) que dão suporte ao preparo e 
ao emprego dos elementos da F Ter, de acordo com a especificidade de cada 
um e o atendimento aos requisitos do exercício funcional. (BRASIL, 2019a) 

 

A publicação Catálogo de Capacidades do Exército (EB 20 C 07.001) apresenta 

“as capacidades militares terrestres e as capacidades operativas que visam à 

manutenção de um permanente estado de prontidão para o atendimento das 

demandas de segurança e defesa do País, contribuindo para a garantia da soberania 

nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, salvaguardando os 

interesses nacionais e cooperando para o desenvolvimento e o bem-estar social”. 

No catálogo também encontramos as definições de Capacidade Militar Terrestre 

(CMT) e Capacidade Operativa (CO) de interesse para este trabalho: 

 
2.1 CAPACIDADE MILITAR TERRESTRE (CMT) 
2.1.1 A capacidade militar terrestre é constituída por um grupo de capacidades 
operativas com ligações funcionais, reunidas para que os seus 
desenvolvimentos potencializem as aptidões de uma força para cumprir 
determinada tarefa dentro de uma missão estabelecida. 
2.2 CAPACIDADE OPERATIVA (CO) 
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2.2.1 É a aptidão requerida a uma força ou organização militar, para que 
possam obter um efeito estratégico, operacional ou tático. É obtida a partir de 
um conjunto de sete fatores determinantes, inter-relacionados e 
indissociáveis: Doutrina, Organização (e/ou processos), Adestramento, 
Material, Educação, Pessoal e Infraestrutura - que formam o acrônimo 
DOAMEPI. (BRASIL, 2014a) 
 

Dentre estas capacidades apresentadas no documento, destacamos como 

ligadas ao estudo em questão: 

 
3.5 CMT 05. SUSTENTAÇÃO LOGÍSTICA 
DEFINIÇÃO: ser capaz de dar suporte adequado à força que venha a ser 
empregada, no tempo necessário e em qualquer ambiente operacional. Inclui 
a interoperabilidade no apoio logístico entre as Forças Armadas e a 
complementaridade nas atividades interagências, bem como a organização e 
execução do transporte estratégico. 
3.5.1 CO20. Apoio Logístico para Forças Desdobradas 
DEFINIÇÃO: ser capaz de sustentar as forças desdobradas, com os recursos 
necessários para manter seu poder de combate, contribuindo para o seu 
sucesso. 
3.5.2 CO21. Infraestrutura da Área de Operações 
DEFINIÇÃO: ser capaz de construir, adaptar ou reabilitar infraestruturas 
essenciais para a força desdobrada. 
3.5.3 CO22. Gestão e Coordenação Logística 
DEFINIÇÃO: ser capaz de planejar, monitorar e controlar o apoio logístico 
direta ou indiretamente relacionado com a sustentação da força desdobrada, 
permitindo a identificação antecipada e solução das suas necessidades 
logísticas. 
3.5.4 CO23. Saúde nas Operações 
DEFINIÇÃO: ser capaz de realizar assistência sanitária adequada e oportuna. 
Inclui triagem, estabilização de pacientes, evacuação, diagnóstico, 
tratamento, hospitalização em campanha e medicina preventiva. 
3.5.5 CO24. Gestão de Recursos Financeiros 
DEFINIÇÃO: ser capaz de executar a gestão dos recursos financeiros da 
força empregada. (BRASIL, 2014a) 

 

Neste ponto cabe ressaltar que se encontra em curso uma atualização do 

catálogo de capacidades do EB, com a finalidade de maior integração com o Plano 

Estratégico do Exército (PEEx) em sua próxima edição. Aqui se ressalta a relevância 

do presente trabalho com a verificação da possibilidade de inclusão de nova 

capacidade operativa no rol das atualmente existente. 

 

4.5 O SIMOBE NO PLANO ESTRATÉGICO DO EXÉRCITO 

 

O Plano Estratégico do Exército (PEEx) é o documento do EB que “direciona o 

esforço dos investimentos da Força para o quadriênio 2020-2023, dando 

prosseguimento ao processo de TRANSFORMAÇÃO do Exército rumo à Era do 

Conhecimento”. Ele é orientado pela MISSÃO e VISÃO DE FUTURO do Exército, bem 
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como pelas Indicações Estratégicas, e pela Diretriz do Comandante do Exército 2019. 

(BRASIL, 2019b) 

Neste ponto do trabalho, verificamos também uma possibilidade de 

aperfeiçoamento do PEEx no tocante à CMT prevista. A Atividade 1.2.1.1 está 

alinhada com a CMT “Superioridade de Enfrentamento” quando poderia estar mais 

bem enquadrada na CMT “Sustentação Logística” por enquadrar a mobilização. Tal 

recomendação também constará ao final do trabalho. 

Do estudo do PEEx em busca do tema mobilização, encontramos o estabelecido 

na figura abaixo, extraída na íntegra do seu conteúdo, que resume a ligação entre o 

PBC e a mobilização militar terrestre, na qual são listadas as estratégias, ações 

estratégicas e atividades para a execução do previsto no Objetivo Estratégico do 

Exército Nr 1: Contribuir com a Dissuasão Extrarregional. 

 

 

FIGURA 1 – OEE 1 do PEEx 2020-2023 
Fonte: BRASIL, 2019b, p. 12 

 

5 ANÁLISE DE RESULTADOS OU EVIDÊNCIAS 

 

Ao encerrar o estudo da literatura que amarra os dois principais eixos do trabalho 

(Mobilização Militar e Planejamento Baseado em Capacidades), podemos consolidar 
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o alinhamento dos principais conteúdos de interesse na tabela constante do Anexo A 

que servirá de base para análise de alguns resultados deste estudo. 

Podemos concluir inicialmente que já existe base teórica para que a metodologia 

do PBC possa ser executada pelo Exército Brasileiro na atividade de Mobilização 

Militar Terrestre. 

 Partindo deste ponto, verifica-se que ainda não há uma capacidade militar 

terrestre ou uma capacidade operativa que aborde especificamente as atividades ou 

tarefas referentes à mobilização de recursos humanos para o EB.  

Dadas as definições de CMT e de CO, verifica-se que esta mobilização de 

recursos humanos poderá ser incluída como uma capacidade operativa, desde que 

atendidos os fatores determinantes de uma capacidade.  

 

5.1 DOAMEPI PARA MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

Tomando por base o conteúdo estudado até este ponto, realizaremos uma 

singela apresentação dos fatores determinantes de uma capacidade, conforme 

previsto no Manual de Fundamentos da Doutrina Militar Terrestre, para a Mobilização 

de Recursos Humanos para o EB. 

5.5.1 Doutrina – O Exército Brasileiro possui uma base documental doutrinária 

sobre o assunto que está alinhada com o previsto no Ministério da Defesa. Nela estão 

previstos a missão, os órgãos gestores com suas respectivas atribuições, suas etapas 

e a metodologia para o seu planejamento. Algumas normas carecem de atualizações 

para a adequação às recentes modificações propostas pela END e pelo manual de 

Fundamentos da Doutrina Militar Terrestre já citados anteriormente. As IR 20-20 e a 

EB20-D-01.021 enquadram-se nesta necessidade de atualização citada. 

5.5.2 Organização (e/ou Processos) – O Exército Brasileiro possui em sua 

Estrutura Organizacional o Departamento-Geral do Pessoal que atribui à Diretoria do 

Serviço Militar a missão de executar as atividades e tarefas referentes à mobilização 

de recursos humanos. As regiões militares com suas estruturas de Escalão de 

Pessoal também integram a estrutura para execução da atividade. A missão ainda 

pode ser apoiada pelo Departamento de Ciência e Tecnologia no tocante ao emprego 

de meios e sistemas de Tecnologia da Informação (TI) necessários. Neste aspecto 

também cabe salientar a existência da estrutura do Centro de Coordenação de 
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Logística e Mobilização (CCLM) e do sistema APOLO, a nível de MD, que já realizam 

a interoperabilidade entre as FS. 

5.5.3 Adestramento – A prática de Exercícios de Mobilização é prevista na 

doutrina e existem normas que a regulem. A Lei de Serviço Militar também ampara 

este tipo de atividade. Anualmente o Órgão de Direção Operacional do Exército 

destina recursos para a realização de tais atividades. A consulta aos relatórios destes 

exercícios serve de ponto de partida para a validação das atividades de adestramento 

que poderá ser aperfeiçoada com a simulação de atividades necessárias em função 

do estudo de possíveis HE. Não foram encontrados registros de adestramentos, a 

nível de Exército Brasileiro ou de Ministério da Defesa, na área de Mobilização de 

Recursos Humanos, com ênfase em soluções para Lista de Carências de Recursos 

Humanos.  

5.5.4 Material – Para fins de mobilização de recursos humanos, o fator material 

tem sua influência reduzida uma vez que o capital mobilizado será treinado para 

utilizar os materiais e sistemas adotados pela F Ter. 

5.5.5 Educação – Neste tópico há que se observar inicialmente o 

desenvolvimento da mentalidade de mobilização que se inicia no público interno, mas 

abrange, necessariamente, a sociedade como um todo. Destaca-se a necessidade de 

abordagem do tema nos estabelecimentos de ensino do EB para difusão do tema. 

E por fim a atividade de treinamento daqueles que forem convocados, realizando 

o treinamento necessário antes de serem disponibilizados à F Ter como 

recompletamentos de acordo com orientações estabelecidas pelo escalão 

considerado.  

O serviço militar obrigatório atualmente em vigor em legislação específica realiza 

todas as fases acima citadas, servindo de base inicial para o processo de mobilização 

em caso de emprego. 

5.5.6 Pessoal – O fator pessoal para a mobilização de recursos humanos terá 

como documento base a Lista de Carências produzida em função das necessidades 

levantadas que não serão atendidas com os quadros disponíveis.  

A seguir, engloba a necessidade de capacitar os quadros que irão desempenhar 

a função de buscar e selecionar os brasileiros detentores de capacidades solicitadas 

nas listas de carências apresentadas, que passa necessariamente pela divulgação, 

treinamento e conhecimento dos operadores dos meios de Tecnologia de Informação 

e Comunicações (TIC) no EB. 
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Esta será a atividade primordial para a mobilização que deverá, desde já na fase 

de preparo, dispor de ferramentas que permitam buscar nas zonas de mobilização 

determinadas selecionar pessoas com as habilidades e requisitos necessários para o 

desempenho das atividades requeridas. O grau de aprofundamento destes sistemas 

indicará a facilidade de recompletar cargos com habilitações consideradas críticas. 

5.5.7 Infraestrutura – O suporte ao preparo e emprego se darão nas estruturas 

atualmente existentes ou mobilizadas em caso de decretação de mobilização militar 

pelo Estado. Na fase de preparo, objeto deste estudo, ocorrerá nas instalações físicas 

das unidades e com os meios existentes de acordo com o seu exercício funcional.  

Considerando a avaliação breve acima citada, verifica-se que é possível realizar 

a proposta para a realização de um estudo mais aprofundado para a inclusão da 

mobilização de recursos humanos como uma capacidade operativa do EB. 

Considerando o estudo realizado como um todo, podemos pensar neste 

momento em uma proposta a ser estudada para a descrição de uma Capacidade 

Operativa para o EB. A Mobilização de Recursos Humanos poderia ser definida como: 

“Ser capaz de armazenar e atualizar dados com segurança; localizar, convocar, 

selecionar e treinar cidadãos; e disponibilizar recursos humanos aptos para o emprego 

na F Ter”.  

 

6 ESTUDO DE CASO E MELHORES PRÁTICAS 

 

Como já citado anteriormente, o EB possui uma Diretriz para a realização de 

exercícios de mobilização e anualmente ocorre a previsão e descentralização de 

recursos para tal atividade. 

A Port Nr 080 – COTER, de 17 de julho de 2020, aprovou a diretriz específica 

para a mobilização de reservistas na área do Comando Militar do Nordeste para a 

execução do Exercício Campo Grande, no ano de 2020. 

O exercício foi realizado pelo 28° Batalhão de Caçadores envolvendo o efetivo 

necessário para uma subunidade de guarda territorial em um quadro de garantia da 

lei e da ordem e teve como objetivos específicos: 

- Criar uma mentalidade de mobilização, visando conscientizar os militares da 

reserva não remunerada sobre a importância da mobilização de pessoal como 

potencializador dos recursos humanos para a F Ter e sua relevância no contexto das 

operações de defesa da Pátria. 
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- Adestrar os integrantes do Sistema de Mobilização do Exército (SIMOBE), na 

área da 6ª Região Militar (6ª RM), na execução da mobilização de recursos humanos 

e logísticos, buscando alinhar o Preparo às necessidades do Emprego. 

- Realizar a atualização doutrinária do pessoal mobilizado e prepará-lo para a 

realização de uma operação de apoio aos órgãos governamentais, reforçando o seu 

conhecimento profissional e, principalmente, os conceitos comportamentais 

relacionados com as virtudes e atitudes militares. 

- Manter e reforçar o vínculo do pessoal da reserva com a Força Terrestre. 

- Validar a doutrina e testar os planejamentos de mobilização. 

- Levantar conhecimentos de Interesse da Doutrina, no contexto da mobilização 

de recursos humanos e logísticos. 

Da verificação do relatório apresentado pela Organização Militar (OM), 

destacam-se, dentre outros, importantes aspectos relativos ao sistema, pontos forte e 

oportunidades de melhoria, a saber: 

- Foi realizado o planejamento da atividade com a respectiva execução das 

atividades de divulgação e preparação. 

- Nem todos os claros da subunidade foram preenchidos na área de 

responsabilidade do 28° Batalhão de Caçadores, gerando uma Lista de Carência de 

Recursos Humanos para a total mobilização do efetivo previsto que foi suprida pela 6 

ª RM com reservistas do 6° Depósito de Suprimento.  

- Foi convocado um efetivo superior ao necessário entre reservistas de 1ª e 2ª 

categorias, mas houve reprovação em inspeção de saúde de parte deste efetivo. 

- Observou-se que o Posto de Recrutamento e Mobilização (PRM) da 6ª RM teve 

dificuldades em convocar militares das Qualificações Militares (QM) técnicas. 

O caso apresentado atesta a necessidade de realização de exercícios desta 

natureza como atividades para verificação e validação doutrinária inerente à esta 

capacidade. A dificuldade relatada para a convocação de qualificações militares 

técnicas denota a necessidade de aperfeiçoamento das ferramentas existentes de 

modo a permitir localizar tais recursos humanos para uma eventual necessidade de 

mobilização e a prática em si é de fundamental importância para o desenvolvimento 

da mentalidade de mobilização, prevista nos objetivos da atividade, por todos os 

integrantes da organização militar bem como dos recursos mobilizados. 
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7 RECOMENDAÇÕES DE POLÍTICAS  

 

Da análise realizada, considerando a importância do assunto e com o objetivo 

de possibilitar o aprimoramento da mobilização de recursos humanos, recomenda-se: 

 

7.1: Recomendação n° 01: estudo para a inclusão da Mobilização de Recursos 

Humanos como Capacidade Operativa do Exército Brasileiro estando esta CO 

inserida na CMT Sustentação Logística. Esta recomendação possibilitará a otimização 

dos processos gerenciados pelo Departamento-Geral do Pessoal com a finalidade de 

realizar a incorporação de recursos humanos qualificados para o preenchimento de 

cargos do EB em caso de necessidade. Tal iniciativa está alinhada com o preconizado 

na END para a adoção do PBC e já possui todo o alinhamento com os documentos 

produzidos que tratam sobre o tema de mobilização. Para a adoção desta medida, 

sugere-se como proposta para descrição da Capacidade Operativa Mobilização de 

Recursos Humanos: “Ser capaz de armazenar e atualizar dados com segurança; 

localizar, convocar, selecionar e treinar cidadãos; e disponibilizar recursos humanos 

aptos para o emprego na F Ter”. 

 

7.2: Recomendação n° 02: atualização das Instruções Reguladoras da Mobilização 

de Recursos Humanos (IR 20-20) e da Diretriz para a Execução de Exercícios de 

Mobilização no âmbito do Exército (EB 20-D-01.021) em função de conterem 

conceitos que estão em desacordo com a atualização publicada em 2020 das 

Instruções Gerais para o Sistema de Mobilização do Exército – SIMOBE (EB 10-IG-

01.021), aprovadas pela Port Nr 262, de 5 de março de 2020, do Comandante do 

Exército. 

 

7.3: Recomendação n° 03: realização de Exercícios de Mobilização com os quadros 

do EB com o objetivo de localizar, selecionar e ficar ECD convocar cidadãos 

brasileiros possuidores de habilitações consideradas críticas para o desempenho de 

funções na F Ter. Esta recomendação possibilitará o desenvolvimento da mentalidade 

de mobilização, a verificação das ferramentas existente e utilizadas no processo, a 

validação da doutrina bem como o adestramento de militares para a execução da 

atividade. 

 



36 

 

7.4: Recomendação n° 04: solicitação de apoio do DCT no aprimoramento de 

processos e ferramentas para busca e armazenamento de informações atualizadas 

sobre recursos humanos detentores de habilitações consideradas críticas para o EB. 

Cabe ressaltar também a possibilidade de inserção de funcionalidades relativas a 

recursos humanos de interesse da força no sistema APOLO, do MD, como melhoria 

das ferramentas e sistemas de TIC. 

 

7.5: Recomendação n° 05: solicitação ao DECEx para ampliar a abordagem do tema 

Mobilização Militar Terrestre nos estabelecimentos de ensino do EB, em especial para 

militares em cursos de aperfeiçoamento ou cursos equiparados a altos estudos com 

a finalidade de desenvolvimento da mentalidade de mobilização, bem como para 

difusão de conceitos sobre o tema.    

 

7.6: Recomendação n° 06: realização de campanhas junto à Sociedade como um 

todo e ao Público Interno para difusão de produtos (vídeos, folder, informativos) que 

ajudem a comunicar a importância do tema com o objetivo de ampliar a mentalidade 

de mobilização nas mídias e sites do EB, dentre outros canais. 

 

7.7: Recomendação n° 07: propor a revisão do PEEx no ponto em que a CMT 

Superioridade no Enfrentamento é alinhada à Ação Estratégica 1.2.1 (Aperfeiçoar o 

Sistema de Mobilização)  

e à Atividade 1.2.1.1 (Contribuir com o Ministério da Defesa no aperfeiçoamento dos 

Sistemas de Mobilização de Recursos Humanos e Logísticos. (2020-2023)), podendo 

esta Ação e Atividade estarem melhor alinhadas à CMT Sustentação Logística por 

tratarem de assuntos atinentes à Logística e Mobilização.  

 

8 CONCLUSÃO 

Durante o desenvolvimento do presente estudo, foi possível verificar que é 

possível ser proposta a adoção da Capacidade Operativa Mobilização de Recursos 

Humanos inserida na Capacidade Militar Terrestre Sustentação Logística no Catálogo 

de Capacidades do Exército Brasileiro conforme proposto no problema elencado para 

pesquisa. 
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Considera-se atingido o objetivo geral da pesquisa que era de apresentar 

possibilidades e limitações para a adoção da Mobilização de Recursos Humanos 

como Capacidade Operativa do Exército Brasileiro. 

Dessa forma, o trabalho se encerra com sete recomendações a serem avaliadas 

para que se dê prosseguimento nas ações necessárias à implementação desta 

proposta. 
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Anexo A – QUADRO RESUMO ARCABOUÇO MOBILIZAÇÃO X PBC 

 
MOBILIZAÇÃO 

NACIONAL 
MOBILIZAÇÃO MILITAR SIMOBE 

 
PBC 

CF/88 Leis /Dec 
PND END PEEx END 

EB20-C-
07.001 

OND ED AED OEE EE AEE CND CMT/ CO 

Art 22  
inciso XXVIII 

 
Art 84 

inciso XIX 

SINAMOB 
Lei Nr 
11.631 

 
e 
 

Decreto  
Nr 6.592 

 
E 
 

Serviço 
Militar 

Lei  
Nr 4.375  

 
e 
 

Decreto  
Nr 57.654  

I 
Garantir a 

Soberania, o 
Patrimônio 

Nacional e a 
Integridade 
Territorial. 

1 
Fortalecimento 

do Poder 
Nacional 

3 
Aprimorar o Sistema Nacional de 

Mobilização 

1 
Contribuir 

com a 
Dissuasão 

Extrarregional  
 

1.2 
Ampliação 

da 
mobilidade 

e 
elasticidade 

da Força  
 

1.2.1 
Aperfeiçoar o 
Sistema de 
Mobilização 

 
 
 

Atividade 
 

1.2.1.1 
Contribuir com 
o Ministério da 

Defesa no 
aperfeiçoamento 
dos Sistemas 

de Mobilização 
de Recursos 
Humanos e 
Logísticos. 

(2020-2023)  
  
 

Mobilização 

ATUAL 
 

CMT 2 
Superioridade 

no 
enfrentamento  

 
 

XXX 
 

PROPOSTA 
 

CMT 5 
Sustentação 

Logística 
 

CO 
Mobilização 
de Recursos 

Humanos 
 
 
 
 
 

II 
Assegurar a 
capacidade 
de Defesa 

para o 
cumprimento 
das missões 
constitucionai
s das Forças 

Armadas 

7 
Desenvolvimento 

da capacidade 
de mobilização 

nacional 

4 

15 
Aperfeiçoar o Serviço Militar 

Obrigatório 

34 
Fortalecer o sentimento coletivo, o 

patriotismo e a adesão da sociedade 
brasileira aos esforços de Defesa do 

país 

35 
Preparar e manter reservas em 

condições de expandir a capacidade 
de combate das Forças Armadas 

36 
Catalogar as capacidades de 

infraestruturas necessárias por meio 
da mobilização de pessoal, material, 

serviços e instalações, para 
complementar a logística nacional 

37 
38 

Fomentar a criação de núcleos de 
mobilização nos órgãos 

responsáveis pelos subsistemas de 
mobilização 

 


