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RESUMO 
 
 
O atual cenário mundial é caracterizado pela elevada volatilidade, incerteza, 
complexidade e ambiguidade, esse aspecto é intensificado pela disseminação e 
modernização dos meios de tecnologia da informação, bem como pela crescente 
ausência de valores morais na sociedade. Fruto desta nova realidade, as ações de 
atores hostis, sejam eles público interno, público externo, forças/elementos adversos, 
forças/elementos oponentes, dentre outros, foram facilitadas e diversificadas. Ainda, 
pode-se verificar que o EB tem sido empregado largamente em Operações de 
Cooperação e Coordenação com Agências, fator que o torna mais vulnerável às ações 
de forças adversas. Ao analisar os fatores e particularidades que envolveram as ações 
contra o EB, percebe-se que os atores hostis, de maneira geral, aproveitaram-se das 
deficiências presentes na instituição, portanto esses ataques poderiam ser evitados 
mediante a adoção de simples medidas de segurança. Tais medidas de segurança 
são elencadas no Planejamento de Contrainteligência, sendo o objetivo do presente 
trabalho propor soluções para mitigar as dificuldades encontradas nesse 
planejamento nas OM do EB. Para isso, foi realizada uma revisão bibliográfica no 
intuito de ambientar o leitor ao assunto, abordando as Operações de Informações, a 
Inteligência Militar, a Contrainteligência, a Segurança Orgânica e o Planejamento de 
Contrainteligência. Além disso, aliado à experiência do autor na atividade, foi utilizado 
um questionário para levantar as dificuldades na realização do Planejamento de 
Contrainteligência e as soluções para mitigar esses óbices. Por fim, na conclusão, 
foram elencadas as sugestões com vistas a mitigar os óbices encontrados no 
Planejamento de Contrainteligência realizado nas OM do EB. 
 
Palavras-chave: Inteligência; Contrainteligência; Segurança Orgânica; Planejamento 
de Contrainteligência; Exame de Situação; Processo de Desenvolvimento da 
Contrainteligência.



 

ABSTRACT 
 
 
The actual world scenario is characterized by high volatility, uncertainty, complexity 
and ambiguity, this aspect is intensified by the propagation and modernization of 
Information Technology Assets and the lack of moral values in society. As a result of 
this new reality, the actions of hostile actors, whether internal, external, adverse forces 
or others, were facilitated and diversified. Also, the Brazilian Army (BA) has been 
widely employed in Agency's Cooperation and Coordination Operation, an aspect that 
makes it more vulnerable to the hostile actors' actions. Analyzing the factors and 
particularities that involves the actions against the BA, it is clear that hostile actors, in 
general, took advantage of the deficiencies present in the Force, so these attacks could 
be avoided by adopting simple security measures. Such security measures are listed 
in the Counterintelligence Planning, and the objective of this study is to propose 
solutions to moderate the difficulties found in this planning in the Military Organization 
(MO) of the BA. To accomplish this goal, a literature review was carried out in order to 
familiarize the reader with this subject, illuminating the concepts about Operation of 
Information, Military Intelligence, Counterintelligence, Organic Security and 
Counterintelligence Planning. Also, in addition to the author's experience in the field, a 
survey was applied to verify the difficulties to perform the Counterintelligence Planning 
and the solutions to mitigate those obstacles. Finally, in the conclusion, the 
suggestions were listed to overcome the difficulties in the Counterintelligence Planning 
in the MO of the BA. 
 
Keywords: Intelligence; Counterintelligence; Organic Security; Counterintelligence 
Planning; Exam of Situation; Counterintelligence Development Process. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho versa sobre o Planejamento de Contrainteligência que 

consta de um conjunto de atividades e medidas de Contrainteligência (C Intlg),  

visando assegurar o equilíbrio entre a segurança e o funcionamento eficaz, eficiente 

e efetivo de uma Organização Militar (OM).  

Dessa forma, para obter-se um entendimento do escopo deste estudo, é 

importante realizar uma abordagem 'top-down" dos conceitos atinentes ao 

Planejamento de C Intlg, bem como suas duas fases componentes, o Exame de 

Situação e o Processo de Desenvolvimento de Contrainteligência (PDCI). Para isso, 

faz-se necessário abordar conceitos relativos às Operações de Informações, à 

Inteligência Militar, à Contrainteligência, à Segurança Orgânica, ao Planejamento de 

Contrainteligência, ao Exame de Situação e, por fim, ao PDCI. 

As Operações de Informações (Op Info) são o emprego integrado de 

Capacidades Relacionadas à Informação (CRI) para agir no processo de tomada de 

decisões de adversários e potenciais adversários enquanto protege o nosso próprio. 
3.2.2 As Op Info reúnem as CRI e outros recursos de forma permanente e de 
maneira coerente para criar efeitos na dimensão informacional e, por meio 
deles, aumentam a capacidade de oferecer vantagem operativa ao 
comandante. Enquanto as CRI isoladas criam efeitos individuais, as Op Info 
enfatizam os efeitos integrados e sincronizados como essenciais para 
alcançar os objetivos na dimensão informacional.  
3.2.3 Uma CRI é uma ferramenta técnica ou atividade empregada em uma 
perspectiva da dimensão informacional, que pode ser usada para criar efeitos 
e condições desejáveis. Entre elas são incluídas a Inteligência, a 
Comunicação Social (Com Soc), as Operações Psicológicas (Op Psc), a 
Guerra Eletrônica (GE), a Guerra Cibernética (G Ciber) e os Assuntos Civis 
(As Civ). (BRASIL, 2019, p. 3.1). 

Segundo BRASIL (2015, p.4.1), Inteligência Militar, um dos CRI supracitados, 

é o conjunto de atividades e tarefas técnico-militares exercidas em caráter 

permanente, com os objetivos de produzir conhecimentos de interesse dos 

comandantes e seus estados-maiores em todos os níveis, bem como proteger 

conhecimentos sensíveis, instalações e pessoal do EB contra ações da Inteligência 

oponente.  

Analisando o conceito exposto acima, percebe-se que essa atividade possui 

dois ramos, um voltado para a produção de conhecimento e outro destinado à 

proteção dos ativos, denominados Inteligência e Contrainteligência, respectivamente. 

Dessa maneira, esse trabalho tem foco no ramo da C Intlg que, segundo 

BRASIL (2019, p. 1.1), é o ramo da atividade de Inteligência Militar voltado para 
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prevenir, detectar, identificar, avaliar, obstruir, explorar e neutralizar a atuação da 

Inteligência adversa e as ações de qualquer natureza que possam se constituir em 

ameaças à salvaguarda de dados, conhecimentos, áreas, instalações, pessoas e 

meios que o Exército Brasileiro tenha interesse de preservar. 

Por sua vez, as ações de CI são agrupadas em Segurança Orgânica, que 

objetiva proteger os ativos do Exército Brasileiro, e Segurança Ativa, que visa atuar 

contra as ameaças. 

O Planejamento de Contrainteligência, alvo do presente estudo, está inserido 

no contexto de Segurança Orgânica. Tal planejamento visa adotar medidas 

adequadas de proteção nas OM do Exército Brasileiro (EB), conforme as 

necessidades e peculiaridades de cada OM e de sua respectiva área de 

responsabilidade. Para isso, esse planejamento possui duas fases, o Exame de 

Situação e o PDCI. 

O Exame de Situação consta de uma análise minuciosa, completa e objetiva, 

com a finalidade de levantar os ativos da Instituição, ou seja, verificar todos os bens 

que são, por seu valor, caros ao EB, bem como suas vulnerabilidades, os atores hostis 

presentes em cada ambiente, quantificar e qualificar os riscos e formular as linhas de 

ação para minimizar estes riscos sem, contudo, dificultar o desenvolvimento das 

atividades naturais da OM. O produto do Exame de Situação subsidiará as medidas 

de segurança constantes nos planos do Processo de Desenvolvimento da 

Contrainteligência (PDCI). 
5.6.2.1 O PDCI é um conjunto de atividades contínuas de Contrainteligência 
estruturado da seguinte forma: 
a) Plano de Segurança Orgânica; 
b) Plano de Conscientização;  
c) Plano de Treinamento Continuado; e 
d) Plano de Monitoramento do PDCI. (BRASIL, 2019, p. 5-19). 

Dessa forma, com base no exposto acima, essa pesquisa consiste em integrar 

os conceitos básicos, informações normatizadas em manuais e conhecimento 

empírico no contexto da Segurança Orgânica a fim de propor soluções para mitigar 

as dificuldades encontradas no Planejamento de Contrainteligência realizado nas OM 

do EB. 
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1.1 PROBLEMA 

 

O EB sempre adotou medidas com a finalidade de antecipar-se e prevenir-se 

contra as ações hostis realizadas por atores que possuem inúmeras motivações. 

Dentre esses estímulos, têm-se os de caráter ideológico, financeiro e interesse nos 

ativos da instituição, como armamento, pessoal e material, objetivando a sua 

utilização para prática de ilícitos.  

Desse modo, fica evidente que é imprescindível a realização de um 

Planejamento de Contrainteligência completo, objetivo e acertado, por meio de um 

Exame de Situação minucioso que forneça conhecimentos e ferramentas concretas e 

confiáveis para a confecção dos planos integrantes do PDCI.  Esses planos devem 

contemplar todas as medidas cabíveis para proteção, treinamento, monitoramento e 

conscientização da OM, sem, contudo, prejudicar o cumprimento de suas missões. 

Com base no acima exposto, cabe formular o seguinte problema: 

Como poderiam ser mitigadas as dificuldades encontradas no Planejamento de 

Contrainteligência realizado nas OM do EB? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O presente estudo pretende integrar os conceitos básicos, informações 

normatizadas em manuais e conhecimento empírico no contexto da Segurança 

Orgânica, a fim de propor soluções para mitigar as dificuldades encontradas no 

Planejamento de Contrainteligência realizado nas OM do EB. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para a viabilização do objetivo geral de estudo, foram formulados os objetivos 

específicos que permitirão o acompanhamento lógico do raciocínio apresentado neste 

estudo. São eles:  

a. Descrever a Atividade de Inteligência Militar; 

b. Descrever Segurança Orgânica e seus grupos de medidas; 

c. Estudar o Planejamento de Contrainteligência; 
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d. Identificar as dificuldades na realização do Planejamento de 

Contrainteligência; 

e. Propor soluções para mitigar as dificuldades encontradas no Planejamento 

de Contrainteligência realizado nas OM do EB. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

O presente estudo limita-se ao Planejamento de Contrainteligência com foco 

nas soluções para facilitar a sua realização e, consequentemente, aprimorar seu 

produto final, o PDCI. Para isso, é indispensável que seja realizado um estudo do 

Planejamento de Contrainteligência como um todo, abordando as dificuldades 

encontradas desde a realização do Exame de Situação até o fim do ciclo com o PDCI 

propriamente dito, com o objetivo de levantar soluções para melhorar a implantação 

do processo. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 
 

Recentemente, verificou-se uma alteração na sociedade mundial, nas 

expressões econômica, científica e tecnológica, psicossocial, política e militar. Como 

resultado, obteve-se a formação de uma sociedade cada vez mais complexa, 

caracterizada pelo consumo, inovações tecnológicas, busca da informação, acesso 

fácil aos dados sensíveis, marcada por tensões e contradições. 

Essa nova conjuntura propicia o acesso de toda a sociedade a diversos 

atrativos e facilidades, dos quais se destacam a modernização dos meios de 

tecnologia da informação, o aumento da disponibilidade de acesso a esses meios e a 

facilidade de obtenção de informações. 

Tem-se, no entanto, somada a essas inovações, uma crescente ausência de 

valores morais na sociedade brasileira, um aumento na propagação da violência e a 

ausência de uma cultura de segurança, principalmente com as informações sensíveis. 

Tal descuido é percebido principalmente nos elementos mais jovens, que expõem em 

redes sociais todas as informações disponíveis sem, contudo, preocuparem-se com 

as consequências. 

Fruto desta nova realidade, as ações de atores hostis, sejam eles público 

interno, público externo, forças/elementos adversos, forças/elementos oponentes, 
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dentre outros, foram facilitadas e diversificadas, ora agindo pela utilização de meios 

de tecnologia da informação, ora através da utilização de dados disponíveis ou, até 

mesmo, com o auxílio de colaboradores. 
2.3.1 O contexto estratégico global tem demonstrado que a maioria das 
ameaças contemporâneas tem suas origens na reunião de fatores 
conjunturais locais, nacionais e internacionais. Esses fatores estão 
relacionados, com frequência, ao crescimento populacional e ao controle de 
recursos naturais e, normalmente, conjugados à proliferação de tecnologias 
(incluindo as relacionadas a armas e a agentes de destruição em massa), ao 
terrorismo internacional e transnacional, ao narcotráfico, à degradação 
ambiental e à migração massiva.  
2.3.2 Nessas condições, redes criminosas transnacionais e grupos 
extremistas encontram campo fértil, explorando a instabilidade de Estados 
fracos e com problemas de governabilidade. A violência politicamente 
motivada pode assumir novas e mais complexas formas. Admite-se que, 
mesmo nos conflitos armados localizados no espectro superior dos conflitos, 
haja uma razoável gama de atores relevantes atuando em um espaço que vai 
além do campo de batalha. (BRASIL, 2019, p. 2-6). 

A necessidade de fazer frente a essas ameaças, alvo de diversos estudos, 

remonta dos primórdios da história dos exércitos, onde se percebe a necessidade do 

acompanhamento regular e permanente da conjuntura nacional e internacional para 

possibilitar a antecipação e prevenção desses eventos. Segundo Sun Tzu (2010, p. 

42), “conhecer o outro e conhecer a si – cem batalhas, nenhum risco; não conhecer o 

outro e conhecer a si – uma vitória, uma derrota; não conhecer o outro e não conhecer 

a si – cada batalha, risco inevitável”. 

Inúmeras foram as ações praticadas por atores hostis contra o EB, tanto em 

relação à quantidade quanto aos tipos de delitos. Essas ações causam um grande 

desgaste à imagem da Força e desencadeiam operações de grande custo e vulto, 

com o objetivo de recuperar o material perdido, evitando a desmoralização da 

Instituição. 

Somado a isso, pode-se verificar que o EB tem sido empregado em larga 

escala em Operações de Cooperação e Coordenação com Agências na região do Rio 

de Janeiro, em São Paulo, Amazônia e na área de fronteira. Fator esse que o torna 

mais vulnerável às ações de forças adversas. 

Ao analisar os fatores e particularidades que envolveram as ações contra o EB, 

percebe-se que os atores hostis, de maneira geral, aproveitaram-se das deficiências 

presentes na instituição. Assim, conclui-se que esses ataques poderiam ser evitados 

mediante a adoção de medidas proativas, simples e de baixo custo que visassem a 

minimização desses riscos. 
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Tais medidas de segurança são elencadas no PDCI e, para que esse processo 

cumpra a finalidade a que se destina, é imprescindível a realização do Exame de 

Situação de maneira completa, fornecendo conhecimentos e ferramentas concretas e 

confiáveis para a implantação do PDCI. 

Por fim, fica evidente a importância do presente estudo, que tem por finalidade 

propor soluções para mitigar as dificuldades encontradas no Planejamento de 

Contrainteligência realizado nas OM do EB, melhorando sua qualidade e auxiliando 

as OM do EB a se protegerem contra as ações de atores hostis. 
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2 METODOLOGIA 
 

2.1 TIPO DE PESQUISA 
 

O presente estudo foi qualitativo, uma vez que contempla a subjetividade, a 

descoberta, a valorização da visão dos sujeitos sobre o tema, com o objetivo de 

entender seus fenômenos, privilegiando as análises de documentos e o questionário, 

para propor soluções para mitigar as dificuldades encontradas no Planejamento de 

Contrainteligência realizado nas OM do EB. 

Seguindo a taxionomia de Vergara (2008), essa pesquisa foi explicativa, 

bibliográfica e de campo. Bibliográfica e explicativa, pois foram expostas todas as 

nuances referentes ao Planejamento de Contrainteligência, por meio de uma 

abordagem "top-down", através de um estudo da bibliografia correlata ao tema e, em 

seguida, foi exposta uma explicação do referido processo. De campo, pois foi 

realizada uma pesquisa utilizando-se de um questionário aberto, fundamentado nos 

conhecimentos aprofundados na pesquisa bibliográfica. 

 

2.2 UNIVERSO E AMOSTRA 
 

O universo do presente estudo foram os Oficiais de Inteligência das OM do EB, 

uma vez que foram os principais responsáveis pela realização do Planejamento de 

Contrainteligência em suas OM. 

A amostra escolhida foram os oficiais que já atuaram na área de inteligência, 

quer seja no desempenho da função de Oficial de Inteligência ou possuidores de curso 

na área, que servem na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército no ano de 

2021. Tal critério visou abranger uma amostra com experiência nas lides castrenses, 

possuidores de diferentes vivências nacionais, capacidade cognitiva elevada e 

conhecedores dos aspectos da Inteligência Militar. Com isso, obteve-se uma amostra 

heterogênea, abrangente, possuidora do conhecimento específico de inteligência e 

que pôde colaborar em muito com suas opiniões e vivências para resolução do 

problema levantado nesse estudo. 
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2.3 COLETA DE DADOS 
 

Conforme Departamento de Pesquisa e Pós-graduação Exército (2012), a 

reunião dos dados do presente trabalho de conclusão de curso se deu por meio de 

coleta na literatura, realizando-se uma pesquisa bibliográfica nos manuais do EB. Os 

dados colhidos na bibliografia fundamentaram a explicação sobre as fases do 

Planejamento de Contrainteligência, notadamente o Exame de Situação e o PDCI, 

levantando suas características e dificuldades. Com base no conhecimento 

aprofundado na revisão da literatura, formulou-se um questionário aberto, submetido 

à população da amostragem de forma presencial. Tudo isso com o propósito de propor 

soluções para mitigar as dificuldades encontradas no Planejamento de 

Contrainteligência realizado nas OM do EB. 

 

2.4 TRATAMENTO DOS DADOS 
 

Conforme Departamento de Pesquisa e Pós-graduação Exército (2012), o 

método de tratamento de dados utilizado no presente estudo foi a análise de 

conteúdo, com o objetivo de explorar as respostas do questionário supracitado. 

 

2.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 
 

A metodologia em questão possuiu limitações, particularmente quanto à 

pesquisa bibliográfica, uma vez que o tema é de estrito interesse das Forças Armadas, 

sendo difícil o acesso às bibliografias atinentes à Inteligência de Forças Armadas de 

outros países e fora do meio militar. Todavia, essa literatura foi suficiente para atingir 

o objetivo geral do trabalho, propondo soluções para mitigar as dificuldades 

encontradas no Planejamento de Contrainteligência, uma vez que esse processo é 

uma atividade tipicamente militar, logo, muito bem abordada nos manuais do EB. 

  



24 

3. A ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA MILITAR 
 

Como apresentado anteriormente, a Inteligência é uma das CRI que compõe 

as Operações de Informações, aliada à outras CRI, a exemplo da Comunicação Social 

(Com Soc), as Operações Psicológicas (Op Psc), a Guerra Eletrônica (GE), a Guerra 

Cibernética (G Ciber) e os Assuntos Civis (As Civ).  

Assim, a Com Soc é um processo pelo qual se pode exprimir ideias, 

sentimentos e informações, visando estabelecer relações e somar experiências. A 

Com Soc cumpre a missão do Exército de manter os públicos (internos e externos) 

informados por meio das Relações Públicas, a Assessoria de Imprensa e Divulgação 

Institucional. 

As Op Psc são definidas como procedimentos técnico-especializados, 

aplicáveis de forma sistematizada, de modo a influenciar um público "A" a manifestar 

comportamentos desejáveis, com o intuito final de apoiar a conquista dos objetivos 

estabelecidos. 

A GE é o conjunto de atividades que visa a desenvolver e assegurar a 

capacidade de emprego eficiente das emissões eletromagnéticas próprias, ao mesmo 

tempo em que busca impedir, dificultar ou tirar proveito das emissões inimigas.  

A G Ciber é o emprego de recursos do espaço cibernético e objetiva: proteger 

os próprios ativos de informação; explorar e atacar redes do oponente, mantendo a 

capacidade de interferir no desenrolar das operações militares no Espaço de Batalha; 

bem como afetar as condições de normalidade em uma determinada área ou região, 

atingindo gravemente o funcionamento de estruturas estratégicas e serviços 

essenciais destinados à população.  

Os As Civ são um conjunto de atividades referentes ao relacionamento do 

componente militar com as autoridades civis e a população da área ou o território sob 

a responsabilidade ou jurisdição do comandante dessa organização ou força.  

A Inteligência Militar é o conjunto de atividades e tarefas técnico-militares 

exercidas em caráter permanente, com os objetivos de produzir conhecimentos de 

interesse dos comandantes e seus EM, em todos os níveis, bem como proteger 

conhecimentos sensíveis, instalações e pessoal do EB contra ações do oponente. É 

dividida nos ramos inteligência e contrainteligência (C Intlg).  
4.2.9.2 O ramo inteligência desenvolve seus trabalhos orientados pelas 
necessidades de conhecimentos definidas pelos seus usuários, de forma 
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permanente, com vistas a reduzir o grau de incerteza que cerca o processo 
decisório da F Ter, em qualquer situação e em qualquer escalão.  
4.2.9.3 A C Intlg é o ramo voltado para a prevenção, detecção, obstrução e a 
neutralização da atuação adversa e das ações de qualquer natureza que 
possam se constituir em ameaças à salvaguarda de dados, informações, 
conhecimentos e seus suportes, tais como documentos, áreas, instalações, 
pessoal, materiais e meios de tecnologia da informação.  
4.2.9.4 A Inteligência é uma capacidade vital para as Op Info. A utilização de 
conhecimentos de inteligência integrados facilita sobremaneira a 
compreensão da inter-relação entre as perspectivas física, lógica e cognitiva 
da dimensão informacional.  
4.2.9.5 A inteligência envolve um processo integrado de fusão de dados, 
permeia todo o ciclo do conhecimento (orientação, obtenção, produção e 
difusão) e gera produtos que irão expor as capacidades e vulnerabilidades de 
oponentes e de potenciais adversários selecionados. Para tal, utiliza uma 
variedade de ferramentas (técnicas e não técnicas) para avaliar a dimensão 
informacional. (BRASIL, 2019, p. 4-4). 

 

 
FIGURA 1 – Ramos da Inteligência Militar 

Fonte: BRASIL. (2019, p. 1-1). 

Dessa forma, o escopo do presente estudo é o ramo da Contrainteligência. 

Esse ramo é uma ferramenta eficaz em todos os escalões, sendo que suas ações e 

atividades não são responsabilidade única e exclusiva dos militares que compõem o 

Sistema de Inteligência do Exército (SIEx). Ao contrário, cada um dos integrantes do 

EB tem responsabilidades para com as atividades e tarefas de proteção da Força.  

A C Intlg envolve comportamentos, atitudes preventivas, proatividade e adoção 

consciente de medidas efetivas desenvolvidas de forma constante e ininterrupta, 

buscando-se a antecipação diante das potenciais ações hostis contra a Força. 

Portanto, a ação de comando, em todos os níveis, conscientiza e motiva os 

subordinados quanto à Contrainteligência. 
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A ações de C Intlg são dinâmicas e flexíveis, assim, necessitam ser 

constantemente aplicadas e retroalimentadas em face das incertezas inerentes às 

ameaças que estão em constante evolução. Ou seja, tal qual o ramo Intlg, a C Intlg 

produz conhecimentos para o assessoramento do processo decisório.  

Esse ramo é orientado pelo mapeamento dos ativos do Exército (recursos 

humanos, informação, instalações, material e áreas), pelo levantamento das 

deficiências na segurança desses ativos e pelas ameaças reais ou potenciais ao 

Exército.  

A Contrainteligência é, também, uma das atividades da Função de Combate 

Proteção. Nesse sentido, todas as considerações desse assunto, quer sejam de 

guerra ou não guerra, devem ser observadas principalmente durante as operações 

militares.  
1.2.4 OBJETIVOS DA CONTRAINTELIGÊNCIA  
1.2.4.1 São objetivos da Contrainteligência: 
a) Impedir que ações hostis de qualquer natureza: 
1) provoquem danos à integridade física de pessoal militar ou civil; 
2) comprometam dados, informações, conhecimentos e sistemas a eles 
relacionados; 
3) levem à perda de armamento e outros materiais de emprego militar; 
4) inviabilizem a utilização de áreas, instalações e meios de transporte; e 
5) atentem contra os valores, os deveres e a ética militar no Exército. 
b) Impedir a realização de atividades de espionagem, sabotagem, ação 
psicológica hostil, terrorismo ou desinformação. 
c) Induzir o centro de decisão hostil a posicionar-se de forma equivocada. 
(BRASIL, 2019, p. 4-4). 

Com o objetivo de facilitar os trabalhos de C Intlg, suas ações foram agrupadas 

em dois segmentos: a Segurança Orgânica, que em linhas gerais objetiva proteger os 

ativos do Exército Brasileiro, e a Segurança Ativa, que tem como objetivo atuar contra 

as ameaças. Dessa maneira, a Segurança Ativa está intimamente ligada à Segurança 

Orgânica, complementando-a e sendo por ela auxiliada. 
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4. SEGURANÇA ORGÂNICA 
 

3.1.1A Segurança Orgânica é o segmento da Contrainteligência que 
preconiza a adoção de um conjunto de medidas destinado a prevenir e 
obstruir possíveis ameaças de qualquer natureza dirigidas contra pessoas, 
dados, informações, materiais, áreas e instalações. (BRASIL, 2019, p. 3-1). 

A Segurança Orgânica pressupõe a adoção de uma postura preventiva por 

todos os integrantes do Exército, de acordo com o seu nível de acesso e a sua esfera 

de atribuições. Para isso, é fundamental a criação, o desenvolvimento e a manutenção 

de uma mentalidade de Contrainteligência em toda a estrutura hierárquica, visando a 

obtenção de um grau de proteção ideal, onde a produção não seja afetada pelas 

medidas de segurança. 
3.2.5 No estabelecimento da Segurança Orgânica, os seguintes aspectos são 
levados em consideração: 
a) os meios disponíveis; 
b) as deficiências;  
c) as ameaças; e 
d) o grau de segurança ideal a ser obtido. (BRASIL, 2019, p. 3-1). 

Segundo BRASIL (2019, p. 3.1), no que concerne à Segurança Orgânica, 

normalmente, a segurança é inversamente proporcional ao conforto e à rapidez. 

Assim, o planejamento pode indicar maior relevância daquela em detrimento destes, 

o que ressalta a importância do desenvolvimento da mentalidade de 

Contrainteligência. 

 
FIGURA 2 – Relação segurança x conforto e rapidez 

Fonte: BRASIL. (2019, p. 1-1). 

A Segurança Orgânica é composta pelos seguintes grupos de medidas: 

a. Segurança dos Recursos Humanos; 

b. Segurança do Material;  

c. Segurança das Áreas e Instalações; e 

d. Segurança da Informação. 
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4.1 SEGURANÇA DOS RECURSOS HUMANOS 
 

Esse grupo de medidas visa preservar a integridade física e moral dos recursos 

humanos do Exército Brasileiro, uma vez que os recursos humanos, bens mais 

importantes do Exército, precisam ser protegidos e preservados.  

O êxito das ações de Segurança dos Recursos Humanos está diretamente 

ligado à conscientização do público interno quanto às prováveis ameaças, por meio 

da criação de uma mentalidade de C Intlg, bem como ao treinamento e à qualidade 

das soluções propostas. Fator fundamental nesse aspecto é o exercício da ação de 

comando em todos os níveis, com o fim de reforçar, nos integrantes do Exército, os 

valores éticos e morais que norteiam a Instituição. 

 

4.1.1 MEDIDAS DE SEGURANÇA DOS RECURSOS HUMANOS  
 

As medidas de Segurança dos Recursos Humanos são implementadas após 

uma análise detalhada das ameaças, considerando-se: 

a. a possibilidade de envolvimento de integrantes do público interno como 

vítimas de ilícitos ou irregularidades;  

b. a espionagem, que pode utilizar-se de integrantes do Exército, tanto por 

agentes infiltrados quanto pela exploração de suas eventuais deficiências; 

c. o terrorismo, que pode afetar a integridade física do pessoal;  

d. a ação psicológica hostil, que pode minar o moral e a disciplina da tropa; 

e. a desinformação, pela possibilidade de influenciar o processo de tomada de 

decisão; 

f. a ação hostil, que atente contra a integridade física de integrantes do público 

interno; 

g. os acidentes, de qualquer natureza, que podem causar danos ao pessoal, 

incluindo-se os fenômenos naturais; e 

h. a produção de conhecimentos e dados estatísticos sobre acidentes, ilícitos 

penais, disparos acidentais e óbitos. 

 

 

 



29 

4.2 SEGURANÇA DO MATERIAL  
 

A Segurança do Material é um conjunto de medidas voltadas à proteção do 

material do Exército, de forma direta ou indireta, com o objetivo de fazer frente às 

ações hostis, que aspiram a apropriação do material, e à sabotagem, que provoca a 

perda do material ou sua indisponibilidade.  

 

4.2.1 MEDIDAS DE SEGURANÇA DO MATERIAL  
 

Para o planejamento e adoção de medidas de Segurança do Material, são 

considerados os seguintes aspectos: 

a. a importância do material, ou seja, é considerado o seu impacto para o 

cumprimento da missão da OM, bem como sua dificuldade de reposição, entre outros 

fatores; 

b. a guarda do material em condições técnicas adequadas e em instalações 

apropriadas, segundo os manuais técnicos e as possibilidades das ameaças;  

c. a conscientização do público interno; 

d. o treinamento da utilização do material; e 

e. a qualidade das soluções adotadas. 

 

4.3 SEGURANÇA DAS ÁREAS E INSTALAÇÕES  
 

3.6.1.1 Consiste no grupo de medidas voltadas para os locais em que 
ocorram atividades humanas ou nos quais são elaboradas, tratadas, 
manuseadas ou guardadas informações e materiais, com a finalidade de 
salvaguardá-los. (BRASIL, 2019, p. 3-5). 

As medidas de Segurança das Áreas e Instalações tem importância destacada 

na prevenção de ações hostis, pois permeia todas as demais atividades de Segurança 

Orgânica, uma vez que os fenômenos naturais, os acontecimentos fortuitos e os atos 

praticados (por ação ou omissão), ainda que sem objetivo deliberado de causar 

danos, também são considerados no que tange à Segurança das Áreas e Instalações. 

Conforme BRASIL (2019, p. 3.5), a implementação da Segurança das Áreas e 

Instalações exige o cumprimento de medidas de segurança relativas às áreas, 

edificações e instalações sob jurisdição do Exército, em particular os locais que 

contenham informação classificada ou sob restrição de acesso, e os materiais de 

acesso restrito. 
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4.3.1 MEDIDAS DE SEGURANÇA DAS ÁREAS E INSTALAÇÕES 

 

As seguintes medidas abarcam as ações de Segurança das áreas e 

Instalações: 

a. demarcação das áreas de acesso restrito, por meio de sinalizações de fácil 

entendimento, apresentando-se como um primeiro elemento dissuasor à quebra de 

segurança; 

b. implementação de barreiras, ou seja, obstáculos de qualquer natureza, para 

impedir o ingresso de pessoas não autorizadas nas áreas de acesso restrito e permitir 

um efetivo controle da circulação das pessoas que possuam autorização para tal; 

c. estabelecimento de linhas de proteção, definindo acessos de maior ou menor 

restrição, para os integrantes dotados de credencial de segurança. Como exemplo, 

as duas linhas de cercas que, em geral, protegem os paióis com sistema de detecção 

entre elas; 

d. controle de acesso, selecionando o acesso de pessoas a qualquer área ou 

objeto específico de modo a assegurar que apenas pessoas autorizadas tenham 

acesso. Dessa forma, o controle de acesso baseia-se na identificação e na avaliação 

dos graus de autorização de entrada e saída e variam desde fechaduras até 

dispositivos que realizam análises biométricas, passando por uma infinidade de 

sistemas baseados em cartões, teclados digitais e scanners; 

e. emprego de normas e procedimentos adicionais de segurança, como evitar 

o trabalho sem supervisão nas áreas de segurança, fechamento físico e fiscalização 

periódica das áreas de segurança desocupadas, monitoramento por câmeras, 

proibição de filmagens e fotos, dentre outros; 

f. detecção de intrusão e monitoramento de alarme por meio de dispositivos de 

detecção, sistemas de transmissão e sistema de monitoramento; 

g. estabelecimento de segurança em ambientes fechados com a utilização de 

armários e cofres. Atenção especial deve ser dada aos possíveis danos causados por 

fogo, inundações, explosões e outras formas de desastres naturais ou antrópicos, 

bem como no manuseio e estocagem de materiais combustíveis ou perigosos. 

h. isolamento das áreas de expedição e de carga, uma vez que essas áreas, 

normalmente, recebem pessoas externas à OM, sendo controladas e, se possível, 

isoladas das áreas de acesso restrito.  
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i. emprego de equipamentos de segurança, tais como os equipamentos de 

combate a incêndio, que são instalados com o objetivo de se prevenir perda, dano ou 

comprometimento dos ativos e a interrupção das atividades da OM.  

j. estabelecimento de proteção elétrica contra falhas de energia e outras 

anomalias na alimentação elétrica, a exemplo do nobreak. 

k. proteção do cabeamento elétrico e de telecomunicação que transmite dados, 

ou suporta os serviços de informação, contra interceptação ou danos.  

 

4.4 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  
 

A Segurança da Informação consiste no grupo de medidas destinado a garantir 

disponibilidade, integridade, confidencialidade (sigilo), autenticidade, irretratabilidade 

(não repúdio) e atualidade da informação, em todo o seu ciclo de vida.  

A informação pode ser impressa ou escrita em papel, armazenada 

eletronicamente, transmitida pelo correio ou por meios eletrônicos, mostrada em 

filmes ou difundida verbalmente. Seja qual for a sua forma ou o meio pelo qual é 

compartilhada ou armazenada, é necessário que a informação seja protegida.  

Dessa forma, a Segurança da Informação atua objetivamente sobre os 

suportes da informação, que são as pessoas, os documentos, os materiais, os meios 

de tecnologia da informação e comunicações (MTIC), as áreas e as instalações.  
3.7.3 PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  
3.7.3.1 A Segurança da Informação é caracterizada pela preservação dos 
seguintes princípios: 
a) Confidencialidade (sigilo) - garantia de que o conteúdo da informação só é 
acessível e interpretável por quem possuir autorização;  
b) Integridade - garantia de que o conteúdo original da informação não seja 
modificado; é a certeza de que a exatidão e a inteireza estejam 
salvaguardadas; 
c)Disponibilidade - garantia de que o conteúdo da informação esteja 
disponível para quem possuir autorização ou credencial de segurança, 
sempre que houver necessidade;  
d) Autenticidade - certificação de que o conteúdo da informação possua 
integridade, assim como a fonte geradora tenha sua origem comprovada; 
e) Inviolabilidade - garantia de que os meios de proteção da informação não 
sejam violados; e  
f) Irretratabilidade (não repúdio) - garantia de que, num processo de envio e 
recebimento de informações, qualquer participante, originador ou destinatário 
de informação, não possa, em um momento posterior, negar a respectiva 
atuação. (BRASIL, 2019, p. 3-11). 

A Segurança da Informação compreende os seguintes subgrupos de medidas: 

a. Segurança da Informação no Pessoal; 
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b. Segurança da Informação na Documentação;  

c. Segurança da Informação no Material; 

d. Segurança da Informação nos Meios de Tecnologia da Informação e 

Comunicações; e 

e. Segurança da Informação nas Áreas e Instalações. 

 

4.4.1 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NO PESSOAL 
 

Consiste no subgrupo de medidas com o objetivo de garantir comportamentos 

no público interno, adequados à proteção de dados e informações de natureza 

institucional. Assim, verifica-se a importância de desenvolver a mentalidade de 

Contrainteligência no público interno, inclusive os servidores civis, com foco na 

Segurança da Informação.  

Essas medidas são baseadas nas seguintes premissas: 

a. a necessidade de conhecer está ligada à função desempenhada; 

b. o acesso à informação sensível é permitido apenas às pessoas que tenham 

necessidade de conhecer;  

c. o acesso às informações classificadas, ou sob restrição de acesso, é 

permitido apenas às pessoas credenciadas ou que tenham assinado o TCMS; e 

d. o conhecimento de assunto sensível depende da função e não do grau 

hierárquico.  

As medidas de Segurança da Informação no Pessoal estão agrupadas em 

Segurança no Processo Seletivo, que visam dificultar a infiltração e a admissão de 

indivíduos com potencial para comprometer a segurança de dados e informações; 

Segurança no Desempenho da Função, que visam a validar o credenciamento, 

proceder à educação de segurança e confirmar as características pessoais exigidas; 

e Segurança no Desligamento, que visa a salvaguardar informações sigilosas, após 

o desligamento e garantir a adequada desmobilização.  

  

4.4.2 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NA DOCUMENTAÇÃO 
 

Esse subgrupo de medidas é aplicado na documentação, ou seja, essas ações 

são destinadas a evitar o comprometimento dos documentos, visando à salvaguarda 

de dados, informações ou conhecimentos, de caráter sigiloso ou não, que devam ser 

protegidos.  



33 

Os documentos possuem um ciclo de vida que pode ser dividido nas seguintes 

fases: produção, expedição, recepção, manuseio, arquivamento e eliminação. 

a. Segurança na Produção: visa a atribuição de grau de sigilo, ao controle dos 

recursos utilizados na produção de documentos sigilosos e a marcação desses 

documentos com sinais de segurança (paginação, autenticação, marca d’água etc.).  

b. Segurança na expedição e na recepção: visa a estabelecer controles de 

segurança na tramitação dos documentos, a exemplo do controle de saída, 

acondicionamento do documento, autenticação e outras. 

c. Segurança no manuseio: visa a estabelecer procedimentos para reprodução, 

custódia e classificação, desclassificação ou reclassificação de documentos sigilosos, 

permitindo implementar controles de segurança durante sua utilização. 

d. Segurança no arquivamento: visa a definir os locais e os processos 

adequados de arquivamento e recuperação dos documentos sigilosos e estabelecer 

rotinas para situações de emergência.  

e. Segurança na eliminação: visa, depois de cumprido o ciclo de vida do 

documento, de acordo com a legislação em vigor, definir meios e locais de eliminação, 

determinar formas de controle, bem como estabelecer rotinas de eliminação para 

situações de emergências (medidas de contingência). 

 

4.4.3 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NO MATERIAL 
 

A Segurança da Informação no Material consiste no subgrupo de medidas 

voltadas para proteger as informações contidas em determinados materiais. Desse 

modo, toda matéria, substância ou artefato que contenha, utilize ou veicule 

informações, que, de posse de ator(es) de qualquer natureza, possam implicar riscos 

para qualquer ativo do Exército, devem ser salvaguardados.  

As medidas desse subgrupo devem levar em consideração as seguintes 

condicionantes: 

a. cumprimento de regulamentos, instruções ou normas que regem a produção, 

a classificação, a distribuição, o recebimento, o registro, o manuseio, a guarda, o 

armazenamento e acondicionamento e a eliminação de materiais;  

b. segurança de material em trânsito, com utilização de transporte ou de serviço 

de mensageiro confiável, embalagem adequada para proteger o conteúdo e adoção 

de controles especiais, quando necessário; 
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c. segurança de equipamentos fora das instalações; 

d. Reutilização e alienação segura de equipamentos; 

e. remoção de propriedade, uma vez que equipamentos, informações ou 

softwares não devem ser retirados da OM sem autorização. Para evitar isso, são 

realizadas inspeções de forma a detectar a remoção não autorizada de propriedade. 

 

4.4.4 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NOS MTIC 
 

Esse subgrupo foca nas medidas destinadas a salvaguardar as informações, 

bem como a integridade dos sistemas e MTIC do Exército.  

Atualmente, grande parte das informações estão armazenadas e são 

transmitidas por meios eletrônicos, em um ambiente complexo, exigindo normas de 

segurança compatíveis, tais como senhas, sistemas de autenticação e criptografia.  

Tendo em vista o aumento da relevância dos sistemas de TIC para o Exército, 

essas ações abarcam medidas atinentes à proteção física, softwares e sistemas, 

acesso à informação, conteúdo, tramitação, sistema de automoção de documentos, 

redes de computadores, correio eletrônico, trabalho remoto, backup, auditorias e 

tratamento de incidentes, mídias sociais e aparelhos de telefonia. 

 

4.4.5 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NAS ÁREAS E INSTALAÇÕES 
 

A Segurança da Informação nas Áreas e Instalações comtemplam as medidas 

voltadas para preservar as informações sobre áreas e instalações pertencentes ou de 

interesse do Exército.  
3.7.6.6.4 Como exemplo de Informações de Áreas e Instalações a serem 
protegidas, destacam-se as vistas aéreas, plantas, maquetes e fotografias 
internas, contidas em arquivos digitais ou físicos, que indiquem os locais da 
OM sob restrição de acesso, tais como: instalações de comando e controle; 
paiol; reservas de armamento; reservas de material; e salas dos servidores.  
3.7.6.6.5 As medidas de camuflagem, simulação e dissimulação são alguns 
exemplos de medidas de Segurança da Informação nas Áreas e Instalações.  
3.7.6.6.6 A fim de diminuir os riscos concernentes à Segurança da Informação 
nas Áreas e Instalações, uma medida adequada é não permitir a entrada de 
pessoas portando equipamentos de comunicação, filmagem ou geração de 
imagens em áreas e instalações que necessitem ser protegidas. Cuidados 
especiais devem ser tomados diante da miniaturização desses 
equipamentos. (BRASIL, 2019, p. 3-29). 
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5. PLANEJAMENTO DE CONTRAINTELIGÊNCIA  
 

O Planejamento de CI visa implantar medidas de proteção por meio de uma 

metodologia que permita analisar todos os aspectos envolvidos, evitando falhas na 

segurança decorrentes de insuficiência ou inadequação. 

Esse planejamento é de responsabilidade do Comandante da Organização 

Militar (Cmt OM), sendo aplicável em todas as OM do EB e, preferencialmente, 

realizado por um grupo de militares supervisionado pelo Oficial de Inteligência (Of 

Intlg). 
5.2.1 A concepção do Planejamento de Contrainteligência considera que 
cada integrante do Exército tem responsabilidades para com as atividades e 
tarefas de proteção da Força, adotando medidas adequadas às necessidades 
de sua OM ou de sua respectiva área de responsabilidade. Essas 
responsabilidades envolvem comportamentos, atitudes preventivas, 
proatividade e adoção consciente de medidas de segurança efetivas. 
(BRASIL, 2019, p. 5-1). 

Em operações, a atuação da Contrainteligência alcança seu nível mais elevado 

de desenvolvimento e, para cada situação, surge a necessidade da aplicação de 

medidas específicas, que podem complementar ou substituir as já existentes.  
4.2.3 Muitas das atividades de C Intlg possuem caráter permanente e são 
executadas, desde a situação de normalidade. Em operações, estas 
atividades alcançam seu nível mais elevado de desenvolvimento e para cada 
situação real surge a necessidade da aplicação de medidas específicas, que 
podem completar ou substituir as existentes. (BRASIL, 2016, p. 4-2). 

Dessa forma, o foco do presente estudo é o Planejamento de 

Contrainteligência em situação de normalidade, todavia a metodologia entre ambos 

os planejamentos apresenta grande semelhança e, em operações, são 

complementares.  

Ademais, o Planejamento de CI visa atingir um grau de segurança ideal onde 

o equilíbrio entre proteção e funcionamento eficaz, eficiente e efetivo da OM é 

alcançado. Para isso, deve ser flexível, simples, factível, com medidas de segurança 

compatíveis, estabelecer coordenação com outras OM nos aspectos que lhes forem 

comuns ou complementares e atender às peculiaridades da OM. 

As fases do Planejamento de Contrainteligência são o Exame de Situação e o 

PDCI.  
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FIGURA 3 – Fluxograma do Planejamento 

Fonte: BRASIL. (2019, p. 5-2). 

 

5.1 EXAME DE SITUAÇÃO 
 

O Exame de Situação tem por finalidade examinar os diversos fatores atinentes 

à Contrainteligência, de modo a subsidiar o PDCI. Logo, é um processo sistemático 

de planejamento detalhado que visa levantar as características e diversos outros 

aspectos de uma OM,  por meio de uma sequência lógica e ordenada. 

As etapas do Exame de Situação são as seguintes: 

a. Contexto; 

b. Processo de Avaliação de Riscos;  

c. Linhas de Ação; e 

d. Decisão. 

 

 



37 

5.1.1 CONTEXTO 
 

Nessa etapa, são reunidas informações atinentes à missão da OM e a Situação 

Existente, essa última consiste na estrutura organizacional e funcional, aspectos 

gerais, aspectos particulares, deficiências, situação das ameaças e os principais 

ativos da OM. 

a. Na parte atinente à missão da OM, é elencada a missão do aquartelamento 

exatamente aos moldes do que consta na documentação formal da Unidade. 

b. Após, inicia-se a fase da Situação Existente com a exposição da estrutura 

organizacional e funcional, onde é descrita a organização da OM, subordinação, 

efetivos, frações constituídas e outras particularidades. 

c. A seguir, é realizado um estudo dos Aspectos Gerais da organização como 

localização, histórico,  acontecimentos recentes de relevância, missões específicas 

atuais e orientações do Escalão Superior relacionadas à Contrainteligência. 

d. Na parte atinente aos Aspectos Particulares, analisa-se as condições 

meteorológicas do ambiente em que a OM está situada, além disso também se verifica 

o terreno, ou seja, o relevo, a vegetação, o solo, a hidrografia, as instalações de 

interesse, fazendo-se uma análise desses fatores e seu impacto para a CI. Ainda 

nessa etapa, levantam-se os recursos disponíveis (humanos, materiais e financeiros), 

bem como assuntos atinentes às expressões científicas e tecnológicas, militares, 

econômicas, políticas e psicossociais que caracterizam o ambiente onde a OM se 

insere. 

e. Percebe-se que nesse estudo inicial o Of de Intlg consegue se ambientar 

sobre todos os aspectos da OM, facilitando as fases seguintes. Dessa forma, o 

próximo passo é o levantamento das deficiências potenciais e existentes. Essa 

pesquisa pode ser feita por meio da consolidação dos aspectos já estudados no 

Exame de Situação, complementado por intermédio de questionamentos ao público 

interno, utilizando-se de listas de verificação (checklist) e pesquisas. 

No intuito de facilitar o entendimento do Exame de Situação será utilizado 
um exemplo hipotético. Nesse caso esquemático, após o estudo dos Aspectos 
Gerais e Particulares da OM, o Of Intlg realizou um Check List, para levantar as 
deficiências, sendo que uma das perguntas era: "Os itinerários e horários das 
rondas são trocados periodicamente para evitar o vício?". A resposta a esse 
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questionamento foi: "Não, as rondas são realizadas no mesmo itinerário e no 
mesmo horário." . Percebe-se assim a identificação de uma deficiência. 

f. A fase seguinte é a Situação das Ameaças. 
Ameaça é a conjunção de ator, motivação e capacidade de realizar ação 
hostil, real ou potencial, com possibilidade de, por intermédio da exploração 
de deficiências, comprometer as informações, afetar o material, o pessoal e 
seus valores, bem como as áreas e instalações, podendo causar danos ao 
Exército. (BRASIL, 2019, p. 2-1). 

Segue-se a figura abaixo para ilustração do conceito: 

 
FIGURA 4 – Ameaça 

Fonte: BRASIL. (2019, p. 2-1). 

Nessa fase, identificam-se os atores que tenham capacidade de realizar ações 

hostis contra os ativos da OM, para isso, deve ser considerado o público interno e 

externo. Para cada ator identificado, levanta-se suas possibilidades (ações hostis) e 

as respectivas motivações que podem levar à realização dessas ações. 
Para organizar esse estudo, sugere-se o seguinte modelo: 

 
QUADRO 1 – Situação das Ameaças 

Fonte: BRASIL. (2019, p. 5-6). 

Desse modo, seguindo o caso esquemático já abordado, tem-se: 
AMEAÇAS 

ATORES POSSIBILIDADES MOTIVAÇÕES 

Publico Externo Organização 
Criminosa X 

Roubar o armamento 
da OM 

Lucro Financeiro 
(venda do 

armamento no 
mercado negro) 

QUADRO 2 – Exemplo de Situação das Ameaças 

Fonte: Autor. 
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g. O último passo é o levantamento dos Principais Ativos, onde tudo aquilo que 

é importante para a OM é identificado por grupo e subgrupo de medidas. Conforme 

seguinte quadro: 
GRUPO DE 
MEDIDAS SUBGRUPO ATIVOS 

Segurança dos 
Recursos 
Humanos 

 

- Cmt de OM 
- Pessoal em 

função sensível 
- Outros 

integrantes do 
público interno 

Segurança da 
Informação 

No pessoal 

- Informação 
sensível 

Na 
Documentação 

No Material 
Nos meios de TI 

Nas Áreas e 
Instalações 

Segurança do 
Material  - Materiais 

sensíveis 
Segurança das 

Áreas e 
Instalações 

 - Instalações 
sensíveis 

QUADRO 3 – Principais Ativos 

Fonte: BRASIL. (2019, p. 5-7). 

Assim, continuando o caso esquemático abordado, tem-se o seguinte: 

GRUPO DE 
MEDIDAS SUBGRUPO ATIVOS 

Segurança do 
Material - - Armamento 

da OM 
QUADRO 4 – Exemplo  de Principais Ativos 

Fonte: o autor. 

Com isso, verifica-se que o produto final da etapa do estudo do Contexto da 

OM, inserido no Exame de Situação é uma análise pormenorizada de todos os 

aspectos da OM, no intuito de levantar as vulnerabilidades. 
Vulnerabilidade é a deficiência que, ao ser explorada pela ameaça, pode 
causar incidentes de segurança e gerar impactos negativos para o Exército 
Brasileiro. (BRASIL, 2019, p. 2-1). 

 
FIGURA 5 – Vulnerabilidade 

Fonte: BRASIL. (2019, p. 2-1). 
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5.1.2 PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS 
 

É o processo que tem por finalidade apresentar os riscos para a organização 

considerada, criando condições para o seu tratamento. Para cumprir esse objetivo, os 

riscos devem ser identificados, analisados e avaliados. 

Na identificação  dos riscos, devem ser considerados os ambientes interno e 

externo, visando uma identificação completa de todos os riscos que a OM está sujeita. 

O Exame de Situação é essencial para o levantamento dos dados necessários para 

a identificação dos riscos. Como complemento, é interessante que seja usado lista de 

verificação (checklist) e/ou a técnica do Brainstorming, de acordo com as 

peculiaridades da OM. 

Após a identificação dos riscos, esses são analisados, estabelecendo a 

probabilidade de ocorrência, bem como os seus impactos nos ativos da OM. Dessa 

forma, os riscos são analisados de maneira qualitativa (subjetiva). Logo, a 

metodologia a ser utilizada possui dois parâmetros claros a serem considerados: 

probabilidade e impacto.  

A seguir, será realizada a avaliação do risco, por meio da atribuição de um 

valor. Dessa forma, o valor do risco é estabelecido mediante o emprego da Matriz de 

Exposição a Riscos (Figura 4). Para tanto, multiplica-se a probabilidade pelo impacto, 

resultando em um terceiro elemento de risco denominado Nível de Risco que pode 

ser baixo, médio, alto e extremo. 

 
FIGURA 6 – Matriz de Exposição ao Risco 

Fonte: BRASIL. (2019, p. 5-14). 
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5.5.5.4.4 Os níveis de risco são estabelecidos mediante a combinação das 
dimensões probabilidade x impacto, da seguinte forma: 
a) Área Vermelha - riscos extremos, que exigem a implementação imediata 
das ações de proteção e prevenção. São eventos que devem ser monitorados 
prioritariamente;  
b) Área Laranja - riscos altos, que devem gerar respostas rápidas, planejadas 
e testadas em planos de segurança. São eventos que devem ser 
constantemente monitorados; 
c) Área Amarela - riscos médios, que devem ser monitorados de forma 
rotineira e sistemática; e  
d) Área Verde - riscos baixos, que representam pequenos danos. Esses 
riscos podem ser somente gerenciados e administrados. (BRASIL, 2019, p. 
5-14). 

O quadro abaixo apresenta a classificação dos níveis de riscos e as 

providências decorrentes, a fim de orientar seu tratamento futuro. 

  
QUADRO 5 – Pontuação por Classificação de Risco 

Fonte: BRASIL. (2019, p. 5-15). 

Após todas as etapas finalizadas o resultado é reunido no Quadro de Avaliação 

de Riscos, conforme modelo abaixo. 

 
QUADRO 6 – Quadro de Avaliação de Riscos 

Fonte: BRASIL. (2019, p. 5-15). 
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Continuando no caso esquemático, verifica-se: 
GRUPO DE MEDIDAS: 

SEGURANÇA DO MATERIAL 
IDENTIFICAÇÃO 

Análise Avaliação 
Código 

do 
risco 

Vulnerabilidades 
Ameaça 

Deficiência Probabilidade Impacto Risco 
Ator Ação Motivação 

1 Organização 
Criminosa X 

Roubar o 
armamento 

da OM 

Lucro 
Financeiro 
(venda do 

armamento 
no mercado 

negro) 

As rondas são 
realizadas no 

mesmo 
itinerário e no 

mesmo 
horário 

3 4 12 

QUADRO 7 – Exemplo de Quadro de Avaliação de Riscos 

Fonte: o autor. 

 

5.1.3 LINHAS DE AÇÃO 
 

Após a avaliação dos riscos, devem ser elaboradas linhas de ação para o seu 

tratamento. 

Esse tratamento abarca as seguintes possibilidades: Aceitar, Compartilhar, 

Evitar ou Mitigar, sintetizadas pela sigla ACEM. 

Com isso, preferencialmente, são elaboradas, pelo menos, duas linhas de ação 

para cada risco. 

Cada linha de ação deve responder aos quesitos: "O que fazer?"; "Quem?"; 

"Quando?"; "Onde?"; "Por quê?"; "Como?"; "Quanto (custo)?". 

Segue o modelo abaixo: 

 
QUADRO 8 – Linhas de Ação 

Fonte: BRASIL. (2019, p. 5-17). 
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Dessa forma, no caso esquemático do presente trabalho, verifica-se o 
seguinte: 

GRUPO DE MEDIDAS 
SEGURANÇA DO MATERIAL 

Código do risco: 1 

Classificação inicial (nível do risco): ALTO Classificação inicial (valor do risco): 12 

Nr L 
Aç 

O 
quê

? 
Quem? Quando? Onde? 

Por 
quê

? 
Como? Quanto? Vantagens Desvantagens 

1 
Mitig

ar 
Sub Cmt 
Of Intlg 

Até 30 dias 
Em 

toda a 
OM 

Evit
ar o 
roub
o de 
Armt
o da 
OM 

Variando o 
itinerário e 
o horário 

das 
rondas, 

por meio 
de uma 
escala 

feita pela 
2ª Seção. 

Sem 
gasto 

Não ter 
gasto 

Eleva a 
dificuldade de 
coordenação 

e controle 

QUADRO 9 – Exemplo de Linhas de Ação 

Fonte: o autor. 

 

5.1.4 DECISÃO 
 

Com base em todo o estudo realizado até o momento, o Cmt da OM toma a 

sua decisão, escolhendo a melhor linha de ação para a elaboração e a execução do 

PDCI. Nessa decisão, o Comandante determina os riscos que serão evitados, aceitos, 

mitigados ou compartilhados. 
5.5.7.4 A decisão é expressa por meio de uma Diretriz para o PDCI, que pode 
ser verbal e deve abordar os seguintes aspectos: 
a) intenção do Comandante; 
b) composição da(s) equipe(s) para a elaboração do PDCI;  
c) prioridade para o tratamento de riscos (Tab 5-10); 
d) respostas aos riscos; 
e) prazo para a elaboração do PDCI; 
f) exclusões (aspectos que não devem ser abordados); 
g) recursos disponíveis (humanos, financeiros e materiais); 
h) planos existentes; e  
i) Outros aspectos julgados úteis (OAJU). (BRASIL, 2019, p. 5-18). 
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5.2 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA CONTRAINTELIGÊNCIA 
 

Como já foi mencionado anteriormente, o PDCI tem a finalidade de planejar, 

controlar e otimizar as medidas de segurança para proteger os ativos do EB, por meio 

do estabelecimento e da manutenção de medidas de segurança eficientes e eficazes 

e pelo desenvolvimento da mentalidade de Contrainteligência. 

Como o próprio nome diz, o PDCI é um processo, logo, ele é uma atividade 

continuada devendo ser monitorada, atualizada e realimentada rotineiramente. Para 

isso, é fundamental o desenvolvimento de uma mentalidade de CI em todos os 

integrantes da OM, bem como a conscientização da necessidade de monitoramento 

constante do processo por parte dos responsáveis, principalmente do Cmt OM e do 

Of Intlg. 

Além disso, é fundamental que o PDCI se baseie na simplicidade, ou seja, com 

objetivo e conteúdo claro, a fim de reduzir a possibilidade de serem criadas eventuais 

resistências e incompreensões, e na efetividade, que é a obtenção de um efeito 

desejado ao longo do tempo. Dessa forma, as visitas de orientação técnica dos 

escalões superiores são instrumentos relevantes para transmissão de orientações 

acerca do PDCI.  

O PDCI é estruturado pelo Plano de Segurança Orgânica, Plano de 

Conscientização, Plano de Treinamento Continuado e Plano de Monitoramento do 

PDCI. 

 

5.2.1 PLANO DE SEGURANÇA ORGÂNICA 
 

O Plano de Segurança Orgânica (PSO) é o plano elaborado pelo Oficial de 

Segurança Orgânica (OSO), auxiliado pelos oficiais do Estado-Maior da OM, que 

consubstancia as medidas necessárias à implementação da Segurança Orgânica a 

serem adotadas pela OM. 

O PSO é composto pelos seguintes planos: 

a. Plano de Bloqueio; 

b. Plano de Monitoramento de Áreas e Instalações; 

c. Plano de Defesa do Aquartelamento;  

d. Plano de Prevenção e Combate a Incêndio; e 

e. Plano de Controle de Danos. 
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5.6.4.4 O Plano de Bloqueio tem por finalidade estabelecer medidas de 
segurança visando, particularmente, à criação de barreiras e controles de 
acesso às áreas de acesso restrito da OM.  
5.6.4.5 O Plano de Monitoramento de Áreas e Instalações tem por finalidade 
permitir a visualização e o registro para auditagem de imagens das ações 
ocorridas, particularmente, nas áreas sob restrição de acesso da OM.  
5.6.4.6 O Plano de Defesa do Aquartelamento tem por finalidade estabelecer 
procedimentos de segurança, particularmente, para a defesa de áreas e 
instalações da OM.  
5.6.4.7 O Plano de Prevenção e Combate a Incêndio tem por finalidade 
estabelecer procedimentos visando a prevenir e combater incêndios em 
áreas e instalações da OM.  
5.6.4.8 O Plano de Controle de Danos tem por finalidade estabelecer 
procedimentos para verificar, sanar ou mitigar, em caso de dano, o 
comprometimento dos ativos. (BRASIL, 2019, p. 5-20). 

Dessa maneira, esse plano deve considerar algumas medidas de segurança, 

como o estabelecimento de controles, a exemplo da salvaguarda de registros 

organizacionais (físicos e eletrônicos), da conferência diária do armamento (Pronto do 

Armamento), do pronto de materiais julgados sensíveis e do Termo de Compromisso 

e Manutenção do Sigilo (TCMS). 

Além dessas medidas, deve ser planejado um Serviço de Segurança, com 

controle de entrada e saída da OM, complementado por Mecanismos de Segurança, 

a exemplo de câmeras de monitoramento e alarme. Outras providências relevantes 

são o estabelecimento de Medidas de Contingência e Controle de Danos, a exemplo 

do Plano de Defesa do Aquartelamento e do Plano de Combate a Incêndio. 

 

5.2.2 PLANO DE CONSCIENTIZAÇÃO 
 

É um plano que regula as ações que visam desenvolver e manter atitudes 

favoráveis ao PDCI pelos integrantes da OM. Assim, baseia-se em ações cognitivas 

e afetivas que visam a criar ou desenvolver a mentalidade de Contrainteligência nos 

integrantes da OM e sensibilizá-los para adotar comportamentos favoráveis à 

implantação do PDCI.  

Podem ser utilizados diversos instrumentos de conscientização, tais como 

vídeos educativos, estudos de caso, softwares de simulação, mídia impressa, 

mensagens de Contrainteligência, palestras com especialistas, reuniões sociais, 

desportivas e culturais.  

Nesse sentido, a atuação dos Cmt de pequenas frações, por meio da ação de 

comando, do exemplo, das orientações e fiscalizações constantes, são fundamentais 

para a efetividade do PDCI. 
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5.2.3 PLANO DE TREINAMENTO CONTINUADO 
 

É um plano que regula o desenvolvimento da instrução e dos integrantes da 

OM, visando a execução das ações previstas no PDCI, definindo os assuntos a serem 

abordados nas instruções para os integrantes da OM relativos à Contrainteligência, 

de acordo com o círculo hierárquico dos militares. 

Com isso, podem ser ministrados os seguintes assuntos: fundamentos de 

Contrainteligência, principalmente no segmento Segurança Orgânica, avaliação de 

riscos, lições aprendidas, normas e procedimentos da OM e lista de verificação 

(checklist).  

Os recém-egressos no EB recebem instruções com o objetivo de criar, 

desenvolver e manter a mentalidade de Contrainteligência, bem como transmitir os 

procedimentos preventivos para o trato com informação ou material sensível, de forma 

que o processo educativo tenha início na admissão e só seja finalizado por ocasião 

do desligamento do militar da Força.  

 

5.2.4 PLANO DE MONITORAMENTO DO PDCI 
 

Esse plano visa controlar permanentemente os planos que compõem o PDCI, 

identificando oportunidades de melhoria, bem como a sua realimentação. O 

monitoramento é realizado por intermédio de inspeções (auditorias) programadas ou 

inopinadas.  

Essas auditorias podem ser feitas com base em um checklist a ser respondido 

pela equipe de auditagem. As respostas desse checklist serão utilizadas na confecção 

de um relatório visando a melhoria e a realimentação do processo. Assim, em função 

dos dados levantados, pode ser necessário o planejamento de novas ações para a 

correção de distorções porventura encontradas no PDCI.  
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6. RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO  
 

A presente seção tem por finalidade apresentar os resultados obtidos na 

pesquisa realizada por meio do questionário do Apêndice A, visando verificar como 

poderiam ser mitigadas as dificuldades encontradas no Planejamento de 

Contrainteligência realizado nas OM do EB. 

Desse modo, o questionário em pauta foi elaborado com base no conhecimento 

adquirido na revisão da literatura e na experiência pessoal do autor, bem como foi 

seccionado por assuntos, visando facilitar a a resposta e a análise dos seus dados. 

Algumas questões foram abertas, cabendo mais de uma resposta possível. 

Para essas questões foi utilizada a análise qualitativa com o objetivo de organizar as 

respostas de forma didática, buscando agrupar assuntos semelhantes. Além disso, 

foi empregado o gráfico de barras, visando a  melhor apresentação dos resultados, 

mostrando o quantitativo e a porcentagem do item elencado. 

É válido relembrar que o universo dessa enquete foram os Oficiais de 

Inteligência das OM do EB, uma vez que são os principais responsáveis pela 

realização do Planejamento de Contrainteligência em suas OM. Ainda, a amostra 

escolhida foram os oficiais que já atuaram na área de inteligência, quer seja no 

desempenho da função de Oficial de Inteligência ou possuidores de curso na área, 

que servem na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército no ano de 2021. 

Assim, foram entregues questionários a 34 (trinta e quatro) militares, alunos do 1º e 

2º ano da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, desses, 21 (vinte e um) 

responderam. 

 
GRÁFICO 1 – Resposta do Questionário 

Fonte: o autor. 
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Ainda sobre os respondentes, 100% (cem por cento) já haviam participado da 

confecção ou realização do Planejamento de C Intlg, além disso, todos possuíam 

alguma experiência na atividade, como segue no gráfico abaixo. 

 
GRÁFICO 2 – Experiência na Atividade de Inteligência 

Fonte: o autor. 

 

6.1 DIFICULDADES ELENCADAS NO QUESTIONÁRIO 
 

As dificuldades apresentadas no questionário foram agrupadas por assunto. 

Assim, serão explanados os óbices verificados no recebimento da missão, nas fontes 

de consulta, no material utilizado, no pessoal empregado, na mentalidade de C Intlg, 

no tempo destinado ao Planejamento, nas atividades concomitantes e em outros 

aspectos. 

Em relação às orientações recebidas para o cumprimento da missão, 38% 

(trinta e oito por cento) dos respondentes informaram que não foram orientados pelo 

escalão superior sobre o assunto. 

 
GRÁFICO 3 – Recebimento da missão 

Fonte: o autor. 
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No tocante às fontes de consulta, 76% (setenta e seis por cento) apresentaram 

alguma dificuldade em relação a esse tópico. As dificuldades foram diversas, como 

pode-se ver a seguir: 

 
GRÁFICO 4 – Dificuldade nas fontes de consulta 

Fonte: o autor. 

É importante frisar que, em relação à complexidade do manual, os militares 

entrevistados possuem experiência na Atividade de Inteligência, logo são 

conhecedores dos conceitos da área, uma vez que a experiência desse autor na área 

evidencia que o Manual de Campanha Contrainteligência, EB70-MC-10.220, é 

complexo para os leigos na atividade de Intlg. 

Sobre o material empregado, apenas 24% (vinte e quatro por cento) 

informaram que encontraram alguma restrição, como apresenta o gráfico abaixo. Vale 

ressaltar que a porcentagem abaixo é relativa apenas aos militares que expuseram 

alguma dificuldade. 

 
GRÁFICO 5 – Dificuldade no material empregado 

Fonte: o autor. 
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Relativo ao pessoal empregado, foi verificado que 81% (oitenta e um por cento) 

dos participantes tiveram algum empecilho, sendo que a totalidade dos militares que 

não expuseram dificuldade dispunham de pessoal especializado para a execução do 

Planejamento de C Intlg. Os obstáculos elencados estão representados no gráfico 

abaixo.  

 
GRÁFICO 6 – Dificuldade no pessoal empregado 

Fonte: o autor. 

No item relacionado à falta de mentalidade de C Intlg, 90% (noventa por cento) 

dos respondentes informaram que encontraram obstáculos nesse quesito. Os 

principais aspectos elencados foram: falta de mentalidade de C Intlg em todos os 

níveis da cadeia hierárquica; a falta de conhecimento em C Intlg; uso indevido de 

redes sociais, tanto no trânsito de informações sensíveis, a exemplo do aplicativo 

Whatsapp, quanto na auto exposição desnecessária, a exemplo dos aplicativos 

Instagram, Facebook e TikTok; realização de filmagens no interior da OM; resistência 

às mudanças que visam segurança, uma vez que, via de regra,  geram mais trabalho; 

falta de comprometimento; e falta de cuidado na segurança dos MTIC, como o uso de 

senhas seguras, pen drives, apagamento seguro e outros. 

Quanto ao tempo concedido para a execução do planejamento, 71% (setenta 

e um por cento) afirmaram que o tempo foi suficiente, todavia 76% (setenta e seis por 

cento) informaram que outras atividades interferiram na realização do Planejamento 

de C Intlg, a exemplo das missões do cotidiano e do acúmulo de funções. 
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As atividades de rotina que foram descritas nesse item se referiam à dificuldade 

em reunir o efetivo para instruções e reuniões, formaturas, missões do escalão 

superior, enfim atividades inerentes à vida castrense e difíceis de serem relegadas. 

Ademais, foram elencadas os seguintes empecilhos pelos participantes da 

pesquisa. 

 
GRÁFICO 7 – Outras dificuldades encontradas 

Fonte: o autor. 

 

6.2 SUGESTÕES ELENCADAS NO QUESTIONÁRIO 
 

Aos moldes do item anterior, as sugestões serão apresentadas por assunto, ou 

seja, as soluções apresentadas para mitigar os empecilhos encontrados no 

recebimento da missão, nas fontes de consulta, no pessoal empregado, no material 

empregado, na mentalidade de C Intlg, no tempo destinado ao Planejamento, nas 

atividades concomitantes e em outros aspectos.  

Além disso, foi possível elencar mais de uma sugestão para a mesma 

dificuldade, assim como muitas propostas auxiliam a suprimir mais de um obstáculo. 

No tocante à melhor forma de receber a missão de confecção ou atualização 

do Planejamento de C Intlg por parte do escalão superior, foram elencadas os 

métodos conforme o gráfico a seguir. 
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GRÁFICO 8 – Sugestão para receber a missão 

Fonte: o autor. 

Na parte atinente às fontes de consulta, foram elencadas as propostas 

expostas no gráfico abaixo. 

 
GRÁFICO 9 – Sugestão para as fontes de consulta 

Fonte: o autor. 
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Para solucionar os problemas levantados sobre o pessoal empregado na 

realização do Planejamento em estudo, foram realizadas as seguintes 

recomendações: 

 
GRÁFICO 10 – Sugestão para o pessoal empregado 

Fonte: o autor. 

Quanto ao problema de material, 29% (vinte e nove por cento) dos 

respondentes sugeriram uma maior alocação de recursos para a atividade de C Intlg. 

Em relação à falta de mentalidade de C Intlg do público interno, foram 

levantados as seguintes sugestões: 

 
GRÁFICO 11 – Sugestão para falta de mentalidade de C Intlg 

Fonte: o autor. 
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Relativo ao tempo para a confecção ou atualização do Planejamento de C Intlg, 

os participantes sugeriram uma média de 2 (dois) meses para a execução dos 

trabalhos, conforme o gráfico abaixo. 

 
GRÁFICO 12 – Sugestão para o tempo de trabalho 

Fonte: o autor. 

No atinente às sugestões diversas, 10% (dez) por cento sugeriram que os 

militares que coordenam o Planejamento de C Intlg fossem retirados das demais 

atividades da OM, todavia, é de conhecimento comum que, geralmente, isso não é 

possível devido à falta de efetivo nas OM. 

Por fim, 62% (sessenta e dois por cento) propôs uma maior participação e 

priorização do Cmt no processo, uma vez que o Cmt é a principal figura que norteia 

os esforços de uma Organização Militar. 
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7. CONCLUSÃO 
 
O presente trabalho teve como escopo o Planejamento de Contrainteligência. 

Esse planejamento visa orientar atividades e medidas de Contrainteligência (C Intlg) 

no intuito de assegurar o equilíbrio entre a segurança e o funcionamento eficaz, 

eficiente e efetivo de uma Organização Militar (OM).  

Assim, na revisão da literatura foi realizado uma abordagem "top-down" dos 

conceitos atinentes ao tema, dos quais receberam maior atenção o Exame de 

Situação e o Processo de Desenvolvimento de Contrainteligência (PDCI), etapas 

componentes do Planejamento de C Intlg. 

Além dos processos supracitados, no intuito de ambientar o leitor ao assunto, 

foram abordados conceitos como as Operações de Informações, a Inteligência Militar, 

a Contrainteligência e a Segurança Orgânica. 

Em resumo, a Inteligência Militar é uma das CRI, componentes das Op Info. 

Nesse contexto, a Inteligência Militar é o conjunto de atividades e tarefas técnico-

militares exercidas em caráter permanente, com os objetivos de produzir 

conhecimentos de interesse dos comandantes, ramo Inteligência, bem como proteger 

conhecimentos sensíveis, instalações e pessoal do EB, ramo Contrainteligência . 

Por sua vez, as ações de C Intlg são agrupadas em Segurança Orgânica, que 

objetiva proteger os ativos do Exército Brasileiro, e Segurança Ativa, que visa atuar 

contra as ameaças. 

Dessa forma, O Planejamento de Contrainteligência, alvo do presente estudo, 

está inserido no contexto de Segurança Orgânica. Tal planejamento visa adotar 

medidas adequadas de proteção nas OM do Exército Brasileiro (EB), conforme as 

necessidades e peculiaridades de cada OM e de sua respectiva área de 

responsabilidade. 

Para isso, esse planejamento possui duas fases, o Exame de Situação, que 

visa analisar os ativos e vulnerabilidades das OM para mitigá-los, e o PDCI, que visa 

elencar as medidas de segurança para dirimir essas vulnerabilidades, chegando-se a 

um grau de segurança ideal. 

Assim, a presente pesquisa visou propor soluções para mitigar as dificuldades 

encontradas no Planejamento de Contrainteligência realizado nas OM do EB, objetivo 

que é consubstanciado no presente capítulo. 
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Assim, para alcança o objetivo do trabalho foram elencados os seguintes 

objetivos específicos: descrever a atividade de Inteligência Militar; descrever 

Segurança Orgânica e seus grupos de medidas; estudar o Planejamento de 

Contrainteligência; identificar as dificuldades na realização do Planejamento de 

Contrainteligência; e propor soluções para mitigar as dificuldades encontradas no 

Planejamento de Contrainteligência realizado nas OM do EB. 

Para isso, foram tomados como base a revisão da literatura atinente aos 

objetivos específicos, um questionário e a experiência do autor na Atividade de 

Inteligência militar. O questionário teve por escopo verificar as dificuldades na 

realização do Planejamento de Contrainteligência e as soluções para mitigar esses 

óbices.  

Dessa maneira, uma das soluções encontradas para o problema em questão 

foi o envio por parte do escalão superior de uma orientação por meio de Ordem de 

Serviço, com um modelo do plano e um checklist em anexo, bem como uma reunião 

com os Of de Intlg das OMDS para orientações e tiradas de dúvida. Tal medida 

auxiliaria no caso de ausência de planos anteriores, bem como a falta de 

documentação de orientação, existência de planos desatualizados, inexperiência do 

pessoal empregado e esclareceria a complexidade do manual EB70-MC-10.220, 

Manual de Campanha CONTRAINTELIGÊNCIA. 

Além disso, seria interessante um estudo no intuito de simplificar o manual 

supracitado. Uma vez que, por experiência desse autor, os militares que não possuem 

cursos ou estágios na área de inteligência têm dificuldade em assimilar as orientações 

do referido documento. Isso ocorre pelo fato do manual ser extremamente conceitual, 

carecer de exemplos práticos e objetividade, bem como utilizar de ferramentas 

gerenciais no levantamento de vulnerabilidades e no gerenciamento dos riscos. Essa 

ferramenta é interessante para o escalão GU, todavia para o escalão U e SU torna-

se complexa, uma vez que as os levantamentos realizados nesses níveis são de 

simples análise. 

Ademais, verificou-se a necessidade de atualizar o Planejamento de C Intlg, 

anualmente, mitigando a ausência de planos anteriores e a existência de planos 

desatualizados, garantindo a continuidade do processo. Além disso, constatou-se a 

importância de divulgar, por meio de instrução de quadros, o produto do Planejamento 

de C Intlg, visando a melhor consciência situacional dos Cmt em todos os níveis e o 

desenvolvimento da mentalidade de C Intlg. 
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Destarte, sugere-se que as GU ministrem estágios voltados para a Atividade 

de Inteligência Militar às seções de Intlg das OMDS, utilizando-se dos elementos 

especializados existentes na GU. Essa medida visa diminuir as dificuldades no 

entendimento do manual, na confecção do Planejamento de C Intlg, desenvolvimento 

da mentalidade de C Intlg e a ampliação da experiência em Inteligência do pessoal 

empregado no processo. 

Paralelamente, observou-se a importância do aumento da carga horária de 

Inteligência Militar nas instruções de quadros das OM, nas escolas de formação e 

aperfeiçoamento, nas instruções do Período Básico e de Qualificação destinadas aos 

Cabos e Soldados. Com isso, pode-se intensificar a ação de Cmdo em todos os 

escalões em relação às atitudes favoráveis à C Intlg, elevar a mentalidade de C Intlg 

no EB, deficitária em todos os níveis hierárquicos, e dirimir a falta de conhecimento 

dos militares sobre assunto. 

A medida elencada acima atenuaria, também, o uso indevido de redes sociais, 

tanto no trânsito de informações sensíveis, a exemplo do aplicativo Whatsapp, quanto 

na auto exposição desnecessária, a exemplo dos aplicativos Instagram, Facebook e 

TikTok. Ainda, diminuiria a realização de filmagens indevidas no interior da OM, a 

resistência às mudanças que visam segurança, a falta de comprometimento com as 

medidas de segurança e a falta de atenção com a segurança dos MTIC (uso incorreto 

de senhas, pen drives e outros). 

Constatou-se, também, que não há dificuldades relevantes em relação ao 

material utilizado na realização do Planejamento de C Intlg, tendo em vista que são 

de uso rotineiro, de simples aquisição e de baixo custo. Os obstáculos encontrados 

nesse tópico foram poucos e decorrentes da falta de prioridade por parte do Cmt OM. 

Outro quesito abordado foi o tempo médio para a atualização ou realização do 

planejamento. Nesse aspecto, é interessante realçar que depende de muitos fatores, 

entre os principais estão a existência de planos anteriores, modelos dos escalão 

superior, quantidade de militares empregados, experiência na atividade, funções e 

missões concomitantes. Contudo foi verificado que 2 meses seria um tempo suficiente 

para realizar o trabalho, mitigando as dificuldades relacionadas ao acúmulo de 

funções, atividades concomitantes, necessidade de reunir o pessoal, formaturas 

diárias, missões do escalão superior, enfim atividades inerentes à vida castrense e 

difíceis de serem relegadas. 
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Um fator que chamou atenção deste autor foi o alto índice de falta de 

mentalidade de C Intlg do público interno, bem como o fato dessa falha estar presente 

em diversos níveis da cadeia hierárquica. Uma vez que a mentalidade de C Itlg é uma 

característica basilar do profissional das armas e condição fundamental para um 

Planejamento da C Intlg, nesse sentido é válido lembrar que a C Intlg é de 

responsabilidade de todos os integrantes da OM. 

Aspecto fundamental para a criação da mentalidade de C Intlg é a ação de 

comando em todos os níveis. Assim, um fator que corrobora, em muito, com essa 

falha é a falta de prioridade na C Intlg do Cmt de OM, como exposto nos resultados 

do questionário. Nesse sentido, seria interessante destinar uma carga horária 

específica para a Atividade de Inteligência Militar, com foco na C Intlg, na Escola de 

Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) no intuito de preparar melhor o futuro 

assessor de alto nível para prestar assessoramentos pertinentes sobre o assunto, 

bem como priorizar a C Intlg no exercício do comando das Unidades do EB. 

Notadamente, a priorização dessa atividade pelo Cmt OM tende a suprimir 

diversas dificuldades elencadas pelos respondentes do questionário, a exemplo do 

envolvimento de todas as seções no Planejamento de C Intlg, a falta de recursos, 

pouco tempo destinado à instrução de quadros sobre o assunto, falta de fiscalização, 

dentre outros. 

Outrossim, com base na revisão da literatura, no questionário distribuído e na 

experiência pessoal desse autor, verificou-se com o presente estudo que as 

dificuldades são comuns a todas as OM e conhecidas pelos militares envolvidos na 

atividade, assim como as soluções para superá-las. Todavia, a não adoção dessas 

medidas de mitigação decorrem da falta de prioridade na Atividade C Intlg. Isso ocorre 

quando, em certas ocasiões, a confecção do documento relativo ao Planejamento de 

C Intlg se tornou a atividade fim em detrimento ao processo de melhoria da segurança 

propriamente dito. 

Por fim, este estudo comprovou a relevância do Planejamento de C Intlg para 

fazer frente às ameaças que se avultam frente ao EB. Ameaças essas, resultantes de 

um cenário de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, intensificado pela 

disseminação e modernização dos meios de tecnologia da informação, bem como 

pela crescente ausência de valores morais na sociedade.  
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APÊNDICE A –QUESTIONÁRIO 
 

O presente questionário tem por finalidade servir de base para um Trabalho de 

Conclusão de Curso apresentado à Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, 

como requisito parcial para a obtenção do título de Especialista em Ciências Militares, 

com ênfase em Defesa.  

O tema do referido projeto é “O Planejamento de Contrainteligência". A 

pesquisa terá como foco a resposta ao seguinte problema: como poderiam ser 

mitigadas as dificuldades encontradas no Planejamento de Contrainteligência 

realizado nas OM do EB? 

O Planejamento de Contrainteligência, alvo do presente estudo, está inserido 

no contexto da Segurança Orgânica. Tal planejamento visa adotar medidas 

adequadas de proteção nas OM do Exército Brasileiro (EB), conforme as 

necessidades e peculiaridades de cada OM e de sua respectiva área de 

responsabilidade. 

Para isso, esse planejamento possui duas fases, o Exame de Situação, que 

visa levantar as características e diversos outros aspectos atinentes à 

Contrainteligência da OM, e o PDCI, um conjunto de atividades contínuas de 

Contrainteligência estruturado em diversos planos.  

Com base na ambientação teórica acima, solicito que o senhor (Sr) responda 

o questionário da forma mais completa, objetiva, clara e verdadeira possível com a 

finalidade de embasar a pesquisa com informações fidedignas. 

Não há necessidade de identificar o questionário. 

Favor responder imediatamente abaixo da pergunta. 

Solicito que responda as perguntas livremente, inclusive com mais de uma 

resposta para aquelas que couberem. 

Favor não repassar o presente questionário, nem divulgar suas 
respostas. 

Solicito que o Sr realize uma leitura completa do questionário antes de 

respondê-lo para evitar que assuntos sejam tratados fora das perguntas 

correspondentes. 

Desde já, agradeço pela colaboração, pois as respostas irão contribuir 

sobremaneira com o presente estudo. 
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1. Dados sobre o respondente 
a. Qual a sua experiência na área de Inteligência (cursos, estágios, 

funções)? 

 

b. O senhor já participou da confecção/atualização de um Planejamento de 

Contrainteligência? 

 

2. Recebimento da missão 
a. O Sr foi orientado pelo escalão superior sobre a confecção/atualização do 

Planejamento de Contrainteligência? 

(  ) Sim  

(  ) Não 

 

b. Como o Sr sugere que o escalão superior oriente os elementos 

subordinados sobre a confecção/atualização do Planejamento de Contrainteligência? 

(  ) Verbalmente 

(  ) Ordem de Serviço 

(  ) Envio de Modelo  

(  ) MI, Diex, Infe 

(  ) Outro:  

 

3. Confecção, atualização e implementação do Planejamento de 
Contrainteligência 

a. O Sr teve alguma dificuldade em relação às fontes de consulta para 

realizar o Planejamento de Contrainteligência? 

(  ) Sim  

(  ) Não 

 

b. Caso sim, quais? 

(  ) Manual Complexo 

(  ) Ausência de Planos Anteriores 

(  ) Planos desatualizados 

(  ) Falta de documentos com orientações do escalão superior 

(  ) Outro:  
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c. O que o Sr sugere para mitigar essa dificuldade? 

 

d. O Sr teve alguma dificuldade em relação ao pessoal empregado para 

realizar o Planejamento de Contrainteligência? 

(  ) Sim  

(  ) Não 

 

e. Caso sim, quais? 

(  ) Poucos militares empregados 

(  ) Falta de experiência na Atividade de Intlg 

(  ) Falta de experiência na caserna 

(  ) Falta de experiência no Planejamento de CI 

(  ) Outro:  

 

f. O que o Sr sugere para mitigar essa dificuldade? 

 

g. O Sr teve alguma dificuldade em relação ao material a ser empregado 

para realizar o Planejamento de Contrainteligência? 

(  )  Sim  

(  ) Não 

 

h. Caso sim, quais? 

(  ) MTI com defeito 

(  ) Material de escritório 

(  ) Câmeras fotográficas 

(  ) Projetores 

(  ) Salas de Instrução 

(  ) Outro:  

 

i. O que o Sr sugere para mitigar essa dificuldade? 
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j. Para a implementação dos planos do PDCI, o Sr verificou alguma 

dificuldade relacionada à mentalidade de Contrainteligência do público interno? 

Quais? 

 

k. O que o Sr sugere para mitigar essa dificuldade? 

 

l. Quanto tempo o Sr teve para confeccionar/atualizar esse Planejamento de 

Contrainteligência? 

 

m. O Sr julga que este tempo foi suficiente? 

(  ) Sim  

(  ) Não 

 

n. Caso não, quanto tempo o Sr julga necessário para confeccionar/atualizar 

o Planejamento de Contrinteligência como um todo de uma OM?  

 

o. Alguma atividade dificultou a realização do Planejamento de 

Contrainteligência? 

(  ) Sim  

(  ) Não 

 

p. Caso sim, qual(is) atividade(s)? 

 

q. O que o Sr sugere para mitigar essa dificuldade? 

 

r. Em relação às técnicas normalmente utilizadas para a realização do 

Exame de Situação, ou seja, observação, questionário, check list e brainstorm, o Sr 

teve alguma dificuldade no uso dessas ferramentas? Quais? 

 

s. O que o Sr sugere para mitigar essa dificuldade? 

 

t. Em relação aos processos normalmente utilizados para a realização do 

PDCI, ou seja, Ordem de Serviço, palestras, folhetos, reuniões, planos pré-existentes 

e vistorias, o Sr teve alguma dificuldade no uso desses processos? Quais? 
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u. O que o Sr sugere para mitigar essa dificuldade? 

 

v. Além das dificuldades já elencadas, o Sr encontrou algum outro óbice no 

Planejamento de Contrainteligência? Quais? 

 

w. Além das sugestões já elencadas, o Sr tem alguma outra sugestão para 

mitigar as dificuldades na realização do Planejamento de Contrainteligência? Quais? 

 

FIM DO QUESTIONÁRIO 
MUITO OBRIGADO PELA COLABORAÇÃO 

 

 


