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DIAGNÓSTICO E NOVAS PROPOSTAS À LUZ DA CONCEPÇÃO DE
TRANSFORMAÇÃO DO EXÉRCITO 2013-2022

Bruno dos Santos Paula *

Anderson José Soares de Lima**

RESUMO
A Concepção  de  Transformação  do  Exército  2013-2022  surgiu  diante  da  necessidade  de
orientar a Força Terrestre no processo de inserção na Era do Conhecimento, o qual tem grande
impacto no preparo da dimensão humana da Força,  seu principal  ativo.  Nesse contexto,  o
presente  trabalho  tem  como  objetivo  analisar  se  o  perfil  profissiográfico  do  Capitão
Aperfeiçoado  de  Intendência  atende  às  demandas  da  Transformação  do  Exército.  Para  o
desenvolvimento do trabalho, foi realizada uma pesquisa de campo, que teve como população
alvo os capitães aperfeiçoados de acordo com o atual perfil  profissiográfico de Intendência.
Como estratégia de coleta de dados foram utilizados questionários e entrevistas, além de uma
pesquisa bibliográfica para fundamentar os principais conceitos acerca do tema. Dentre outros
aspectos relevantes, constatou-se que o atual perfil profissiográfico do Capitão de Intendência
já  se encontra  alinhado ao Processo de Transformação do Exército  2013-2022,  possuindo
apenas como oportunidade de melhoria a necessidade de desenvolver a capacidade para gerir
sistema de informação, especificamente os que tratam da gestão de informações logísticas e
um aprofundamento dos conhecimentos em licitações e contratos. Como solução prática, são
sugeridas as adaptações necessárias ao perfil profissiográfico do Capitão de Intendência.

Palavras-chave: Concepção de Transformação do Exército 2013-2022, Perfil Profissiográfico,
Aperfeiçoamento do Capitão de Intendência.

ABSTRACT
The 2013-2022 Army Transformation Conception emerged from the need to guide the Land
Force in the process of insertion in the Age of Knowledge, which has a great impact in preparing
the human dimension of the Force, its main asset. In this context, the present work has as
objective to analyze if the profissiographic profile of the Combined Logistics Captain’s Career
Course (CLCCC) meets the demands of the Transformation of the Army. For the development of
the work, a field survey was carried out, which had as target population the CLCCC Captain’s
according to the current Quartermaster profile. As a data collection strategy, questionnaires and
interviews were used, as well as a bibliographical research to support the main concepts about
the  topic.  Among  other  relevant  aspects,  it  was  verified  that  the  current  profile  of  the
Quartermaster Captain is already aligned with the Process of Transformation of the Army 2013-
2022,  only  having  as  an  opportunity  for  improvement  the  need to  develop  the capacity  to
manage  information  system,  specifically  those  dealing  with  the  management  of  logistics
information and a deepening of the knowledge in tenders and contracts. As a practical solution,
the  necessary  adaptations  to  the  occupational  profile  of  the  Captain  of  Intendancy  are
suggested.
Keywords: 2013-2022  Army  Transformation  Conception,  profissiographic  profile,  Combined
Logistics Captain’s Career Course.

** Capitão da Arma de Intendência. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das
Agulhas  Negras  (AMAN)  em  2007.  Pós-graduado  em  Ciências  Militares  pela  Escola  de
Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO) em 2017.
**** Capitão da Arma de Intendência. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das
Agulhas  Negras  (AMAN)  em  2005.  Pós-graduado  em  Ciências  Militares  pela  Escola  de
Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO) em 2014.
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1 INTRODUÇÃO

O mundo vem vivenciando uma transformação da Era Industrial para a

Era do Conhecimento. Nesse diapasão, surge a Concepção de Transformação

do Exército com o objetivo de orientar o Processo de Transformação da Força

Terrestre, adaptando-a para os desafios do futuro. Segundo BRASIL, 2013:

A  imprevisibilidade  e  a  incerteza  do  ambiente  internacional,  as
indicações  dos  cenários  prospectivos  –  onde  se  visualiza  uma
crescente demanda por alimentos,  recursos hídricos,  energéticos e
minerais  –,  as  novas tecnologias  presentes no mundo atual  e  em
constante evolução, as mudanças no ambiente operacional – cada
vez  mais  urbano  e  sofrendo  a  interferência  de  novos  atores
internacionais,  governamentais  e  não  governamentais  –  e  as
profundas mudanças nos processos de atuação das forças militares
são  indutores  para  transformação  dos  atuais  meios  militares  e  a
construção de um novo instrumento de defesa terrestre, mais efetivo
e adequado a essa nova realidade e à estatura geopolítica que o País
crescentemente adquire (BRASIL, 2013).

Esta Concepção foi  formulada levando-se em consideração um estudo

aprofundado sobre os aspectos legais e normativos que norteiam o campo da

Defesa e os que podem influenciar no cumprimento da missão constitucional

imposta ao Exército Brasileiro, detalhando como a Força Terrestre deverá ser

organizada, articulada, preparada e empregada (BRASIL, 2013).

É no preparo da Força Terrestre que se encontra o tema desse estudo

que pretende se debruçar mais especificamente no aperfeiçoamento do capitão

de  Intendência  sob  a  responsabilidade  da  Escola  de  Aperfeiçoamento  de

Oficiais, EsAO. Será analisado o perfil profissiográfico atual desse oficial e se

este perfil atende às demandas da Concepção de Transformação do Exército

2013-2022. 

 Com o intuito de fundamentar o conteúdo da pesquisa, foram realizadas

pesquisas  bibliográficas  e  documentais  sobre  o  tema  para  estabelecer  os

principais  conceitos.  A  pesquisa  de  campo  foi  realizada  com  oficiais  de

intendência  já  aperfeiçoados  e  em  aperfeiçoamento  para  verificar  quais

habilidades  e  competências  precisam  ser  implementadas  no  perfil

profissiográfico  desse  oficial.  Para  a  coleta  de  dados,  foram  utilizadas

ferramentas  como  a  entrevista,  o  questionário,  a  análise  documental  e  a

observação,  os  quais  foram  tratados  e  possibilitaram  analisar  se  o

aperfeiçoamento  do  capitão  de  intendência  possui  alguma  oportunidade  de

melhoria. Portanto, ao final desse trabalho, espera-se contribuir com o preparo
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da Força Terrestre não só no aperfeiçoamento do oficial de Intendência, como

também  das  outras  Armas  e  Quadros  por  meio  do  estímulo  a  novos

pesquisadores  dentro  da  especificidade  de  cada  uma  delas,  de  forma  que

atendam da melhor maneira ao que se espera do profissional do amanhã.

1.1 PROBLEMA

Pretende-se ao final dessa pesquisa solucionar o seguinte problema: O

perfil  profissiográfico  do  Capitão  Aperfeiçoado  de  Intendência  atende  às

demandas da concepção de transformação do Exército 2013-2022? 

1.2 OBJETIVOS

O presente estudo pretende analisar se o perfil profissiográfico do Capitão

Aperfeiçoado  de  Intendência  atende  às  demandas  da  Concepção  de

Transformação do Exército 2013-2022.

Para  viabilizar  a  consecução  do  objetivo  geral  de  estudo,  foram

formulados alguns objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o

encadeamento lógico do raciocínio descritivo apresentado neste estudo:

a)  Identificar  o  perfil  profissiográfico  atual  do  Capitão  Aperfeiçoado  de

Intendência;

b)  Identificar  as  capacidades  e  competências  necessárias  para  os

profissionais da Era do Conhecimento; e

c) Apontar, se for o caso,  quais as oportunidades de melhoria no perfil

profissiográfico do  concludente do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais do

Serviço de Intendência, no entendimento dos oficiais já aperfeiçoados e em

aperfeiçoamento de Intendência. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

O tema dessa pesquisa foi  enquadrado dentro das linhas de pesquisa

estabelecidas pelo Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais da EsAO, no campo

da Doutrina Militar Terrestre e na área de Preparo e Emprego da Força.

As constantes transformações da Era do Conhecimento necessitam de

uma Força com novas aptidões, composta por pessoal altamente qualificado,

treinado e motivado, em condições de empregar armamentos e equipamentos

com  alta  tecnologia  e  alicerçados  por  uma  doutrina  tipicamente  nacional,
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realista  e  apta  a  se  adaptar  às  mudanças  de  um ambiente  em  constante

evolução (BRASIL, 2013).

O  perfil  profissiográfico  reúne  as  habilidades  e  competências  que  o

concludente deve possuir ao final do curso ou estágio. Analisar se esse perfil

está apto a corresponder com as expectativas do Exército para o seu pessoal

na Era do Conhecimento, caracteriza-se por ser bastante relevante, pois só

poderemos alcançar o estado final  desejado com a transformação almejada

pela Força se trabalharmos no presente sempre com os olhos no futuro. O

trecho abaixo extraído da Concepção de Transformação do Exército 2013-2022

define o Sistema de Educação e Cultura como protagonista desse processo: 

O  Sistema  de  Educação  e  Cultura  deverá  fomentar  o
desenvolvimento  de  competências  individuais,  habilidades
(interpessoais,  de  reflexão,  de  análise  crítica  e  do  pensamento
crítico),  atitudes,  valores  e  experiências  necessárias  para  o
profissional da Era do Conhecimento (BRASIL, 2013).

Portanto este estudo caracteriza-se por ser atual  e oportuno, pois traz

elementos  inovadores  capazes  de  corrigir  o  rumo  do  aperfeiçoamento  dos

oficiais de Intendência, tornando-os mais aptos a desempenhar as funções e

tarefas dos profissionais de um futuro que já aponta no horizonte.

Pretende-se  com  esse  trabalho,  contribuir  com  a  Transformação  do

Exército  Brasileiro  inserido  na  Era  do  Conhecimento,  colaborando  com  os

estudos relativos ao seu maior ativo: o pessoal. Somente com o conhecimento

da  dimensão  humana  da  Força  Terrestre  é  que  poderemos  conduzir  os

esforços para direcionar a formação dos líderes do futuro, tornando-os mais

capazes de atender às demandas projetadas até 2022.

Além de propor o perfil desejado do Capitão Aperfeiçoado de Intendência

à luz da Concepção de Transformação do Exército Brasileiro 2013-2022, esse

trabalho poderá servir de base para o aprofundamento dos estudos de pessoal,

objetivando identificar habilidades e comportamentos requeridos não só para o

capitão de intendência aperfeiçoado na EsAO,  mas para  todos os  capitães

aperfeiçoados  das  diversas  Armas  e  Quadros  e  também  para  a  própria

formação escolar nos Estabelecimentos de Ensino Militar.

2 METODOLOGIA
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Para  colher  subsídios  que  permitissem formular  uma possível  solução

para  o  problema,  o  delineamento  desta  pesquisa  contemplou  uma  leitura

analítica  e  fichamento  das  fontes,  entrevistas  com  militares,  questionários,

argumentação e análise de resultados.

Quanto  à  forma  de  abordagem  do  problema,  utilizaram-se,

principalmente, os conceitos de pesquisa qualitativa, tendo em vista o caráter

valorativo atribuído aos dados coletados por meio dos questionários, os quais

foram fundamentais para compreender se o  perfil profissiográfico do Capitão

Aperfeiçoado  de  Intendência  atende  às  demandas  da  Concepção  de

Transformação  do  Exército  2013-2022.  Quanto  ao  objetivo  geral,  foi

empregada a modalidade exploratória, tendo em vista o pouco conhecimento

disponível,  notadamente  escrito,  acerca  do  tema,  o  que  exigiu  uma

familiarização inicial, materializada pelas entrevistas exploratórias, seguida de

questionários.

2.1    REVISÃO DE LITERATURA

As  demandas  necessárias  para  o  desempenho  profissional  do  militar

inserido na Era do Conhecimento foram determinantes para o desenvolvimento

deste Artigo Científico.

Nesse contexto, iniciamos o delineamento dessa pesquisa com a leitura

da Portaria nº 1.253, de 05 de dezembro de 2013, a qual aprovou A Concepção

de Transformação do Exército  2013-2022.  Este  documento  passou a ser  o

orientador do Processo de Transformação do Exército Brasileiro, direcionando

os esforços da Instituição.

Em suas  primeiras  páginas,  esta  Concepção traz  a  informação  que o

Exército necessita de gente que o ajude a fazer a travessia para a Era do

Conhecimento,  portanto  aponta  o  protagonismo  de  seu  pessoal  nesse

processo  que  se  inicia  no  presente,  mas  com olhos  atentos  ao  futuro.  Tal

passagem deixa claro que é esperado desse profissional um elevado grau de

iniciativa,  de  busca  constante  pelo  autoaperfeiçoamento,  de  flexibilidade  e

sensibilidade às constantes evoluções tecnológicas cada vez mais rápidas e

comuns  nos  dias  atuais.  No  trecho  abaixo,  foram  destacadas  algumas

características dos conflitos mais recentes:
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A observação dos conflitos recentes apontam algumas características

e tendências comuns, das quais podem ser destacadas:

1)  um  novo  combatente  individual,  definido  como  um  sistema,

utilizando  instrumentos  tecnológicos  inovadores,  atuando  em  rede

com

segurança, com ênfase em uma melhor proteção individual, dotado

de

armamento  com  letalidade  seletiva  e  capacidade  de  atuar  em

operações continuadas;

2)  um ambiente no teatro de operações redefinido por extensa

rede  de  sensores  e  de  fluxo  de  dados  seguros,  centrada  no

comandante,  que  proporciona  vantagens  decisivas  ao  que

melhor integrar, analisar, difundir e utilizar com oportunidade a

informação relevante;

3) a presença de civis e da mídia no ambiente operacional, elevando

as “Considerações Civis” ao patamar de Fator da Decisão;

4)  a  concepção  de  estruturas  de  combate  com  maior  proteção

coletiva,

que proporcionem maior velocidade e letalidade seletiva;

5) a racionalização das estruturas operacionais (combate, apoio ao

combate  e  apoio  logístico),  por  intermédio  da  centralização  dos

meios,

privilegiando a mobilidade;

6) o incremento nas capacidades de atuar no espaço cibernético com

liberdade de ação, de usar Sistemas Remotamente Pilotados (SRP) e

de utilizar munições inteligentes; e

7)  a  intensificação  do  emprego de  operações  especiais.  (Grifo  do

autor. Brasil, 2013)    

Da leitura  do trecho  anterior  e  com base  no planejamento  das  ações

baseado  no  desenvolvimento  das  capacidades  para  fazer  frente  às

necessidades do combate na Era do Conhecimento, uma especial atenção foi

dada ao item número 2 por ter reflexos diretos na gestão da logística militar nos

combates  modernos.  A capacidade  de  captar,  integrar,  analisar  e  difundir

informações logísticas úteis, relevantes e oportunas apresenta-se como uma

ferramenta de extrema importância.  O comandante militar que dispõe dessa

capacidade terá melhores condições de lograr êxito em suas missões.   

Dando prosseguimento à revisão da literatura, buscou-se o conceito de

perfil profissiográfico, o qual foi definido por Ana Cristina França (2007) como o

perfil  psicológico  desejado  para  o  candidato,  incluindo  pré-requisitos,
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habilidades gerais, específicas e potencial para desempenho. Os pré-requisitos

para o cargo são justamente aquelas informações referentes à idade, sexo,

local  de  moradia,  estado  civil,  escolaridade  mínima,  cursos,  idiomas,

informática,  horário  de  trabalho,  salário,  benefícios,  experiência  anterior  e

conhecimentos  técnicos  específicos.  O  perfil  profissiográfico  deve  conter

minuciosamente,  todas as  características  e  informações que são relevantes

para o perfeito desempenho de um cargo.

Segundo a IR-05.008, perfil profissiográfico é o documento que determina

as características das habilitações profissionais e descreve a atividade laboral

por intermédio do mapa funcional,  que discrimina as competências a serem

desenvolvidas pelos concludentes dos cursos. Portanto, o mapa funcional deve

ser construído como uma tarefa preliminar à criação ou readequação de um

curso ou estágio, orientando a elaboração dos seus perfis profissiográficos.

 O  atual  perfil  profissiográfico  do  concludente  do  Curso  de

Aperfeiçoamento de Intendência, publicado em 12 de abril de 2016, substituiu o

aprovado pelo BI  Nr  019,  de 11 de março de 2010,  da antiga Diretoria  de

Formação e Aperfeiçoamento, atual Diretoria de Educação Superior Militar. A

análise do atual perfil profissiográfico à luz da Concepção de Transformação do

Exército 2013-2022 serviu para constatar as habilidades/capacidades exigidas

dos profissionais do futuro diretamente relacionadas com os cargos e funções a

serem  ocupados  por  esses  oficiais  após  o  aperfeiçoamento  do  Curso  de

Intendência. Essas habilidades/capacidades que foram destacadas serviram de

base para a elaboração dos instrumentos de coleta de dados, com o objetivo

de comprovar as hipóteses levantadas. 

Foram utilizadas as palavras-chave mapa funcional, perfil profissiográfico,

Concepção de Transformação do Exército,  competências e capacidades em

sítios eletrônicos de procura na internet, biblioteca de monografias da Escola

de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e da Escola de Comando e Estado-

Maior do Exército (ECEME). 

Na pesquisa, foram analisados alguns estudos publicados relacionados

ao perfil profissiográfico para desempenho de cargos e funções no âmbito das

Forças  Armadas,  ao  mapa  funcional,  desenvolvimento  de  competências  e

capacidades e Processo de Transformação do Exército.
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2.2   COLETA DE DADOS

Na  sequência  do  aprofundamento  teórico  a  respeito  do  assunto,  o

delineamento  da  pesquisa  contemplou  a  coleta  de  dados  pelos  seguintes

meios: entrevista e questionário.

2.2.1 Entrevistas

Com  a  finalidade  de  ampliar  o  conhecimento  teórico  e  identificar

experiências  relevantes,  foram  realizadas  entrevistas  exploratórias  com  os

seguintes militares, em ordem cronológica de execução:

Nome Justificativa

GERSON BASTOS DE OLIVEIRA – TC de Intendência
Oficial possuidor do curso da

ECEME

FERNANDO BARRA FREIXO – Maj de Intendência
Oficial que cursou a EsAO na

vigência do antigo perfil
profissiográfico 

QUADRO 1 – Quadro de militares entrevistados
Fonte: O autor

2.2.2 Questionários

O  questionário  foi  encaminhado  aos  oficiais  de  Intendência  que

concluíram  ou  estão  cursando  a  EsAO  após  a  publicação  do  atual  perfil

profissiográfico do capitão aperfeiçoado de Intendência, que entrou em vigor a

partir de 12 de abril de 2016, com o objetivo de verificar se as demandas do

profissional  esperado após o Processo de Transformação do Exército estão

sendo contempladas no curso de aperfeiçoamento. 

A amplitude  do  universo  para  o  questionário  foi  estimada  a  partir  do

efetivo dos capitães de Intendência aperfeiçoados em 2017 e dos atuais alunos

do CAO 2º ano, tendo em vista serem as únicas turmas na vigência do atual

perfil profissiográfico. 

Dessa forma, a população a ser estudada foi estimada em 100 militares. A

fim de atingir  uma maior  confiabilidade das induções realizadas,  buscou-se

atingir  uma  amostra  significativa,  utilizando  como  parâmetros  o  nível  de

confiança  igual  a  90% e  erro  amostral  de  10%.  Nesse  sentido,  a  amostra

dimensionada como ideal (nideal) foi de 90 militares.
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Com  o  objetivo  de  verificar  se  as  capacidades  e  competências

necessárias para os profissionais da Era do Conhecimento, depreendidas da

análise da leitura da Concepção de Transformação do Exército estão presentes

no perfil profissiográfico do capitão aperfeiçoado na EsAO, foram distribuídos

100 (cem) questionários para capitães de Intendência que concluíram a EsAO

em 2017 e que estão cursando em 2018. Logo, 111,11 % da amostra ideal

prevista (nideal = 90), utilizando-se como N o valor de 90 militares. 

A sistemática de distribuição dos questionários ocorreu por e-mail  para

100  militares  que  atendiam  aos  requisitos.  Entretanto,  devido  a  diversos

fatores, somente 88 (oitenta e oito) respostas foram obtidas (97,77% de n ideal e

88%  dos  questionários  enviados),  não  havendo  necessidade  de  invalidar

nenhuma por preenchimento incorreto ou incompleto.

A partir  do  nideal (90  militares),  depreende-se  que  o  tamanho  amostral

obtido  (n=90)  foi  inferior  ao  desejado  para  o  tamanho  populacional  dos

potenciais integrantes da amostra, no entanto não torna sem efeito, tampouco

diminui  a  importância  desta  pesquisa,  tendo  em  vista  a  especialização  da

amostra.

Foi realizado um pré–teste com 5 (cinco) capitães-alunos da Escola de

Aperfeiçoamento  de  Oficiais  (EsAO),  que  atendiam aos  pré-requisitos  para

integrar a amostra proposta no estudo, com a finalidade de identificar possíveis

falhas.  Ao final  do pré-teste,  não foram observados erros que justificassem

alterações  no  instrumento  de  pesquisa,  portanto  foram  enviados  para  a

população  amostral  para  gerar  os  dados  a  serem analisados  e  discutidos,

proporcionando ferramentas para a conclusão desse trabalho.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como resultado da pesquisa bibliográfica realizada, foi possível identificar

o perfil profissiográfico atual do oficial aperfeiçoado do Serviço de Intendência,

o qual estabelece que ao final do curso o aluno possuirá a competência geral

para  comandar,  chefiar  ou  dirigir  Organização  Militar  ou  Força-Tarefa  valor

Unidade nas operações no amplo espectro, atuando em ambientes singulares,

conjuntos,  combinados  e/ou  interagências,  além  de  executar  atividades  de
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assessoramento como membro de Estado-Maior até o nível Grande Comando

para  os  cargos  não  privativos  de  oficiais  do  QEMA.  Como  competência

específica, esse oficial deverá ser capaz de comandar Organização Militar de

Logística (exceto Saúde) valor  Unidade nas Operações no Amplo Espectro,

atuando em ambientes singulares, conjuntos, combinados ou interagências. No

quadro abaixo foram inseridos os elementos de competência que constam no

mapa funcional do perfil profissiográfico atual do oficial de Intendência, os quais

trazem  de  maneira  pormenorizada  as  capacidades  desse  profissional.

(BRASIL, 2016).

Competências Principais Elementos de Competência

Comandar, chefiar ou dirigir valor
Unidade  ou  Força-Tarefa  nas
Operações  no  Amplo  Espectro,
atuando  em  ambientes
singulares,  conjuntos,
combinados e/ou interagências

Empregar a função de combate Inteligência no nível
Organização Militar valor Unidade.
Empregar  a  função  de  combate  Logística  no  nível
Organização Militar valor Unidade.
Empregar a função de combate Comando e Controle
no nível Organização Militar valor Unidade.
Empregar  a  função  de  combate  Proteção  no  nível
Organização Militar valor FT Unidade.

 Executar  atividades  de
assessoramento como membro
de  EM  até  o  nível  G  Cmdo,
para  os  cargos  não  privativos
de oficiais do QEMA

Realizar atividades de gestão de pessoal
Realizar atividades de gestão da Inteligência e da 
Informação nas áreas de Comunicação Social e 
Guerra Cibernética.
Realizar atividades de gestão de ensino e/ou instrução
militar.
Realizar atividades de gestão de logística.
Realizar atividades de gestão patrimonial e de 
recursos orçamentários.
Realizar atividades de gestão ambiental
Realizar atividades de gestão e acompanhamento de 
projetos.

Comandar,  chefiar  ou  dirigir
Organização  Militar  de  Logística
valor Unidade (exceto de Saúde)
nas  Operações  no  Amplo
Espectro, com ênfase na função
de  combate  Logística,  atuando
em  ambientes  singulares,
conjuntos,  combinados  e/ou
interagências.

Conduzir Organização Militar Log valor Unidade (exceto
de Saúde) em um Movimento Retrógrado.

Conduzir Organização Militar Log valor Unidade (exceto
de Saúde) em uma Defesa em Posição.

Conduzir Organização Militar Log valor Unidade (exceto
de Saúde) nas Ações Comuns às operações terrestres,
particularmente Segurança e CIMIC/Assuntos Civis.

Conduzir Organização Militar Log valor Unidade (exceto
de Saúde) em uma Marcha para o Combate.

Conduzir Organização Militar Log valor Unidade (exceto
de Saúde) em um Ataque, com ênfase nas formas de
manobra Desbordamento e Penetração.
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Conduzir Organização Militar Log valor Unidade (exceto
de Saúde) em um Aproveitamento do Êxito.

Conduzir Organização Militar Log valor Unidade (exceto
de Saúde) nas Ações Comuns às operações terrestres,
particularmente Segurança e CIMIC/Assuntos Civis.

Conduzir Organização Militar Log valor Unidade (exceto
de  Saúde)  em  Op  Mil  no  Exterior  sob  a  égide  de
organismos internacionais

Conduzir Organização Militar Log valor Unidade (exceto
de Saúde) em Op Pac no território nacional.

Conduzir Organização Militar Log valor Unidade (exceto
de Saúde) nas Ações Comuns às operações terrestres,
particularmente Segurança e CIMIC/Assuntos Civis.

Conduzir Organização Militar Log valor Unidade (exceto
de Saúde) em Op Proteção Integrada.

Conduzir Organização Militar Log valor Unidade (exceto
de Saúde) nas Atribuições Subsidiárias, com ênfase no
Apoio à Defesa Civil.

Conduzir Organização Militar Log valor Unidade (exceto
de Saúde) nas outras formas de apoio designadas ou
funções atribuídas  por  lei,  particularmente Segurança
de Grandes Eventos e de Chefes de Estado, Garantia
da  Votação  e  Apuração  Eleitoral  e  Fiscalização  de
Produtos Controlados.

Conduzir Organização Militar Log valor Unidade (exceto
de Saúde) nas Ações Comuns às operações terrestres,
particularmente Segurança e CIMIC/Assuntos Civis.

Conduzir Organização Militar Log valor Unidade (exceto
de Saúde) em Operações Aeromóveis.

Conduzir Organização Militar Log valor Unidade (exceto
de Saúde) em Operações de Informação.

Conduzir Organização Militar Log valor Unidade (exceto
de  Saúde)  em  Operações  de  Evacuação  de  Não
Combatentes.

Conduzir Organização Militar Log valor Unidade (exceto
de Saúde) em Operações de Junção.

Conduzir Organização Militar Log valor Unidade (exceto
de Saúde) em Operações de Transposição de Curso
d’água.

Conduzir Organização Militar Log valor Unidade (exceto
de Saúde) nas Operações contra Desembarque 
Anfíbio.

QUADRO 2 – Quadro com elementos de competência
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Fonte: BRASIL, 2016.

Após analisar o atual perfil profissiográfico do concludente do Curso de

Aperfeiçoamento de Intendência, constatou-se que foi atualizado recentemente

(12  de  abril  de  2016)  e  que  já  se  encontra  alinhado  ao  Processo  de

Transformação  do  Exército  2013-2022,  porém  analisando  as  demandas

decorrentes dessa transformação tão almejada pela Força, especificamente as

direcionadas ao seu pessoal, observou-se que algumas habilidades exigidas

dos profissionais do futuro diretamente relacionadas com os cargos e funções a

serem  ocupados  por  esses  oficiais  após  o  aperfeiçoamento  do  Curso  de

Intendência não estão sendo plenamente desenvolvidas.

A primeira  delas  é  a  capacidade  em  operar  sistemas  de  gestão  da

informação. O desenvolvimento dessa capacidade propiciará a produção de

informações  logísticas  úteis,  relevantes  e  oportunas  para  contribuir  com  o

processo decisório dos comandantes dos diversos níveis, uma vez que esse

militar poderá assumir funções de assessoramento na área de logística militar

desde  o  nível  tático  nas  Organizações  Militares  valor  Unidade,  no  nível

operacional e até mesmo do estratégico, já que possui funções previstas nas

Brigadas, Divisões de Exército, Comandos Militares de Área e em Órgãos de

Direção Setorial e Geral.

No  que   tange  a  capacidade  de  gerir  sistemas  de  informação,

especificamente  na  gestão  de  informações  logísticas,  o  Exército  dispõe  do

Sistema de Controle Físico do Exército (SISCOFIS), do Sistema de Dotação

(SISDOT)  e  do  Sistema  de  Catalogação  do  Exército  (SICATEX),  todos

subsistemas do Sistema de Material do Exército (SIMATEX), porém, durante o

aperfeiçoamento na EsAO, o estudo dessas ferramentas logísticas, as quais

são capazes de proporcionar a consciência logística situacional da Força não

são contemplados. Tal fato cresce de importância, tendo em vista que uma das

funções  mais  importantes  que  o  capitão  aperfeiçoado  pode  desempenhar

dentro da logística militar é a de S4 e Fiscal Administrativo, a qual tem como

atribuição a responsabilidade pela logística de sua Organização Militar. Além de

S4, este oficial  deverá estar apto a executar atividades de assessoramento

como membro de Estado-Maior até o nível Grande Comando, para os cargos

não privativos de oficiais com o curso de Comando e Estado-Maior da Escola
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de Comando e Estado-Maior do Exército, conforme previsto no mapa funcional

atual do Curso de Aperfeiçoamento do Capitão de Intendência.  

Ainda  sobre  a  análise  do  atual  perfil  profissiográfico,  embora  esteja

previsto como elemento de competência no mapa funcional a capacidade em

realizar  atividades  de  gestão  patrimonial  e  de  recursos  orçamentários,

constatou-se a carência no desenvolvimento de capacidades relacionadas à

fase de obtenção do ciclo logístico. Essa fase é caracterizada pela forma como

serão feitas as aquisições dos bens e serviços necessários para o cumprimento

da missão da Força, sendo realizadas por intermédio de licitações e contratos,

conforme previsto na legislação brasileira. 

O assunto licitações e contratos é abordado durante a fase do ensino a

distância  do  curso  de  aperfeiçoamento,  porém  não  agrega  conhecimentos

novos para os oficiais de Intendência, uma vez que já foram desenvolvidos

durante o Curso de formação a cargo da Academia Militar das Agulhas Negras

(AMAN). Além disso, durante o período em que desempenharam as funções de

oficial subalterno após sua formação na AMAN, tiveram oportunidade de aplicar

esses  conhecimentos  e  desenvolvê-los  ainda  mais  por  intermédio  do

autoaperfeiçoamento.

Observando  algumas  contratações  recentes  firmadas  pela  Força,  é

possível  perceber que cada vez mais estão sendo utilizados os acordos de

compensação,  também conhecidos como  offset,  nas aquisições de itens de

defesa. No âmbito da Defesa, o acordo de compensação é definido pela Lei

12.598/12 e regulamentado pelo Decreto nº 7.970, de 28 de março de 2013. 

O  offset pode  ser  caracterizado  como  uma  compensação  ou  uma

contrapartida, exigida por um comprador estrangeiro,  como condição para a

importação  de  bens  e  serviços,  buscando  gerar  benefícios  de  natureza

industrial, tecnológica e comercial. Pode-se também dizer que a aquisição de

determinados  produtos  de  fornecedores  estrangeiros  deverão  ser

compensadas por  diversas maneiras,  em benefício  de setores e áreas pré-

estabelecidas  pelo  país  importador  no  momento  da  contratação.  Em

contratações públicas internacionais por meio de offset, outros aspectos além

da  qualidade  e  do  melhor  preço  são  considerados,  como  por  exemplo  a

implantação  de  projetos  industriais  no  país  como  compensação  ou

investimentos  em  áreas  específicas  são  analisados  para  estabelecer  a
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proposta mais vantajosa para a Administração.  (MODESTI, 2004).

Além  dos  acordos  de  compensação,  existem  também  os  termos  de

parceria  e  as  parcerias  público-privadas,  que  são  formas  de  contratação

possíveis de serem utilizadas pelo Poder Público, mas que, assim como os

acordos de compensação,  não fazem parte  das capacidades desenvolvidas

durante o aperfeiçoamento do oficial de intendência.

No  curto  e  médio  prazo,  esses  oficiais  irão  desempenhar

preponderantemente funções de assessoramento, porém capacidades como as

elencadas  anteriormente  não  estão  sendo  contempladas  no  atual  perfil

profissiográfico.

Da  análise  dos  questionários,  pôde-se  depreender  que  os  oficiais

aperfeiçoados  e  em  aperfeiçoamento  após  a  vigência  do  atual  perfil

profissiográfico do capitão de intendência ainda não estão sendo capacitados

para operar os sistemas de gestão da informação disponíveis na Força. Além

disso, embora tenham estudado o tema licitações e contratos durante a fase a

distância do curso, os assuntos ministrados e cobrados nas avaliações não

agregaram  novos  conhecimentos,  uma  vez  que  já  haviam  sido  estudados

durante a formação na AMAN. Além disso, pôde-se também concluir que na

visão  desses  oficiais,  seria  importante  o  desenvolvimento  das  capacidades

identificadas como demandas necessárias aos profissionais inseridos na Era

do Conhecimento.  

Da análise das entrevistas realizadas, foi possível observar que os perfis

profissiográficos  anteriores  também  não  tinham  previstas,  em  suas  grades

curriculares, disciplinas que tivessem o objetivo de desenvolver a capacidade

em utilizar os sistemas de gestão da informação do Exército Brasileiro. Sobre

os  estudos  ligados  à  licitações  e  contratos,  diferentemente  do  atual  perfil

profissiográfico que prevê o estudo desse assunto durante a fase a distância do

CAO, nos anteriores nem sequer havia essa previsão em sua grade curricular.

Ambos  os  oficiais  entrevistados  foram  unânimes  ao  afirmar  que  o

desenvolvimento de capacidades relacionadas ao uso dos sistemas de gestão

da informação e o aprofundamento de conhecimentos ligados à licitações e

contratos  seriam extremamente  úteis  para  a  Força  Terrestre,  uma vez  que

estariam  mais  aptos  a  assessorar  os  seus  chefes  caso  possuíssem  essa

capacidade ao término do aperfeiçoamento.
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Outro dado importante observado na entrevista com o Tenente Coronel

Gerson,  que  concluiu  o  curso  da  ECEME  no  ano  de  2016,  é  que  as

capacidades tratadas nesse artigo também não são desenvolvidas durante o

Curso de Altos Estudos Militares, ou seja, até mesmo as funções específicas

para  os  oficiais  do  QEMA  dependem  do  autoaperfeiçoamento  para  o

desenvolvimento dessas capacidades.

Feitas  essas  considerações  e  diante  dos  dados  apresentados

provenientes da revisão da literatura e dos instrumentos de coleta, é possível

concluir  que  o  atual  perfil  profissiográfico  do  capitão  aperfeiçoado  de

Intendência já se encontra alinhado ao Processo de Transformação do Exército

2013-2022, possuindo apenas como oportunidade de melhoria a necessidade

de  desenvolver  a  capacidade para gerir  sistemas  de  informação,

especificamente  os  que  tratam  da  gestão  de  informações  logísticas  e  um

aprofundamento dos conhecimentos em licitações e contratos. 

4 CONCLUSÃO

Partindo-se dos resultados observados neste artigo e sabendo-se que o

Exército  Brasileiro  vem cumprindo  suas  missões  constitucionais  sempre  de

maneira excepcional, sendo reconhecido pela sociedade brasileira como uma

das  Instituições  mais  confiáveis,  resta-nos  inferir  que  ainda  há  muita

dependência do autoaperfeiçoamento do militar quanto ao desenvolvimento da

capacidade de operar sistemas de gestão da informação, especificamente os

que tratam da gestão das informações logísticas e quanto ao aprofundamento

dos conhecimentos em licitações e contratos. Os militares que já atuam nessas

áreas,  desenvolveram por  sua própria  conta  os  conhecimentos  necessários

para  assessorar  seus  chefes  da  melhor  maneira  possível,  mas  depender

essencialmente do autoaperfeiçoamento não deve ser o caminho ideal para a

solução dos problemas. 

O Sistema de Educação e Cultura,  como um dos protagonistas nesse

processo de transformação da Força,  já  atua como um elemento facilitador

para direcionar os estudos e obter as capacidades requeridas de seu pessoal.

Em 2016, atualizou todos os perfis profissiográficos dos cursos da EsAO e, por
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meio do estímulo à pesquisa, sugeriu o tema desse artigo para que pudesse

obter uma visão in loco dessas transformações. 

Sendo assim, para adaptar o perfil profissiográfico às demandas da Era

do  Conhecimento,  sugere-se  que  essas  capacidades  sejam  desenvolvidas

durante o curso da EsAO, com o incremento das alterações abaixo:

a) No Mapa Funcional do Perfil Profissiográfico, incluir como elemento de

competência a capacidade de “Operar os sistemas de gestão das informações

logísticas”, conforme quadro abaixo:

Competências Principais Elementos de Competência

Executar  atividades  de  assessoramento
como membro de EM até o nível G Cmdo,
para os cargos não privativos de oficiais do
QEMA.

Realizar atividades de gestão de 

pessoal
Realizar atividades de gestão da 

Inteligência e da Informação nas áreas 

de Comunicação Social e Guerra 

Cibernética.
Realizar atividades de gestão de ensino 

e/ou instrução militar.
Realizar atividades de gestão de 

logística.
Realizar atividades de gestão 

patrimonial e de recursos 

orçamentários.
Realizar atividades de gestão ambiental
Realizar atividades de gestão e 
acompanhamento de projetos.
Operar os sistemas de gestão das 
informações logísticas.

QUADRO 3 – Quadro com elementos de competência proposto pelo autor
Fonte: O autor

b)  No  Plano  de  Disciplina  para  o  desenvolvimento  do  Elemento  de

Competência:  “Realizar  atividades  de  gestão  patrimonial  e  de  recursos

orçamentários”,  incluir  instruções  para  realizar  um  aprofundamento  dos

conhecimentos em licitações e contratos, abordando acordos de compensação,

termos de parceria,  parcerias público-privadas, bem como outras formas de

contratação  na  Administração  Pública,  aproveitando  as  experiências  dos

instrutores e alunos.

Por fim, espera-se que após a inclusão dessas capacidades, o capitão

aperfeiçoado torne-se mais apto a desempenhar suas funções por ocasião do

seu retorno aos corpos de tropa por todo o Brasil, mitigando a dependência do
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autoaperfeiçoamento quanto a esses aspectos por estarem em condições de

prestar assessoramentos mais precisos, úteis,  relevantes e oportunos. Além

disso, com os resultados dessa pesquisa, espera-se estimular os estudos para

que as outras Armas e Quadros possam analisar seus perfis profissiográficos e

verificar  se  já  estão  alinhados  ao  Processo  de  Transformação  do  Exército

2013-2022.
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