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IDENTIFICAR AS PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIAS PARA A ARTILHARIA DE

CAMPANHA DEVIDO À ADOÇÃO DO PLANEJAMENTO BASEADO EM
CAPACIDADES, ENFATIZANDO O FATOR DETERMINANTE PESSOAL

Alexandre Costa Santos*

Vinícius Ferreira Dardengo**

RESUMO
O planejamento baseado em capacidades está sendo adotado pelos exércitos das grandes potências
mundiais  e  também  pelo  Exército  Brasileiro.  Isso  acarretará  consequências  para  todas  as  suas
armas, quadros e serviços, incluído a Artilharia de Campanha. Esse tipo de planejamento é composto
pelos seguintes fatores determinantes: doutrina, organização ou processos, adestramento, material,
educação,  pessoal  e  infraestrutura.  O  fator  determinante  pessoal  foi  abordado  nesse  estudo
materializado  no  Quadro  de  Cargos  dos  Grupos  de  Artilharia  de  Campanha  com  o  objetivo  de
identificar as consequências no quadro de cargos dos Grupo de Artilharia de Campanha devido a
adoção  do  planejamento  baseado  em  capacidades  pelo  Exército  Brasileiro.  Para  isso,  foram
realizadas entrevistas com militares experimentados no assunto e que tiveram contato com exércitos
que já utilizam esse tipo de planejamento. Além disso, o tema foi amplamente discutido em um grupo
focal com oficiais intermediários de Artilharia do Exército Brasileiro, Argentino e Uruguaio. Percebe-se
que dos envolvidos na pesquisa: 95% acredita que o sargento deve substituir os oficiais na função de
observador avançado; 60% considera que a Artilharia Antiaérea deve ser uma outra arma, separada
da Artilharia de Campanha; 60% e 70%, respectivamente, considera que a turma de comunicações fio
e a seção de manutenção devem ser redimensionadas; e 85% é favor da criação de uma equipe de
manutenção  móvel.  Do  estudo  dos  resultados  obtidos  foi  possível  perceber  que  existe  grande
necessidade de se adequar  o Quadro de Cargos dos Grupos de Artilharia  de Campanha após a
adoção do Planejamento Baseado em Capacidades. 

Palavras-chave: Artilharia  de  Campanha.  Quadro  de  Cargos.  Exército  Brasileiro.  Planejamento
Baseado em Capacidades

RESUMEN
La  planificación  basada  en  capacidades  está  siendo  adoptada  por  los  ejércitos  de  las  grandes
potencias mundiales y también por el Ejército Brasileño. Esto acarreará consecuencias para todas
sus  armas,  incluida  la  Artillería  de  Campaña.  Este  tipo  de  planificación  está  compuesto  por  los
siguientes  factores  determinantes:  doctrina,  organización  o  procesos,  adiestramiento,  material,
educación, personal e infraestructura. El factor determinante personal fue abordado en ese estudio
materializado en el Cuadro de Cargos de los Grupos de Artillería de Campaña con el objetivo de
identificar las consecuencias en el cuadro de cargos del Grupo de Artillería de Campaña debido a la
adopción  de  esa  planificación  por  el  Ejército  Brasileño.  Para  eso,  se  realizaron  entrevistas  con
militares experimentados en el asunto y que tuvieron contacto con ejércitos que ya utilizan ese tipo de
planificación. Además, el tema fue ampliamente discutido en un grupo focal con oficiales de Artillería
del Ejército Brasileño, Argentino y Uruguayo. Se percibe que de los involucrados en la investigación:
el 95% cree que el sargento debe sustituir a los oficiales en la función de observador avanzado; El
60% considera que la Artillería Antiaérea debe ser otra arma, separada de la Artillería de Campaña;
60% y 70%, respectivamente, considera que la clase de comunicaciones de cable y la sección de
mantenimiento  deben  ser  redimensionadas;  e  el  85%  es  favor  de  la  creación  de  un  equipo  de
mantenimiento móvil.  Del  estudio de los resultados obtenidos fue posible percibir  que existe gran
necesidad de adecuarse al Cuadro de Cargos de los Grupos de Artillería de Campaña después de la
adopción de la Planificación Basada en Capacidades.

Palabras  claves: Artillería.  Recursos  Humanos.  Ejército  brasileño.  Planificación  basada  en
capacidades.
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Negras (AMAN) em 2007. 
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1 INTRODUÇÃO

Os fatos ocorridos no início deste século, geraram mudanças profundas na

política mundial. Surgiram novos atores, desafios e ameaças, além de riscos difusos

e incertos, o que acarreta instabilidade e imprevisibilidade. Essa incerteza atual e a

transformação acelerada são características do nosso cenário contemporâneo. As

ameaças aos países deixaram de estar claramente definidas e caracterizadas. O

sistema internacional  é  agora  mais  complexo  e  indefinido,  originando  uma nova

gama de ameaças e de índole difusa. Na sua grande maioria, as forças adversas e

os antagonismos não tem uma forma militar e não provêm de Estados, são advindos

de grupos terroristas que ameaçam de maneira significativa a paz mundial (LEITE,

2011).

Além disso, é uma exigência muito grande da sociedade atual, principalmente

na nossa situação de crise  financeira e  política,  a forma como são utilizados os

recursos públicos e que estes não são disponíveis como o planejamento para a

situação  mundial  atual  exigiria.  A  crise  política  e  financeira  vivida  pelo  Brasil

atualmente  também  requer  que  suas  Forças  Armadas  estejam  preparadas  e

capacitadas a serem empregadas em operações de Garantia da Lei e da Ordem e

de Apoio a Órgãos Governamentais Soma-se a isso,  operações de paz onde as

nossas forças armadas também atuam. (LEITE, 2011)

Por  isso,  as  Forças  Armadas  do  mundo  sempre  estiveram  preparadas  e

organizadas para combater  outros Estados  e  seus poderes militares e  não para

enfrentar essa nova realidade. O grande desafio para a defesa de uma nação é ter

as suas capacidades adaptadas a esse novo rol de ameaças multifacetadas. Para

que isso seja possível é necessário que o instrumento militar do Estado tenha suas

forças mais flexíveis e adaptadas. (LEITE, 2011).

Devido a todos esses fatores, alguns países e organizações de defesa, como

por exemplo os Estados Unidos da América (EUA) e a Organização do Tratado do

Atlântico  Norte  (OTAN),  passaram  a  adotar  uma  nova  forma  sistemática  de

planejamento de estrutura de força no longo prazo denominada PLANEJAMENTO

BASEADO EM CAPACIDADES (Capability-Based Planning - CBP), abandonando o

planejamento baseado nas ameaças, usado até então. Dessa forma reforçam, mais

do  que nunca,  a  necessidade  de ter  um conjunto  de  capacidades adequadas e

flexíveis para conseguir a resposta desejada, independentemente do cenário que

serão  empregados  (SACCHETTI  et  CAJARABILLE,  2002).  Devido  a  tudo  isso,
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recentemente  o  Exército  Brasileiro  (EB)  também  adotou  o  PLANEJAMENTO

BASEADO EM CAPACIDADES (PBC).

Nesse planejamento temos alguns fatores determinantes, a saber: doutrina,

organização  ou  processos,  adestramento,  material,  educação,  pessoal  e

infraestrutura (BRASIL, 2016b).

Neste contexto, o presente trabalho visa identificar as consequências para o

fator determinante pessoal, mais especificamente o QUADRO DE CARGOS (QC) da

Artilharia, devido à adoção do PBC pelo EB.

1.1 PROBLEMA

Após um período conhecido como “era “industrial” (de 1760 a 1970), estamos

vivendo na  atualidade  um período  que  está  sendo  denominado como a  “era  do

conhecimento ou da informação” (a partir da década de 1970 até os dias de hoje)

onde  se  pode  perceber  que  as  forças  têm  novas  capacidades  operativas,

armamentos  e  equipamentos  com  grande  tecnologia  agregada,  doutrina  em

constante evolução e recursos humanos treinados e motivados. (BRASIL, 2016a)

Segundo o Centro de Doutrina do Exército (CDouTEx) (2016b), o contexto

mundial atual, é caracterizado da seguinte maneira:

· Operações realizadas no amplo espectro;

· Grande necessidade de se comunicar da sociedade;

· Existência de novos atores, tais como terroristas;

· Presença  sempre  constante  da  mídia,  o  que  acarreta  uma  grande  e

imposta visibilidade;

· Combate realizado, na grande maioria das vezes, em áreas humanizadas;

· Proliferação da tecnologia, o que pode alterar sobremaneira o combate.

· Procura da letalidade seletiva, a fim de preservar os inocentes;

· O inimigo e as ameaças não são sempre claras;

· Ocorrência de muitas operações em ambientes interagências;

· Existência de novas capacidades operativas e novas competências.

O espectro dos conflitos é a base para orientar o Exército no levantamento

das capacidades requeridas. (BRASIL, 2016b)

Na guerra da Crimeia 80% das baixas ucranianas foram causadas por fogos

indiretos  e  em  apenas  3  (três)  minutos  de  saturação  de  foguetes,  o  Exército

Ucraniano perdeu 2 (dois) Batalhões de Infantaria Mecanizado. (BRASIL, 2017)
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Devido ao atual ambiente e alinhado com a Estratégia Nacional de Defesa e

com a Doutrina das Forças Armadas da maioria dos países ocidentais, o EB passa a

adotar a geração de forças por meio do PBC.

De acordo com o Centro de Doutrina do Exército (2016b), as características

desse novo tipo de planejamento são: 

· Evita dispersão de recursos e redundâncias;

· Facilita o estabelecimento de prioridades;

· Fácil  demonstração da aplicação de defesa (facilita o controle interno e

externo);

· Facilita o levantamento de capacidades de curto, médio e longo prazo;

· Sistêmico, ou seja, permite interagir níveis de planejamento (escolha dos

níveis de capacidades);

· Usa soluções sustentáveis baseadas nos fatores determinantes (doutrina,

organização, adestramento, material, educação, pessoal e infraestrutura);

· Possui visão de futuro no ambiente conjunto; e

· Está  alinhado  com  os  novos  conceitos  da  doutrina  (flexibilidade,

adaptabilidade, modularidade, elasticidade e sustentabilidade).

Com a  adoção  dessa  forma  de  planejamento  pelo  EB,  surgiram algumas

demandas quanto às consequências que deveriam ocorrer no exército e em suas

armas, quadros e serviços. Essa forma de racionalizar a defesa está baseada em

alguns  fatores  determinantes,  são  eles:  doutrina,  organização  ou  processos,

adestramento, material, educação, pessoal e infraestrutura (BRASIL 2016b). Como

ponto focal e determinante na nova estrutura de planejamento, o fator pessoal foi

evidenciado para ser estudada nesse trabalho, mais especificamente o QUADRO

DE CARGOS da Artilharia de Campanha (Art Cmp).

De que forma a adoção do PBC pelo EB gera consequências para o fator

determinante pessoal, mais especificamente no QC, na arma de Art Cmp?

1.2 OBJETIVOS

O presente estudo tem o objetivo geral de identificar as consequências no QC

na Art Cmp devido à adoção do PBC pelo EB.

A  fim  de  viabilizar  a  consecução  do  objetivo  geral  de  estudo,  foram

formulados os seguintes objetivos específicos, os quais permitirão o encadeamento

do raciocínio descritivo apresentado neste estudo:
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a. Identificar as principais diferenças entre os quadros de cargos da Art Cmp

do EB e das outras Artilharias dos exércitos que utilizem o PBC, tentando enfatizar

essa pesquisa em Unidades que possuam obuseiros semelhantes.

b.  Apresentar  a  estrutura  do  QC  utilizados  pelo  EB  atualmente  (com  o

planejamento baseado em ameaças).

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

Embasado na diretriz da Estratégia Nacional de Defesa (2008) que afirma que

devemos  estruturar  o  potencial  estratégico  das  Forças  Armadas  em  torno  de

capacidades e não em torno de inimigos específicos, o Ministério da Defesa vem se

reestruturando para alcançar maior interoperabilidade entre as Forças Armadas. Por

sua vez o EB adotou o PBC que deverá acarretar  implicações a  todas as suas

armas, quadro e serviços.

Em virtude dos avanços tecnológicos da área bélica e das tarefas afetas aos

subsistemas,  passou-se  a  exigir  uma  adoção  de  medidas  de  reorganização  do

Sistema de Artilharia de Campanha, tais como: intensificar a capacitação individual

na  operação  de  sistemas  complexos;  definir  novos  objetivos  de  adestramento

individual e coletivo; conceber adequada estrutura organizacional; e redimensionar

efetivos e atribuir novas habilitações individuais. (BRASIL 2016b)

Nesse  sentido,  o  Estado  Maior  do  Exército  percebeu  a  necessidade  de

estudar sobre os efeitos do PBC na Art Cmp, que é uma das armas do Exército

Brasileiro.  Durante  esse  processo,  o  fator  pessoal,  que  é  um  dos  fatores

determinantes do PBC, possivelmente sofrerá alterações seu efetivo e suas funções,

por isso estamos realizando esse estudo. Complementa-se a tudo isso, o Relatório

do Seminário “Future Artillery 2017” que afirma que a reformulação do Sistema de

Artilharia de Campanha deve abranger todos os fatores determinantes do PBC para

atingir os propósitos de sua modernização. (BRASIL, 2017)

Além disso, a presente pesquisa serve como pressuposto teórico para outros

estudos que sigam nesta mesma linha,  e que levem em consideração os outros

fatores determinantes para  o  planejamento baseados em capacidades como por

exemplo, a doutrina, a organização ou os processos, o adestramento, o material, a

educação ou a infraestrutura da Artilharia (BRASIL, 2016b).
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2 METODOLOGIA

Com  a  finalidade  de  reunir  informações  que  viabilizassem  formular  uma

possível  solução  para  o  problema,  o  delineamento  desta  pesquisa  contemplou

leitura analítica e fichamento das fontes, entrevistas com especialistas, grupo focal,

argumentação e discussão de resultados.

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

conceitos  de  pesquisa  qualitativa,  pois  as  referências  obtidas  por  meio  das

entrevistas  e  do grupo  focal  possuem uma relação  indissociável  entre  o  mundo

objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números, sendo

fundamentais para o estudo e a possível solução do nosso problema.

Quanto ao objetivo geral,  foi  empregada a modalidade  exploratória,  tendo

em vista o pouco conhecimento disponível, notadamente escrito, acerca do tema.

Foi  necessária  uma  familiarização  inicial,  materializada  pelas  entrevistas

exploratórias e  de um grupo focal  relevante  sobre o assunto para esclarecer  os

conceitos  e  as  ideias,  constituindo  a  primeira  etapa  de  um  futuro  estudo  mais

profundo sobre esse tema tão amplo.

2.1 REVISÃO DE LITERATURA

Esta seção tem a finalidade de fazer uma revisão da literatura relacionada ao

problema. Neste sentido, com a finalidade de facilitar a compreensão do assunto,

esta  seção  foi  dividida  nos  seguintes  tópicos:  Artilharia  de  Campanha,

PLANEJAMENTO BASEADO EM CAPACIDADES e QUADRO DE CARGOS.

2.1.1 Artilharia de Campanha

Conforme  a  Estratégia  Nacional  de  Defesa,  convém  organizar  as  Forças

Armadas  em  torno  de  capacidades,  não  em  torno  de  inimigos  específicos  ou

ameaças. O Brasil, no momento, não possui inimigos e para continuar a não os ter

no futuro, é preciso preservar a paz, mas estar preparado para a guerra (BRASIL,

2008).

Um  dos  objetivos  nacionais  de  defesa,  descritos  na  Política  Nacional  de

Defesa, é estruturar as Forças Armadas em torno de capacidades, guarnecendo-as
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de  pessoal  e  material  compatíveis  com  os  planejamentos  estratégicos  e

operacionais (BRASIL, 2008).

O Poder Militar Terrestre representado em sua quase totalidade pelo Exército,

deve dispor da capacidade para cumprir operações básicas ofensivas e defensivas,

complementares  e  com  características  especiais.  Para  cumprir  essa  missão,  o

Exército  dispõe  de  armas,  quadro  e  serviços,  sendo  um  deles  a  Artilharia  de

Campanha (BRASIL, 2007a).

A Artilharia de Campanha tem por missão apoiar a força pelo fogo, destruindo

ou neutralizando os alvos que ameacem o êxito da operação. Ao cumprir missão

descrita anteriormente, a Art Cmp realiza as seguintes ações: apoia os elementos de

manobra  com fogos  sobre  os  escalões  avançados  do  inimigo;  realiza  fogos  de

contrabateria dentro do alcance de suas armas; dá profundidade ao combate, pela

aplicação de fogos sobre instalações de comando, logísticas e de comunicações,

sobre reservas e outros alvos situados na zona de ação da força (BRASIL, 1997).

Segundo BRASIL 2017, a missão do Sistema de Artilharia de Campanha é

apoiar  as  operações  conduzidas  pelo  Exército,  através  da  aplicação  de  fogos

adequados à necessidade do escalão de comando ou elemento de manobra,  de

forma potente, precisa e oportuna, com objetivo de destruir, neutralizar ou diminuir o

poder o poder de combate inimigo, propiciando a conquista e manutenção (Mnt) dos

objetivos.

2.1.2 Planejamento baseado em capacidades

Genericamente, capacidade é uma habilidade, aptidão ou a qualidade para

um fim  específico.  Pode  ser  inata  ou  uma  disposição  virtual,  desenvolvida  pelo

exercício (treinamento ou repetição) ou pela educação (LESSA, 2006).

Capacidade,  é,  então,  no  contexto  militar,  e  em  sentido  lato,  a  aptidão

resultante da fusão de três elementos (homem, arma e doutrina), que uma força

militar possui, para desempenhar determinada tarefa necessária ao cumprimento de

uma missão (LEITE, 2011).

Capacidade é aptidão requerida a uma Força ou Organização Militar para que

possa  cumprir  determinada  tarefa  ou  missão.  Os  fatores  determinantes  das

capacidades  são:  Doutrina,  Organização  ou  Processos,  Adestramento,  Material,

Educação, Pessoal e Infraestrutura (BRASIL, 2016b).
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A doutrina militar brasileira, representada pelo Glossário das Forças Armadas,

posiciona a capacidade militar como o grau de aptidão que têm as Forças Armadas

para o pronto emprego em tarefas de natureza militar, em prol da defesa (BRASIL,

2007b)

Para DAVIS (2002), “planejar baseado em capacidades é planejar, sob um

manto de incertezas, para prover capacidades adequadas para uma ampla gama de

mudanças e circunstâncias do mundo moderno enquanto trabalham dentro de um

quadro econômico que exige mudanças”.

PLANEJAMENTO  BASEADO  EM  CAPACIDADES  é  o  processo  de

identificação da necessidade de forças, baseado na avaliação das necessidades de

defesa do Estado, e na seleção de capacidades para atender a esses requisitos,

dentro dos limites financeiros. (BRASIL, 2007a)

2.1.3 Quadro de cargos

Os  conceitos  a  seguir  estão  descritos  nas  Instruções  Reguladoras  do

Processo de Concepção de Quadro de Organização (2015): 

· Quadro de Organização - conjunto de documentos que uma Organização

Militar deve possuir em termos de base doutrinária (ou organizacional),

estrutura, pessoal e material para desempenhar suas atividades e tarefas;

· Organização  Militar  Operativa  -  é  aquela  organizada,  equipada  e

adestrada para emprego em operações militares;

· O  Quadro  de  Organização  de  uma  Organização  Militar  (OM)  tem  a

seguinte  composição:  base  doutrinária,  estrutura  organizacional,  QC e

quadro de dotação de material;

· Estrutura Organizacional - é o detalhamento da concepção de uma OM

operativa ou não operativa;

· Quadro de Dotação de Material (QDM) - é o documento, baseado no QC,

que prevê a  quantidade  de Material  de Emprego Militar  necessária ao

cumprimento  das  atividades  estabelecidas  na  base  doutrinária  da

Organização Militar operativa; e

· QUADRO DE CARGOS (QC) é o documento que detalha os cargos que

preenchem a estrutura organizacional de cada OM operativa. 
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Ainda  segundo  o  Instruções  Reguladoras  do  Processo  de  Concepção  de

Quadro  de  Organização  (2015),  cabe  ao  Centro  de  Doutrina  do  Exército  ou  ao

Centro  Operações  Terrestres,  a  elaboração  do  QC  das  Organizações  Militares

operativas.

O QUADRO DE CARGOS é constituído na primeira coluna pela discriminação

do cargo, separado nas diversas subunidades, frações ou seções, designadas de

acordo  com  a  estrutura  organizacional,  precedidas  por  números  separados  por

pontos, em ordem numérica crescente. Nas colunas seguintes, são estabelecidos os

ocupantes do posto ou graduação do militar, efetivo de cada função, observações,

se for o caso, e as referenciações (do posto ou graduação, arma, quadro ou serviço

e  qualificação  militar  e  habilitação  exigida)  (BRASIL,  2016b).  Para  facilitar  a

compreensão, o quadro abaixo apresenta um modelo de QUADRO DE CARGOS. 

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 exploratória e grupo focal.

2.2.1 Entrevistas

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar experiências

relevantes,  foram  realizadas  entrevistas  exploratórias  com  os  seguintes

especialistas, em ordem cronológica de execução:

Nome Justificativa

MÁRCIO DANTAS AVELINO LEITE – TC EB
Pesquisador sobre o PBC na Escola de Comando

e Estado Maior do EB
VASCONCELOS – TC EB Integrante do Centro de Doutrina do EB

ROCHA – TC EB
Instrutor da Seção Coordenação e Doutrina da
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do EB

XAVIER – Maj EB
Experiência como Aluno do Curso de

Aperfeiçoamento de Oficiais na Alemanha

SÉRGIO – Cap EB
Experiência como Aluno do Curso de

Aperfeiçoamento de Oficiais na França
DAVI BARROS LIMA - Cap EB Instrutor na Academia Militar do Exército Argentino

EDUARDO SOSTER – Cap EB
Experiência como Aluno do Curso de

Aperfeiçoamento de Oficiais nos Estados Unidos
da América

MADUREIRA – Cap EB
Experiência como Aluno do Curso de

Aperfeiçoamento de Oficiais nos Estados Unidos
da América

MARCELO SOUZA – Cap EB
Instrutor da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais

do EB
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PAULO ROBERTO –Cap EB Instrutor da Academia Militar da Bolívia
QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados
Fonte: O autor

2.2.3 Grupo Focal

Devido  à  natureza  exploratória  da  investigação  e  finalizando  a  coleta  de

dados, foi conduzido um grupo focal, visando a debater os resultados colhidos nas

entrevistas, com os seguintes especialistas:

Nome Justificativa
RAFAEL SCHMIDT – Cap EB Instrutor do Centro de Instrução de Blindados

EGBERTO BEZERRA DA SILVA – Cap EB Curso de Artilharia Antiaérea na Alemanha
GABRIEL PORTO SILVA ARTILES

CARNEIRO – Cap EB
Curso de Artilharia Antiaérea na Alemanha

GUSTAVO KLEIN DIAS – Cap EB Instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras
PAULO RICARDO DE OLIVEIRA DIAS – Cap

EB
Instrutor da Escola Preparatória de Cadetes do

Exército

LUIZ FERNANDO SCHIAVINATO – Cap EB
Curso de Artilharia Antiaérea e de Lançador

Múltiplo de Foguetes do Exército

EDUARO DA CRUZ OLIVEIRA – Cap EB
Instrutor da Escola de Artilharia de Costa e

Antiaérea do EB
RODRIGO WEITZEL DE ANDRADE – Cap

MB
Experiência como integrante do Batalhão de

Artilharia dos Fuzileiros Navais

GUSTAVO CABO - Cap Exército Uruguaio
Experiência como integrante da Artilharia do

Exército Uruguaio
ALEX MARTIN CURRELICH – Cap Exército

Argentino
Experiência como integrante da Artilharia do

Exército Argentino
QUADRO 2 – Quadro de Especialistas participantes do Grupo Focal
Fonte: O autor

Durante a orientação do referido grupo focal, foram levantadas, como pautas,

divergências  entre  o  encontrado  na  literatura  analisada  e  a  percepção  dos

entrevistados, notadamente nos seguintes aspectos:

a)  A utilização do sargento (Sgt)  para a  função de Observador Avançado

(OA);

b) O emprego da turma de comunicações por fio no Grupo de Artilharia de

Campanha (GAC) e sua possível substituição por uma turma de comunicações por

rádio;

c)  Especialização  dos  militares  da arma de  Artilharia  nos  subsistemas de

Artilharia;

d)  Criação  de  uma  nova  Arma  de  Artilharia  Antiaérea  (AAAe)  e  sua

desvinculação da Art Cmp;

e) Adequação do efetivo da seção de manutenção-auto dos GAC;
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f) O emprego do Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada (SARP) pelo

GAC e as suas consequências para o efetivo da OM; 

g) Adequação do efetivo da turma de topografia do GAC tendo em vista a

evolução dos meios de levantamento topográfico serem digitais; e

h) Sugestões para alterar o QC dos GAC para melhor se adaptarem ao PBC.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As pesquisas sobre as consequências para a Artilharia de Campanha devido

à adoção do Planejamento Baseado em Capacidades, indicam que existem muitos

pontos a serem alterados no Quadro de cargos dos GAC. 

Uma das mudanças que podemos citar é a utilização de Sgt na função de

Observador Avançado (OA), no lugar de um Oficial, como acontece em Exércitos

como o da Alemanha,  França  e  EUA. Esse item sofreu alguns questionamentos

pelos respondentes durante a fase de pré-teste,  principalmente no que tange ao

adequado nível de instrução do Sgt para exercer tal função. Tendo em vista que o

foco da pesquisa são as consequências do fator determinante pessoal, esse aspecto

doutrinário foi desconsiderado, ou seja, foi considerado que durante a formação do

Sgt de Artilharia na Escola de Sargento das Armas (ESA) haveria essa instrução. A

tabela a seguir apresenta o resultado obtido:

TABELA 1 - Opinião absoluta e percentual do total da amostra acerca da utilização do Sgt na função
de OA substituindo os Oficiais no QC do GAC.

Grupo

Opinião

Amostra

Valor
absoluto

Percentual

Sim, é favor do Sgt como OA 19 95%
Não, é contra o Sgt como OA 1 5%
TOTAL 20 100,0%

Fonte: O autor

A percepção da amostra, demonstra claramente, que com a devida instrução,

o Sgt tem plena capacidade de exercer a função de OA de Artilharia (95%).

Devido ao aumento da busca por informações e de uma maior consciência

situacional, foi colocado em pauta, com relação a utilização do SARP pelo GAC para

melhorar a capacidade de observação, aplicação dos fogos e realização do controle

de danos a grandes distancias. O resultado está apresentado a seguir:

TABELA 2 - Opinião absoluta e percentual do total da amostra  acerca da utilização do SARP no
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GAC.

Grupo

Opinião

Amostra

Valor absoluto Percentual

É a favor da utilização de SARP pelo GAC 14 70%
É contra a utilização de SARP pelo GAC 6 30%
TOTAL 20 100,0%

Fonte: O autor

O resultado apresenta que a maioria dos envolvidos nessa pesquisa acredita

que o SARP é uma ferramenta necessária ao GAC, necessitando ser implantado no

Quadro de Dotação de Material e consequentemente de uma equipe para operá-lo,

incorporando-a no QC do GAC.

Outro  item  que  foi  amplamente  discutido  no  grupo  focal  e  abordado  nas

entrevistas:  é  a  separação  da Art  Cmp e da  AAAe em duas armas distintas.  A

grande  maioria  acredita  que,  atualmente,  é  necessário  separar  em duas  armas,

dando maior especificidade e qualificação aos Oficiais e Sargentos de cada uma das

Artilharias.

TABELA 3: Avaliação da amostra, em valores absolutos, sobre a separação da Art Cmp da AAAe em
duas armas distintas.

Grupo

Opinião

Amostra

Valor
absoluto

Percentual

Deve se separar em duas armas 12 60%
Não deve se separar a Art Cmp da AAAe 6 30%
Não tem opinião sobre o assunto 2 10%
TOTAL 20 100,0%

Fonte: O autor

Neste item, foi aberto um espaço para comentários sobre o tema, no qual se

destacaram os seguintes:

a) “Entendo  a grande importância  da AAAe para o EB.  Entretanto  a  sua

separação  da  Art  Cmp  não  me  parece  uma  solução  viável,  pois  a

especialização  pela  Escola  de  Artilharia  de  Costa  e  Antiaérea

(EsACosAAe)  me parece  que  atende  todas  as  demandas das  OM de

AAAe,  considerando-se  que  nem todas  as  funções  das  OM de  AAAe

necessitam de especialistas”;

b) “As atividades são extremamente distintas, não sendo pré-requisito uma

da  outra.  Os  planejamentos  e  a  organização  se  distinguem e  ambas
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possuem  grande  protagonismo  no  combate  moderno  exigindo

capacidades específicas”;

c) “Seria  adequado face os  modernos  materiais  e  doutrina em constante

atualização tanto na AAAe quanto na Cmp, podendo reduzir custos não

sendo necessária a EsACosAAAe”;

d) “Essa  iniciativa  daria  maior  fomento  às  discussões  e  experimentações

doutrinárias da AAAe. Deste modo, haveria um grau de especialização

ainda maior nessa atividade”;

e) “Acho fundamental essa distinção, pois em termos de doutrina e emprego,

elas  são  completamente  diferentes,  bem  como  as  coordenações  e

ligações  necessárias.  Dessa  feita,  assim como  outros  ramos,  como a

aviação, seria muito importante a distinção dessas áreas já nos bancos

escolares”;

f) “Tanto nos EUA quanto na Alemanha são Armas separadas devido as

peculiaridades”;

g) “Seria muito útil na OM no que tange aos claros de cargos destinados a

terceiros sargentos e  tenentes especializados em AAAe,  uma vez que

esses militares recém egresso de sua formação iriam diretamente colocar

em pratica seu conhecimento AAAe”; e

h) “A  AAAe  é  bem  diferente  da  Art  Cmp.  Tanto  é  que  não  aproveitei

praticamente nada do meu curso de Art Cmp quando fiz o curso de AAAe.

Com  o  Projeto  Estratégico  Defesa  Antiaérea,  o  EB  adquiriu  diversos

materiais novos que necessitam de pessoal  especializado para operar.

Separando-se  a  Art  Cmp da  AAAe,  poderiam ser  formados a  mesma

quantidade  de  militares,  mas  estes  seriam  mais  especializados  nos

materiais. Creio que supriria a necessidade das OM e já formaria o Oficial

sem a necessidade de realizar o Curso da EsACosAAe, no mínimo depois

de 2 anos de formado. O Oficial,  saindo já  da Academia formado em

AAAe, seria aproveitado mais tempo na função de Comandante de Seção

AAAe. A situação que se encontra hoje  em dia é que o  Oficial  acaba

deixando  para  realizar  o  Curso  de  AAAe  perto  dos  últimos  anos  de

Tenente.  Então,  quando  ele  chega  na  Unidade  de  AAAe,  é  pouco

aproveitado, pois logo é promovido a Capitão”.

Durante as entrevistas e no grupo focal  foi  debatido sobre o emprego das
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turmas de comunicações por fio das Bateria de Obuses e da Bateria de Comando

dos GAC no combate moderno.

TABELA 4: Avaliação da amostra, sobre o emprego das turmas fio  das Bateria de Obuses e da
Bateria de Comando dos GAC no combate moderno.

Grupo

Avaliação

Amostra

Valor
absoluto

Percentual

Sim existe emprego no combate atual 5 25%
Não existe emprego no combate atual 15 75%
TOTAL 20 100,0%

Fonte: O autor.

Notadamente,  a  maioria  dos  entrevistados  (75%)  acredita  que,  em  um

combate moderno, não existe emprego para as turmas de comunicação por fio das

Baterias  de  Obuses  e  de  Comando  dos  GAC,  podendo  ser  extintas  ou

transformadas em outra finalidade.

Tal assertiva parece estar fundamentada na modernidade dos equipamentos

e  evolução  da  tecnologia  que  permite  utilização  do  equipamento  rádio  nas

comunicações no lugar do fio, aumentando a velocidade da instalação, flexibilidade

de emprego e diminuição de efetivo envolvido nas comunicações.

Foi questionado também sobre se a seção de manutenção-auto dos GAC é

adequada  a  atual  realidade  das  necessidades  do  combate  convencional  e  da

modernidade das viaturas (Vtr), tanto as Vtr blindadas como as Vtr sobre rodas. O

resultado está apresentado na tabela a seguir:

TABELA 5: Avaliação da amostra, em valores absolutos, sobre se a seção de manutenção-auto dos
GAC está adequada a atual realidade das necessidades do combate convencional e da
modernidade das viaturas.

Grupo

Opinião

Amostra

Valor
absoluto

Percentual

Sim, é adequada 6 30%
Não, não é adequada 14 70%
TOTAL 20 100,0%
Fonte: O autor

O resultado acima exposto apresenta claramente a preocupação da amostra

com a necessidade de adequação da seção de manutenção-auto dos GAC para

aumentar a disponibilidade das Vtr e consequentemente a operabilidade de suas

tropas.
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Ainda,  durante  as  entrevistas  e  o  grupo  focal,  foram  feitas  as  seguintes

sugestões sobre esse tema:

a) “Terceirizar  os  serviços  especializados  de  Mnt,  diminuindo  a  carga  de

trabalho da seção de manutenção-auto”’;

b) “Alguns GAC possuem Vtr com certas especificidades (ASTROS e M109,

por exemplo) que requerem militares especializados. Sendo assim, caberá

a especialização obrigatória dos Sgt envolvidos na Mnt dessas Vtr, através

de cursos ministrados no Centro de Instrução de Blindados (CIBld) e no de

Mísseis e Foguetes”; e

c) “Falta  mão  de  obra  especializada.  Creio  que  o  EB  poderia  realizar

parcerias  com  os  fabricantes  dos  materiais  e  viaturas,  para

frequentemente mandar o seu pessoal realizar cursos de Mnt adequados

às modernidades das Vtr e dos materiais utilizados atualmente”.

Além disso, foi questionado se há necessidade de uma equipe de Mnt móvel

para realizar manutenções de eletrônica e mecânica.

TABELA 6: Avaliação da amostra, em valores absolutos, sobre a necessidade de se criar uma equipe
de manutenção móvel para realizar manutenções de eletrônica e mecânica

Grupo

Opinião

Amostra

Valor
absoluto

Percentual

Sim, há necessidade 17 85%
Não, não há necessidade 3 15%
TOTAL 20 100,0%
Fonte: O autor

Ainda, foram dadas as seguintes sugestões com relação a esse assunto:

a) “Foi  verificado  nos  exercícios  que,  durante  os  deslocamentos

centralizados, a seção Mnt do GAC atende às necessidades. Porém nas

atividades descentralizadas, é necessário dar mais autonomia às turmas

de Mnt das Baterias de Obuses, pois o ferramental das Vtr tem condições

de  solucionar  pequenos  e  médios  problemas,  se  tiver  devidamente

alimentado por um kit básico de peças e suprimentos de manutenção”;

b) “O  Exército  alemão,  nas  Unidades  de  Artilharia  de  Campanha  e  nas

Bateria  de  Artilharia  Antiaérea,  trabalha  com  cabines  móveis  de

manutenção  (container),  com  equipe  de  mecânicos  especializados  em

Mecânica-Auto, Eletrônica e Mecânica de Armamento, sendo uma cabine



15

para cada especialidade”; e

c) “Hoje em dia o combate necessita de uma velocidade muito grande. Caso

haja uma pane em alguma viatura importante, deverá haver uma equipe

próxima, em condições de apoiar a manutenção dessa viatura. Devemos

lembrar  que,  precisamos  entrar  em  posição,  atirar  e  logo  trocar  de

posição. Caso alguma viatura tenha uma pane e ela não consiga sair da

posição rápido, poderá receber fogos de contrabateria”.

Por fim, buscando a opinião e sugestões dos entrevistadores e do grupo focal

a  respeito  do  tema,  foi  disponibilizado  um espaço  para  considerações  sobre  o

estudo (alterações no QC da Art Cmp para se adaptar ao PBC), no qual surgiram

vários comentários, dos quais ressaltam-se:

a) “As turmas de Topografia devem ser readequadas face à nova realidade

dos materiais (digitalização dos sistemas). Por exemplo, pode-se citar o

obuseiro 155mm A5BR+, o qual tem a capacidade de fornecer sua própria

localização”;

b)  “É necessário mais vagas que não exijam uma qualificação militar, dando

maior flexibilidade ao Comando”

c) “Devemos adequar o QC dos GAC à capacidade de realizar Operações de

Não-Guerra (como por exemplo Garantia da Lei e da Ordem).

d) “Em minha opinião, o EB necessita de uma maior profissionalização dos

seus cabos e soldados, diminuindo o efetivo de soldados do serviço militar

obrigatório, semelhante ao que ocorre na Marinha do Brasil  e na Força

Aérea do Brasil”;

e) Necessidade  de  organização  de  sistema  exclusivo  de  remuniciamento

baseado na paletização e conteneirização de munição e na adoção de

viatura própria para cada obuseiro, dotada de equipamento automatizado

para  a  movimentação  dos  contêineres  facilitando  o  remuniciamento  e

aumentado a quantidade de munições disponíveis e consequentemente o

Apoio de Fogo;

f) É necessário a estruturação de uma subunidade do GAC voltada apenas

para  as  atividades  logísticas,  como  era  a  Bateria  de  Serviços,  para

maximizar essa capacidade; 

g) “Acredito que devemos incluir no QC do GAC e nas Baterias de Obuses

uma  turma  do  SARP,  para  aumentarmos  a  busca  por  alvos  e  a
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consciência situacional de seus respectivos comandantes; e

h) “Entendo que a principal dificuldade nas organizações militares é conciliar

as funções operativas previstas no Quadro de Cargos com as diversas

atividades  e  funções  administrativas  que  não  são  comtempladas  nos

Quadro de Cargos. Por vezes ocorre de um militar ocupar um cargo que

seja  de  função  operativas  e,  na  pratica,  desempenhar  uma  função

administrativa. Além disso, existe a necessidade de um reestudo e uma

reavaliação dos cargos,  verificando as capacidades necessárias para o

cumprimento de missões no combate moderno”.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho,

conclui-se  que  a  presente  investigação  atendeu  ao  pretendido,  ampliando  a

compreensão sobre as consequências para a Art Cmp devido à adoção do PBC pelo

EB,  pois  contou  com  a  opinião  dos  militares  da  Arma  de  Artilharia  que  tem

experiências com Exércitos que utilizam o PBC.

A revisão de literatura viabilizou a compreensão do PBC, o emprego da Art

Cmp e o funcionamento do QC de um GAC. 

Dessa  forma,  entende-se  que  com a  adoção  do  PBC pelo  EB  e  com a

evolução  dos  seus  outros  fatores  determinantes  (doutrina,  organização  ou

processos,  adestramento,  material,  educação,  pessoal  e  infraestrutura),  é

necessário desde já a adaptação do fator determinante pessoal, ou seja, do QC dos

GAC.

A compilação  de  dados permitiu  identificar  as  seguintes  possibilidades  de

reajustes no Quadro de Cargos do GAC e de suas estruturas organizacionais:

a) A substituição de um Oficial na função de OA por um Sgt;

b) A separação da Art Cmp da AAAe, criando uma nova arma nas escolas de

formação  e  aumentando  a  especialização  e  a  capacidade  de  Defesa

Aérea do nosso Exército;

c) O aumento e especialização da seção de Mnt dos GAC, principalmente na

parte  de  meios  eletrônicos,  mecânicos  e  Blindados  (GAC  AP)  ou

terceirizar  esses serviços,  afim de atender  às necessidades dos novos
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sistemas de armas especificas, complexas, caras e de difícil reposição;

d) Extinção das turmas fio das Bateria de Obuses e da Bateria Comando dos

GAC;

e) Alteração  das  turmas  remuniciadoras  do  GAC,  devido  a  utilização  de

sistema  exclusivo  de  remuniciamento  baseado  na  paletizacão  e

conteneirização de munição (a ser  desenvolvido pelo EB),  facilitando o

remuniciamento  e  aumentado  a quantidade  de munições  disponíveis  e

consequentemente o Apoio de Fogo;

f) Aumento do efetivo da turma rádio, tendo em vista o aumento do emprego

desse tipo de material de emprego militar durante as Operações;

g) Criação  de  turmas  móveis  de  Mnt  nos  GAC,  tendo  em  vista  a

modernização dos materiais de emprego militar;

h) Criação de uma turma do Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada

(SARP) dentro do GAC, podendo fazer parte da seção de inteligência do

Estado Maior ou da turma de topografia da Bateria de Comando.

i) Reestruturação  das  turmas  de  topografia  pois  tendo  em  vista  a

substituição  dos  meios  convencionais  pelos  meios  eletrônicos  para  se

realizar o levantamento topográfico do GAC, poderemos diminuir  o seu

efetivo, porém deveremos aumentar a sua especialização;

j) Criação  de  uma  outra  subunidade  do  GAC  (a  Bateria  de  Comando

permaneceria com a sua função de Apoio ao Comando), especificamente,

voltada para as atividades logísticas;

Recomenda-se, ainda, embasado no Relatório do Seminário “Future Artillery

2017”  2017,  que  seja  realizado  um  estudo  mais  aprofundado,  principalmente

levando em consideração os outros fatores determinantes do PBC para se adaptar o

fator determinante pessoal (QC dos GAC) à adoção do PBC pelo EB, principalmente

tendo em vista que todos estão intimamente ligados, por exemplo: se alteramos o

obuseiro  de  um  GAC  (fator  determinante  material)  teremos  que  alterar  o  seu

pessoal, pois o efetivo que guarnece esse novo obuseiro pode ser maior ou menor

que o antigo obuseiro, necessitando com isso de uma adaptação no QC do GAC .

Conclui-se, portanto, que é inegável a necessidade de adaptação do Quadro

de Cargos dos GAC para o seu emprego no combate moderno em Operações de

Guerra  e  não  Guerra,  principalmente  após  à  adoção  do  PBC  pelo  EB,  sendo

necessário ser levado em consideração outros fatores para ser decidido como será
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essa adaptação. O resultado dessa pesquisa são apenas algumas ideias sobre essa

adaptação, levantadas pelos militares do nível  oficial  intermediário e que tiveram

experiências com outros exércitos que já adotam esse tipo de planejamento.
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ANEXO

SOLUÇÃO PRÁTICA

Podemos identificar as seguintes possibilidades de reajustes no Quadro de Cargos do GAC e de suas estruturas organizacionais:

Situação atual do fator determinante

pessoal  no  Grupo  de  Artilharia  de

Campanha (GAC).

Sugestão  para  o  fator  determinante

pessoal  no  GAC  após  a  adoção  do

Planejamento Baseado em Capacidades

(PBC).

Consequência  para  o  fator

determinante  pessoal  evidenciado  no

Quadro de Cargos (QC) do GAC 

A função de Observador Avançado (OA)

necessita do requisito de ser Oficial.

A  função  de  OA  necessitaria  apenas  do

requisito de ser Sargento.

Menor  quantidade  de  Oficiais  no  QC do

GAC e menor gasto com salários.

A  Arma  de  Artilharia  (Art)  engloba  a

Artilharia de Campanha (Art  Cmp) e a

Artilharia Antiaérea (AAAe).

Separação da Art Cmp e da AAAe em duas

Armas distintas.

Maior  qualificação  para  os  militares  de

cada especialidade da Art e menor gasto

com a formação do AAAe.

Seção de manutenção (Mnt) (eletrônica,

mecânica e  dos  blindados)  do GAC é

pequena e  não  consegue cumprir  sua

missão  em  boas  condições,  além  de

poucos  militares  possuírem cursos  de

especialização nesse tipo de Mnt.

Aumento  do  efetivo  da  seção  de  Mnt

(eletrônica,  mecânica e  dos  blindados)  do

GAC  e  maior  quantidade  de  cursos  de

especialização  para  os  seus  militares  ou

terceirização  de  alguns  serviços  de  Mnt

altamente especializados.

Aumento disponibilidade da quantidade de

viaturas e  dos novos sistemas de armas

especificas,  complexas,  caras e de difícil

reposição;  e  consequente  aumento  da

operacionalidade  e  poder  de  combate,

além  da  diminuição  dos  custos  de

manutenção.

Turma remuniciadora do GAC não tem

viatura especifica para o seu emprego e

não tem grande capacidade de rápido

ressuprimento de munição

Alteração  das  turmas  remuniciadoras  do

GAC,  devido  a  utilização  de  sistema

exclusivo  de  remuniciamento  baseado  na

paletizacão e conteneirização de munição.

Facilitar  o  remuniciamento  e  aumentar  a

quantidade de munições disponíveis para

o apoio de fogo

Situação atual do fator determinante Sugestão  para  o  fator  determinante Consequência  para  o  fator
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pessoal  no  Grupo  de  Artilharia  de

Campanha (GAC).

pessoal  no  GAC  após  a  adoção  do

Planejamento Baseado em Capacidades.

determinante  pessoal  evidenciado  no

Quadro de Cargos (QC) do GAC 

Turma  de  comunicações  por  fio  com

grande  efetivo  de  militares  e  sem  o

material devido para o seu emprego.

Diminuição  do  efetivo  da  turma  de

comunicações por fio e aumento da turma

de comunicações por rádio.

Aumento da operacionalidade e do poder

de combate.

Inexistência  de  uma  turma  móvel  de

Mnt e lentidão na Mnt das viaturas das

baterias  de  obuses  (Bia  O)  quando

estão  afastadas  da  área  de  trens  do

GAC

Criação  de  uma  turma  móvel  de  Mnt  no

GAC.

Aumento da operacionalidade e do poder

de combate das Bia O.

Inexistência de uma turma do Sistema

de  Aeronave  Remotamente  Pilotada

(SARP) dentro do GAC e consequente

deficiência  da  consciência  situacional

de  seu  Estado  Maior  e  do  seu

Comandante

Criação de uma turma do (SARP) dentro do

GAC,  podendo  fazer  parte  da  seção  de

inteligência do Estado Maior ou da turma de

topografia da Bateria de Comando

Aumento da consciência situacional para a

tomada  de  decisão  e  aumento  da

capacidade de busca de alvos própria do

GAC.

Grande efetivo da turma de topografia e

utilização  de  material  obsoleto  para  o

levantamento  topográfico  do  GAC

(método convencional)

Diminuição  do  efetivo  da  turma  de

topografia e utilização de meios eletrônicos

para  a  realização  do  levantamento

topográfico no GAC

Maior rapidez e precisão no levantamento

topográfico; e menor gasto de munição.

Inexistência  de  uma  subunidade

especifica para as atividades logísticas

do GAC, devido a extinção da Bateria

de Serviços

Criação de uma subunidade especifica para

as atividades logística, desvinculando essas

atividades  dos  encargos  da  Bateria  de

Comando 

Aumento da rapidez e do volume do apoio

logístico;  especialização  da  Bateria  de

Comando em suas missões operacionais e

de Apoio ao Comando.
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Recomenda-se,  ainda,  embasado no  Relatório  do Seminário  “Future  Artillery  2017”  2017,  que seja  realizado um estudo mais

aprofundado, principalmente levando em consideração os outros fatores determinantes do PBC para se adaptar o fator determinante

pessoal (QC dos GAC) à adoção do PBC pelo Exército Brasileiro, principalmente tendo em vista que todos estão intimamente ligados, por

exemplo: se alteramos o obuseiro de um GAC (fator determinante material) teremos que alterar o seu pessoal, pois o efetivo que guarnece

esse novo obuseiro pode ser maior ou menor que o antigo obuseiro, necessitando com isso de uma adaptação no QC do GAC .




