
1

As contribuições do planejamento estratégico organizacional para a operacionalidade do
comando de operações especiais

Cláudio Rogério Gonçalves1

Fabrício Pelloso Piurcosky2

 

 
RESUMO

O  presente  trabalho  aborda  as  colaborações  do  Sistema  de  Excelência  no  Exército
Brasileiro (SE-EB) com foco no Planejamento Estratégico Organizacional  (PEO) aplicado no
Comando de Operações Especiais (Cmdo Op Esp). Esse enfoque se justifica pela especificidade
desse Comando Operacional, tanto no que se refere ao seu emprego, quanto à sua organização. O
objetivo desta pesquisa é levantar as principais contribuições do PEO para a operacionalidade do
Cmdo Op Esp. Este objetivo foi alcançado com a revisão bibliográfica de natureza qualitativa
utilizando-se o método descritivo. A pesquisa demonstrou que o PEO é capaz de contribuir com o
desenvolvimento operacional do Cmdo Op Esp uma vez que, como ferramenta de gestão, conduz
às ações necessárias para a consecução dos objetivos estratégicos desse Comando. Dentre essas
ações, destacaram-se a otimização do emprego de recursos, a manutenção do elevado nível de
especialização do pessoal e o constante treinamento das Organizações Militares de Operações
Especiais.
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As organizações empresariais  vêm procurando aprimoramento na esfera dos termos de

gestão. Houve um grande desenvolvimento no decorrer desses últimos dois séculos. Porém, o

esforço no aprimoramento dos mecanismos de gestão das organizações necessita de avanços, pois

a globalização e o aumento exorbitante dos mecanismos de informação têm exigido a adequação

constate das ações e do modelo de gerenciamento das empresas. As inovações tecnológicas e as

transformações sociais são os principais fatores que determinam a intensidade e rapidez como se

procedem as mudanças no mundo contemporâneo. A celeridade com que essas transformações

estão acontecendo determina que as organizações acelerem a procura pelo aperfeiçoamento dos

meios de gestão (BRASIL, 2006).

O Exército  Brasileiro,  atento  à  evolução tecnológica  e  às  transformações  sociais,  tem

buscado o alinhamento com a modernização da gestão pública. Por esse motivo determinou a

implantação do Programa de Excelência Gerencial (PEG-EB), a partir de 2003. Em 2007, o PEG-

EB foi substituído pelo Sistema de Excelência do Exército Brasileiro (SE-EB) com a finalidade

de aperfeiçoar os esforços dedicados às boas práticas na gestão (BRASIL, 2007). 

O Sistema de Excelência no Exército Brasileiro (SE-EB) vem seguindo em paralelo ao

Programa Nacional da Gestão Pública e Desburocratização (GESPÚPLICA) com o propósito de

melhoria e progresso na qualidade da gestão, visando a excelência gerencial da Força Terrestre e,

por consequência, cooperar com o aumento de sua operacionalidade (BRASIL, 2007).

Essa pesquisa apresentará o Sistema de Excelência no Exército Brasileiro, apreciando até

que  ponto  o  PEO  tem  contribuído  para  o  incremento  da  operacionalidade  do  Comando  de

Operações Especiais. Para tal, será estudado o PEO como mecanismo e ferramenta do SE-EB,

com o intuito de apresentar sua capacidade de guiar as decisões e ações do Cmdo Op Esp na

conquista  de  seus  objetivos  institucionais.  Esse  enfoque  é  devido  à  capacidade  operacional

específica  aplicada  ao  Comando  de  Operações  Especiais,  quando  no  emprego  de  suas

Organizações Militares, ante um modelo gerencial geral seguido pela Força Terrestre.

Esse estudo terá como objetivo apresentar o PEO, como ferramenta gerencial do Sistema

de  Excelência  no  Exército  Brasileiro,  levantando  sua  contribuição  para  operacionalidade  do

Comando de Operações Especiais, consentindo o desenvolvimento de melhores condições para o

cumprimento de suas missões e alcance de seus objetivos organizacionais.

A pesquisa será realizada aplicando o método descritivo de natureza qualitativa para a
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elaboração deste trabalho, valendo-se das diversas pesquisas bibliográficas, artigos publicados,

trabalhos acadêmicos, dispositivos institucionais e pesquisa na internet.

A seguir, será abordada a visão geral da Excelência Gerencial na Administração Pública

com  a  apresentação  do  Programa  Nacional  de  Gestão  Pública  e  Desburocratização  e  seus

antecedentes.

2 VISÃO GERAL DA EXCELÊNCIA GERENCIAL

Na década de 1990, não existia um modelo gerencial que abrangesse a gestão pública fo-

cada em resultados voltados para o cidadão, compreendendo um dos grandes desafios do setor

público brasileiro na esfera gerencial. Dessa forma, o modelo proposto pelo GESPÚBLICA mos-

trou o caminho a ser seguido pela administração pública e, ainda, possibilitou a diminuição das

incertezas sobre a priorização das políticas públicas e a alocação de recursos para aprimorar a

qualidade dos serviços, colaborando para a melhoria da gestão orçamentária (BRASIL, 2007). 

Conforme explica o GESPÚBLICA:

Em 1990, no contexto do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade - PBQP, foi
criado o Subprograma da Qualidade e Produtividade da Administração Pública com o
propósito de implantar programas de qualidade e produtividade nos órgãos e entidades
públicos,  tornando-os mais  eficientes  na  administração  dos recursos  públicos  e  mais
voltados para o atendimento às demandas da sociedade do que para os seus processos
burocráticos internos. Desde então, passou-se a buscar construir organizações públicas
orientadas para o cidadão, tanto no que diz respeito à condição do destinatário das ações
e  dos  serviços  prestados  pelas  organizações  públicas  como,  também,  à  condição  de
mantenedor do Estado e,  portanto,  alguém a quem se deve prestar  contas  (BRASIL,
2007, p. 7).

Com o intuito de promover a gestão pública baseada em modelos de excelência adotados

e praticados por organizações presente em outros países, o Governo Federal teve a iniciativa de

criação do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GESPÚBLICA), por meio

do Decreto 5.378, de 23 de fevereiro de 2005 (BRASIL, 2007).

O GESPÚBLICA é fundamentado no modelo de gestão pública singular que envolve não

só a extensão técnica, como também a extensão social, buscando a participação da sociedade no

seu desenvolvimento. Há, basicamente, três características determinantes com a implantação do

GESPÚBLICA. A primeira característica é ser essencialmente pública,  focada na eficácia e na

eficiência, comparada com padrões internacionais de qualidade em gestão, buscando maior aten-
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ção no atendimento às questões da sociedade. A segunda característica é o resultado voltado à so-

ciedade, assim sendo, a qualidade da gestão pública tem que ser voltada para o cidadão, visando o

atendimento total ou parcial das suas demandas sociais por meio de políticas públicas. Por últi-

mo, a terceira característica é a abrangência das ações, o GESPÚBLICA aplica-se a toda adminis-

tração pública,  atingindo todos os poderes e, também, todas as esferas do governo (BRASIL,

2007).

Segundo Oliveira (2008), o GESPÚBLICA tem a finalidade de:

Contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos,
bem como promover o aumento da competitividade do país através da formulação e im-
plementação de medidas integradas para a transformação da gestão. Para tanto, é priori-
zado o foco nos resultados pretendidos pelo planejamento plurianual, a consolidação da
administração pública profissional voltada ao interesse do cidadão e à aplicação de ins-
trumentos e abordagens gerenciais. (OLIVEIRA, 2008, p.78).

Destaca-se que o GESPÚBLICA, essencialmente, apresenta os valores indispensáveis que

norteiam uma gestão pública sólida, implementando políticas com a finalidade de atingir o seu

papel fundamental que é gerar o bem-estar à sociedade, motivado pelos benefícios alcançados em

diversas áreas sociais. E ainda, pode-se acrescentar que a política pública estabeleceu um progra-

ma recomendado para toda administração pública, independentemente da esfera, área ou poderes

do Estado (BRASIL, 2007).

O Exército Brasileiro, em atenção às demandas impostas pela globalização no que tange a

excelência  gerencial,  em  conformidade  com  o  GESPÚBLICA,  estabeleceu  um  sistema  de

excelência próprio, o qual será apresentado a seguir.

3 A EXCELÊNCIA GERENCIAL NO EXÉRCITO BRASILEIRO

O Sistema de Excelência no Exército Brasileiro (SE-EB) foi estabelecido pela Portaria Nº

220, de 20 de abril de 2007, do Comandante do Exército, dando continuidade ao Programa de

Excelência Gerencial (PEG-EB) implantado no Exército Brasileiro no período de 2003 a 2005,

conforme Portaria Nº 1991, de 17 de abril de 2003, do Comandante do Exército (BRASIL, 2007).

A implementação  do  SE-EB apresentou  como  objetivo  a  integração  das  informações

gerenciais  do Exército Brasileiro em auxilio às decisões do Comandante e do Alto-Comando,

incorporando  os  conceitos  e  as  práticas  que  já  eram  adotadas  pelo  PEG-EB.  O  SE-EB  é
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fundamentado  por  quatro  projetos  principais,  sendo  eles:  Projeto  Sistema  de  Gestão

Estratégica/Balanced Scorecard;  Projeto  Sistema Integrado de Gestão;  Projeto de Gestão  por

Processos;  e  Projeto  de  Consolidação  do  Programa  de  Excelência  Gerencial  do  Exército

Brasileiro (BRASIL, 2007).

O processo de modernização da gestão proposto pelo Sistema de Excelência no Exército

Brasileiro exigirá uma nova visão gerencial da Força Terrestre, buscando a aquisição de novas

tecnologias, com o emprego de produtos de defesa avançados, com profissionais bem capacitados

e principalmente motivados (BRASIL, 2007).

Segundo a Portaria do Comandante do Exército n° 220, de 20 de abril de 2007:

III - os quatro projetos citados acima estão diretamente inter-relacionados e possuem os
seguintes objetivos:
a) SGE/BSC: prosseguir a implantação do Sistema de Gestão Estratégica nos Comandos
Militares de Área, no Órgão de Direção Geral (ODG), nos Órgãos de Direção Setorial
(ODS)  e  nos  Órgãos  de  Assistência  Direta  e  Imediata  (OADI),  empregando  a
metodologia  Balanced Scorecard,  de modo a estabelecer um modelo integrado com o
Sistema de Planejamento do Exército (SIPLEX);
b)  SIG:  implantar  um sistema  integrado  de  gestão  no  ODG  e  nos  ODS,  visando  a
integrar os sistemas corporativos existentes no Exército, utilizando inicialmente áreas-
piloto;
c) PGP: implantar modelo de mapeamento dos processos no ODG e nos ODS, visando a
documentar e aprimorar os processos organizacionais existentes, utilizando inicialmente
áreas-piloto para mapeamento; e
d) Projeto de Consolidação do PEG-EB: dar continuidade às atividades do PEG-EB em
todos  os  níveis  do  Exército,  utilizando  os  critérios  preconizados  pelo  Programa
Gespública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, buscando consolidar as
modernas  práticas  de gestão,  visando a elevar  o  nível  de  operacionalidade  da Força
Terrestre (BRASIL, 2007, p. 12)

O Sistema de Excelência no Exército Brasileiro (SE-EB) busca aumentar a qualidade do

trabalho  de  suas  Organizações  Militares  e  propor  melhorias  que  levem  a  Força  Terrestre  a

otimizar seus procedimentos, economizar recursos e esforços, bem como conduzir a instituição

na  busca  pelo  estado  da  arte  em sua  capacidade  operacional.  O SE-EB tem como  objetivo

modernizar os métodos de gestão empregados na Força Terrestre como um todo e em suas OM

em particular, em busca da excelência gerencial. Para tal, o comando, chefia ou direção das OM

devem  ter  a  capacidade  e  o  comprometimento  para  liderar  seus  subordinados  rumo  a  um

propósito  comum  no  estabelecimento  de  um  sistema  de  gestão  eficaz,  de  acordo  com  os

princípios, crenças e valores, a missão institucional, as diretrizes e as estratégias organizacionais.

Dessa forma, o Sistema de Excelência do Exército Brasileiro e o seu emprego como ferramenta
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demonstra sua utilidade para a melhoria da gestão, tornando-se determinante para o incremento

da operacionalidade das suas Organizações Militares em todos os níveis (BRASIL, 2007). 

A seguir, será abordado o Planejamento Estratégico, levantando os diversos conceitos e

linhas  de  pensamento  visando acrescentar  conhecimentos  para  a  apresentação  das  Instruções

Provisórias  Plano  Estratégico  Operacional  (IP PEO)  do  Exército  Brasileiro,  explicando  seu

método de planejamento e emprego.

4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL

Para Certo (2010), o planejamento estratégico age de forma inovadora e diferenciada e é,

na maioria das vezes, de responsabilidade dos mais altos escalões da instituição. Busca focar na

formulação de objetivos e no rumo das ações a serem seguidos para sua execução, levando-se em

conta as regras internas e externas da instituição e seu desenvolvimento esperado. Analisa, ainda,

as  premissas  fundamentais  que  a  instituição  precisa  respeitar  para  que  tenha  consistência  e

sustentação decisória no processo estratégico.

De acordo com Prahalad (1998), a estratégia relaciona-se com a existência da inovação e

criatividade  na  procura  de  novos  modelos  de  oportunidades  e  de  interação  entre  clientes,

organizações,  tecnologias  e  mercado.  É  necessário  que  as  organizações  estejam  dispostas  a

enfrentar os desafios do crescimento, examinando seus pontos fortes e fracos, comparando-se ao

ambiente externo. A aplicação dessas ferramentas é um marco, em busca da melhor rota a ser

seguida,  para  garantir  a  sobrevivência  e  desenvolvimento  sustentável  de qualquer  empresa  a

longo prazo.

Kaplan  e  Norton  (2000)  definem  os  princípios  de  gestão  que  corroboram  para  a

implementação  da  estratégia  como  sendo:  a  mobilização  da  alta  liderança  executiva  para

arquitetar as mudanças; a tradução da estratégia por meio da definição de indicadores, metas e

mapas  estratégicos;  o  alinhamento  de  toda  a  organização  com a  estratégia;  a  motivação  dos

empregados, da remuneração e da comunicação; e o gerenciamento para integrar a estratégia ao

planejamento, aos orçamentos e aos sistemas de informação.

O processo ideal é a montagem do mapa estratégico, uma ferramenta simples e eficaz, que

demonstra de forma clara os objetivos estratégicos que serão analisados pela alta administração.

O mapa consolida a visão e a estratégia que a organização seguirá para transformar a visão de fu-

turo em realidade, direcionada pela missão e pelos valores da organização. A estratégia é traduzi-
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da por meio desse mapa que determina um referencial comum de fácil entendimento para todos.

Dessa maneira, cada integrante da organização tem a percepção de como suas atividades estão li-

gadas aos objetivos gerais da instituição, permitindo, assim, o trabalho colaborativo e coordenado

em favor das metas estabelecidas (BRASIL, 2006). 

Destarte, o propósito do mapa estratégico é definir e transmitir o caminho e a estratégia de

atuação escolhidos, a forma como as ações impactam no alcance dos resultados desejados, subsi-

diar a alocação de esforços e evitar a dispersão de ações e de recursos. O mapa é um instrumento

de comunicação eficiente que tem muita influência no ambiente organizacional. Possibilita relaci-

onar e integrar os objetivos estratégicos, permitindo a tradução da estratégia organizacional da

empresa (ULRICH, 2000).

Assim, a estratégia, a visão e a missão são traduzidas em objetivos e iniciativas, organiza-

dos de acordo com distintas probabilidades. Essas probabilidades são entendimentos referentes às

variáveis que podem influenciar os resultados e representam os fatores-chave para uma visão am-

pliada voltada para a gestão da organização. Cada  probabilidade  estabelece  um  conjunto

de objetivos estratégicos que define o que a instituição almeja alcançar mediante o olhar de cada

público de interesse, como: Pessoas e Inovação, Processos Internos, Mercado e Clientes, de tal

modo que os desafios fundamentais a serem enfrentados levem ao alcance da materialização da

visão de futuro e o cumprimento da missão institucional (OLIVEIRA, 2004; BRASIL, 2006).

5 AS INSTRUÇÕES PROVISÓRIAS PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ORGANIZA-

CIONAL (IP PEO) DO EXÉRCITO BRASILEIRO

A estratégia  militar  moderna  depende  do  poderio  e  influência  de  cada  nação,  sendo

aplicada por meio do conflito direto entre países ou apoio logístico a um determinado aliado,

visando a conquista  do território  inimigo e consequente  destruição  de seu poder de combate

(BRASIL, 2006).

Brasil (2006) definem Estratégia militar como sendo “a arte de preparar e aplicar meios

militares  para a consecução e  manutenção dos objetivos  fixados pela política  nacional”.  Tais

instruções  estabelecem que  a  Estratégia  Militar  é  encargo  dos  mais  altos  escalões  da  Força

Terrestre,  sendo  definida  pela  arte  da  aplicação  e  preparação  dos  meios  militares  para  a
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consecução e manutenção dos objetivos fixados pela política nacional, integrando, dessa maneira,

a estratégia nacional e subordinando-se à política. (BRASIL, 2006, p. 10).

Quinn (2001) define estratégia como o padrão ou plano que integra as principais metas,

políticas e sequência de ações de uma organização. Esta definição reforça o entendimento de

Ansoff  (1990),  de  que  estratégia  é  um  dos  vários  conjuntos  de  regras  que  orientam  o

comportamento  organizacional  e cujas características  específicas  seriam o estabelecimento  de

direções gerais para o crescimento e desenvolvimento da organização.

No que se refere à estratégia organizacional, Campos (2016) define-a como sendo a visão

futura da organização, mas também sua base, pois é a partir dela que a gestão deve traçar seu pla-

nejamento, suas metas e seus objetivos para que todos os envolvidos possam saber onde estão e

aonde querem chegar.  Complementando, Oliveira (2004) conceitua estratégia como sendo um

conjunto de conjecturas sobre causas e efeitos, sobre como um objetivo impacta na obtenção do

outro. 

Da mesma maneira, o Exército Brasileiro, por meio de instruções provisórias, estabelece

que a Estratégia Organizacional:

De uma forma simplificada, pode ser conceituada como o caminho para a consecução
dos objetivos organizacionais e pode ser aplicada indistintamente a todos os escalões da
Força. Está voltada para o futuro da organização e orientada para longo prazo. Ela envol-
ve a organização como uma totalidade e tem o comportamento orientado para os objeti-
vos estratégicos organizacionais (BRASIL, 2006, p. 10).

 

Segundo Brasil (2006), conceitualmente, o significado de Planejamento Estratégico Orga-

nizacional é muito simples. Como tal, estabelece o caminho que a instituição deverá adotar para

sua evolução, partindo de uma situação presente até uma situação almejada no futuro, estabele-

cendo o rumo da organização a ser seguido em um determinado período de tempo. Ainda, enxer-

gar o planejamento estratégico como um processo focado na busca contínua do melhor caminho

para assegurar o cumprimento da missão e, consequentemente, elevar o nível de operacionalidade

da OM, deve ser um objetivo a ser atingido.

O planejamento estratégico deverá ser elaborado para um período de tempo definido, po-

dendo-se tomar como base 4 anos, no entanto, esse tempo pode sofrer ajustes para intervalos mai-

ores de acordo com o escalão e as características da Organização Militar (OM), cabendo tal deci-

são ao Comando da OM. O PEO serve como uma ferramenta gerencial que aplica uma visão de
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futuro à organização em busca do aproveitamento das oportunidades, minimizando os riscos e

ainda aumentando suas potencialidades. Para a preparação do processo de planejamento estratégi-

co, é primordial a denominação de um grupo de trabalho e aplicação de uma rotina voltada para o

cumprimento das etapas do processo dentro de um prazo estipulado.  Dessa forma, torna-se es-

sencial o engajamento de todos os integrantes da OM. Para a elaboração do planejamento estra-

tégico, o Exército Brasileiro estabeleceu, por meio de instruções provisórias, uma metodologia

que estabelece sete etapas a serem seguidas: definição da missão e visão de futuro, determinação

dos objetivos organizacionais, interpretação dos fatores críticos de sucesso, estabelecimento das

estratégias e planos de ação, a aplicação de avaliações e controle (BRASIL, 2006).

5.1 MISSÃO

Toda organização tem uma missão a exercer, a desempenhar, dessa forma dá-se sentindo a

existência da mesma. A missão constitui a etapa inicial do processo de planejamento e é nesse

momento que é estabelecida a razão da existência da Organização Militar (OM). A missão é con-

siderada elemento primordial para a gestão. Assim sendo, deve ser determinada com clareza para

que todos os envolvidos possam compreender o papel que irá desempenhar na conjuntura da OM

e da sociedade na sua área de atuação (BRASIL, 2006).

Portanto, define-se que a missão é uma declaração formal, servindo como um lembrete

periódico, com o objetivo de que os funcionários compreendam para onde e como administrar os

negócios. O enunciado da missão da OM necessita propender para um horizonte de permanência,

servindo de apoio  para  seus  processos.  Esses  processos  precisam ser  duradouros,  entretanto,

podem sofrer eventuais análises e mudanças em busca de melhorias (BRASIL, 2006; ROCHA,

2009).

5.2 PRINCÍPIOS, CRENÇAS E VALORES

No Exército Brasileiro, o culto aos princípios, crenças e valores é amplamente cultivado

além da formação inicial do militar até o término de sua carreira. Os princípios, crenças e valores

são alicerces que sustentam a OM e as ações de seus integrantes, direcionando o desempenho e

mediando as atividades e relações que se passam dentro do quartel. Devem ser de conhecimento
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de todos integrantes da organização, portanto necessitam ser claros, simples e direto (BRASIL,

2006).

De Plácido e Silva (1993) ensina que princípio:

No plural, quer significar as normas elementares ou os requisitos primordiais instituídos
como base, como alicerce de alguma coisa. E, assim, princípios revelam o conjunto de
regras ou preceitos, que se fixaram para servir de norma a toda espécie de ação jurídica,
traçando, assim, a conduta a ser tida em qualquer operação jurídica. (...) Princípios ju-
rídicos, sem dúvida, significam os pontos básicos, que servem de ponto de partida ou de
elementos vitais do próprio direito (DE PLÁCIDO E SILVA, 1993, p. 447)

Nas palavras de Krüger (2004), as crenças são assertivas ou conjecturas cultivadas à expe-

riência pessoal. Desta forma, entende-se que crença é acentuada por ato ou decorrência de crer;

pensamento no que acredita ser verdadeiro ou seguro; confiança, certeza, segurança; nada mais é

do que objeto de uma crença.

No entendimento  de Miguel  Reale:  os  valores  são ou subordinantes  ou subordinados,

terminologia  esta,  no  fundo,  correspondente  àquela  que  distribui  os  valores  em  valores

fundamentais e valores secundários (REALE, 1996, pag. 15).

O culto a todos os princípios, crenças e valores são de suma importância para o Exército

Brasileiro. Cada um terá que contribuir para o bom desempenho da missão institucional da Força

Terrestre (BRASIL, 2006). 

5.3 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

O diagnóstico estratégico é um levantamento que determina qual o posicionamento da

organização; como ela se encontra; isto é, tanto no ambiente externo, quanto no ambiente interno.

Permite, ainda, a identificação da situação atual e, ainda, a projeção de uma situação futura. É

preciso combinar e integrar suas variáveis, visando a identificação dos elementos que estão por

trás  delas,  que  possam  interferir  no  desenvolvimento  de  todo  o  processo.  O  diagnóstico

estratégico  é  um trabalho  de  desenvolvimento  contínuo  e  com finalidade  de  acompanhar  as

mudanças que possam interferir no desenvolvimento da OM (BRASIL, 2006).

5.4 DIRETRIZES DO COMANDANTE



11

As diretrizes do Comandante possuem grande importância para a gestão da OM, uma vez

que essas orientações, geralmente emitidas no início do Comando, Chefia ou Direção, servirão

como  base  para  o  processo  decisório  em  todos  os  níveis  subordinados.  Elas  são  definidas

baseadas no estudo das diretrizes recebidas do escalão superior e retratam as ordens expressas do

Comandante para o período de vigência de seu comando, estabelecendo-se como parâmetro para

a condução das ações no cumprimento da missão institucional da organização (BRASIL, 2006).

5.5 VISÃO DE FUTURO

A formulação da visão é um processo repleto de aspirações, pois busca-se estabelecer a

finalidade da organização. Porém para ser verdadeiramente eficaz, a visão precisa ser coerente

para instituir uma imagem alcançável do futuro, ser muito persuasivo para motivar empenho com

o desempenho, destacar o que pode ser e explicar o que deve ser. A visão compõe uma série de

fatores associados, a concordância e convergência de esforços visando alcançar todos os públicos

de  interesse.  Uma  visão  de  futuro  bem  definida  favorece  a  concentração  dos  esforços  dos

integrantes da organização numa mesma direção, contribuindo para o melhor uso dos recursos e

para  a  convergência  de  objetivos,  metas  e  estratégias  (CHIAVENATO &  SAPIRO,  2003;

BRASIL, 2006).

5.6 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS

Os objetivos organizacionais são os fins esperados que a organização deseja alcançar e

que norteiam o seu desempenho com o pensamento de futuro e também o ambiente interno e

externo. Em princípio, os objetivos de uma organização são definidos em sua criação e sofrerão,

vez ou outra,  os ajustes posteriores indispensáveis, visando tão somente alcançar  a eficiência

organizacional.  Entende-se que dirigentes e funcionários devam buscar ao mesmo tempo essa

eficiência (BRASIL, 2006).

Segundo as Instruções Provisórias de Planejamento Estratégico Organizacional:

A formulação  dos  objetivos  organizacionais  é  uma  das  etapas  mais  complexas  do
processo de planejamento estratégico, pois consiste em transformar a visão de futuro em
objetivos exequíveis, a serem atingidos ao longo do período de tempo definido para o
plano.  Em  consequência,  não  deverão  ser  subjetivos;  pelo  contrário,  deverão  ser
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práticos, passíveis de mensuração e coerentes com o diagnóstico estratégico. (BRASIL,
2006, p. 29).

Definir, de maneira mais simples possível, os objetivos organizacionais não é extinguir

sua condição de ambíguos, mutáveis, arbitrários e, deste modo, inacabados. Esse procedimento

não precisa ser entendido como algo linear,  pois sempre encontrar-se-á em construção,  numa

influência  mútua entre  os  dirigentes  e  os  integrantes  da  organização.  Os objetivos  compõem

categorias fixas, estáticas no tempo e no espaço, certo e prévios à estrutura da organização, e não

estão sujeitos a pressões internas ou externas para se transformarem (BRASIL, 2006). 

5.7 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO (FCS)

Os Fatores Críticos de Sucesso são áreas de atividades nas quais o alcance de resultados

favoráveis são absolutamente necessários para o êxito na consecução do objetivo organizacional.

São características, condições e variáveis que poderão interferir consideravelmente no resultado

das ações implantadas por uma organização, exigindo a concentração de esforços para que a OM

assegure a consecução dos Objetivos.  A identificação dos fatores críticos de sucesso é uma forma

de  sinalizar,  para  os  integrantes  da  organização,  as  áreas  de  atividades  em  que  o  êxito  é

fundamental para o cumprimento da missão e alcance da visão de futuro (BRASIL, 2006).

5.8 ESTRATÉGIAS

De acordo com as Instruções Provisórias de Planejamento Estratégico Organizacional – IP

PEO:

As estratégias representam as ênfases e os rumos escolhidos para o desenvolvimento da
organização e para a construção do seu futuro no horizonte do Plano de Gestão. Indicam
em que se devem concentrar esforços e são uma ferramenta gerencial particularmente
útil para inibir a dispersão de esforços e a pulverização de recursos.
Como  as  estratégias  são  muitas  vezes  abrangentes  e  estruturam  um  esforço  de
desenvolvimento da organização,  são desdobradas  em planos  de ação  que  objetivam
constituir  resultados  a  serem  alcançados  sucessivamente  no  horizonte  do  plano.  O
conjunto dos resultados dos planos de ação deve representar a realização das estratégias
e a consecução dos objetivos propostos (BRASIL, 2006, p. 33).

Estratégia pode ser conceituada como um caminho, ou forma, para atingir os resultados da

organização, que são representados por seus objetivos e metas. Caminho mais apropriado a ser
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percorrido para conseguir um objetivo. É a combinação de recursos tais como: capacidade inte-

lectual, equipamentos, métodos e finanças para obter os objetivos almejados. São práticas aplica-

das para vencer os óbices, constituir as metas quantificadas (índices a alcançar e prazos) e as

ações  que  cooperam para  se  atingir  os  objetivos  organizacionais. (BRASIL,  2006;  BRASIL

2008).

5.9 PLANOS DE AÇÃO

O plano de  ação é  o modo pelo  qual  a  organização  irá  orientar  suas  atividades  para

alcançar  os  objetivos  almejados  de  acordo com a estratégia  estabelecida.  É o modo como a

estratégia será implementada. É um instrumento de gestão que tem como fundamento efetivar os

atos  necessários  para  guiar  os  integrantes  da  OM  com o  propósito  de  atingir  os  resultados

propostos no nível estratégico da Organização. Logo, entende-se que os planos de ação garantem

que  as  atividades  sejam desempenhadas  de  forma  organizada,  colaborando  para  que  a  meta

determinada seja alcançada com sucesso, isto é, de maneira eficaz e eficiente  (BRASIL, 2006;

BRASIL, 2008).

5.10 AVALIAÇÃO E CONTROLE

Para Oliveira (2001), o controle pode ser definido como “a ação necessária para assegurar

a realização das estratégias, objetivos, desafios, metas e projetos estabelecidos”. De  acordo  com

as  Instruções  Provisórias  de  Planejamento  Estratégico  Organizacional  –  IP  PEO,  sobre  a

Avaliação e Controle, pode-se dizer que:

Esta  etapa  do  planejamento  estratégico  organizacional  objetiva  avaliar  como  a
organização está caminhando na direção da situação planejada. O controle, nesse caso,
caracteriza-se  pelas  ações  necessárias  para  assegurar  a  concretização  dos  objetivos,
metas e planos de ação, bem como se as estratégias estão conduzindo ao rumo planejado.
(BRASIL, 2006, p. 37).

Em concordância com o escalão da OM, a avaliação e o controle poderão ser aplicados

tanto no estabelecimento de indicadores como também na implantação de sistemas de medição

para  concretização  da  gestão  estratégica.  Atento  a  essa  questão,  o  Exército  Brasileiro

implementou o sistema de medição com base no método do “Cenário Balanceado” (Balance
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Scorecard-BSC), primeiramente no nível corporativo e, mais adiante, no nível departamental e

nos Comandos Militares de Área. O sistema será gradualmente disponibilizado para outros níveis

organizacionais, de acordo com os resultados dessa experiência inicial (BRASIL, 2006).

A seguir será apresentado a caracterização do Comando de Operações Especiais (Cmdo

Op Esp) como Grande Unidade do Exército Brasileiro.

6 O COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS (Cmdo Op Esp)

Em  um  cenário  onde  os  conflitos  apresentam-se  com  frentes  indefinidas  e  de  baixa

intensidade, o Exército moderno deve ser capaz de projetar forças de forma precisa e imediata.

Tal  fato  sugere  que  as  Forças  Armadas  disponham  de  tropas  de  Operações  Especiais

permanentemente adestradas e dotadas de equipamentos de sofisticada tecnologia. Neste sentido,

em 2003,  o  Exército  Brasileiro  criou  a  Brigada  de  Operações  Especiais,  atual  Comando  de

Operações Especiais, o que lhe conferiu agilidade na projeção de poder e dissuasão. Esta Grande

Unidade teve sua sede fixada na cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás (BRASIL, 2017). 

O Comando de Operações Especiais é integrante das Forças de Emprego Estratégico do

Exército Brasileiro, tornando de vital importância a manutenção de sua operacionalidade plena. É

responsável por apoiar as operações militares de todo os Comandos Militares de Área, participa

de compromissos internacionais, pode integrar a Força Conjunta de Operações Especiais, bem

como,  as  Forças  Tarefas  Conjuntas  de  Operações  Especiais  e  participar  de  Operações

Interagências. Como Grande Unidade Operacional,  atua em um amplo espectro de operações,

que o torna  singular  dentro  da  Força Terrestre,  tais  como:  condução de  operações  especiais,

operações psicológicas e operações de defesa química, biológica, radiológica e nuclear (BRASIL,

2017).

6.1 MISSÃO DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

O Comando de Operações Especiais tem seu emprego vocacionado para o exercício da

atividade  de  operações  especiais.  Ainda,  possui  capacidades  voltadas  para  as  operações

psicológicas e operações de defesa química, biológica, radiológica e nuclear (DQBRN). Segundo
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o Plano de Gestão do Cmdo Op Esp (2017), esse Comando Operacional tem, dentre outras, as

seguintes atribuições:

a. Contribuir no cumprimento da missão do Exército Brasileiro, tanto na defesa interna,
como na defesa externa do país, atuando como força  de ação  rápida  e  de emprego
estratégico;
b. Garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem;
c.  Planejar,  supervisionar,  coordenar  e  controlar  o  emprego  de  suas  organizações
militares  em  ações  diretas,  ações  indiretas,  operações  de  Reconhecimento  Especial,
Contraterrorismo, Operações de Apoio às Informações, Operações DQBRN, Segurança
de Dignitários e outras operações, de natureza especial, que vierem a ser atribuídas pelo
Escalão Superior;
d.  Participar  de operações  internacionais,  de  acordo  com os  interesses  traçados  pela
política externa brasileira;
e. Cooperar, sempre que possível, com o desenvolvimento local, regional e nacional,
bem como nas ações desencadeadas pela Defesa Civil. (BRASIL, 2017, p.1).

Essa gama de atribuições torna o Cmdo Op Esp um Comando ímpar dentro do Exército

Brasileiro.  Sua  capacidade  operacional  deve  possibilitar  seu  emprego  em  todo  o  território

nacional e, por vezes, em território internacional.

6.2 A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

As  Organizações  Militares  do  Cmdo  Op  Esp  estão  assim  divididas  conforme  o  seu

emprego operacional:

a. Operações especiais - 1° Batalhão de Forças Especiais (1° B F Esp) e 1° Batalhão de

Ações de Comandos (1° BAC);

b.  Operações  complementares  -  Batalhão  de  Operações  Psicológicas  (B  Op  Psico)  e

Companhia de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (Cia DQBRN);

c. Formação de Recursos Humanos - Centro de Instrução de Operações Especiais (C I Op

Esp), com sede em Niterói, Estado do Rio de Janeiro; 

d. Administrativa - Base Administrativa do Comando de Operações Especiais  (B Adm

Cmdo Op Esp);

e. Logística e apoio - Batalhão de Apoio às Operações Especiais (B Ap Op Esp) e 6°

Pelotão de Polícia do Exército (6° Pel PE).
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A 3ª Companhia de Forças Especiais, situada em Manaus, capital do Estado do Amazonas,

possui uma vinculação meramente técnica ao Cmdo Op Esp para fins de nivelamento doutrinário,

sendo o seu emprego operacional definido pelo Comando Militar da Amazônia (BRASIL, 2017).

A figura  4,  a  seguir,  ilustra  o  organograma  do  Cmdo  Op  Esp  constituído  por  oito

Organizações Militares (OM):

Figura 04 - Organograma do Cmdo Op Esp.

                              

      

Fonte: Brasil (2017).

6.3 A VISÃO DE FUTURO DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Segundo o Plano de Gestão do Cmdo Op Esp (2017), O Comando de Operações Especiais

almeja ser um Comando Operacional integrante das Forças de Emprego Estratégico do Exército

Brasileiro,  reconhecido  por  sua  eficiência,  profissionalismo  e  valor  estratégico  em  âmbito

nacional e internacional. Ainda, ser constituído por pessoal altamente adestrado  e qualificado

em Ações de Comandos, Forças Especiais e Operações Psicológicas,  Operações  DQBRN,

motivado e coeso,  que professa valores morais e éticos, que identificam, historicamente, o

soldado brasileiro e tem orgulho de servir com dignidade à Instituição e ao Brasil (BRASIL,

2017).

6.4 A GESTÃO NO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS
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O  Cmdo  Op  Esp  tem  envidado  esforços  para  a  melhoria  da  gestão  dos  processos

administrativos  e  operacionais  de  suas  OM.  Para  tal,  por  meio  do  Planejamento  Estratégico

Organizacional (PEO), estabeleceu os objetivos estratégicos a serem alcançados, visando atingir

o mais alto nível de operacionalidade. Os objetivos estratégicos propostos pelo Plano de Gestão

do Cmdo Op Esp foram assim definidos: 

a. Cumprir sua missão institucional imposta pelo escalão superior,  de acordo com os
preceitos constitucionais, respeitando as leis e regulamentos;
b. Integrar os contingentes de operações de paz do Exército Brasileiro em participação
de forças internacionais;
c. Empregar suas OM de Apoio Administrativo e Logístico no cumprimento de missões
subsidiárias;
d. Investir na qualificação dos valores humanos;
e.  Racionalizar  e  modernizar  a  gestão,  a  estrutura  organizacional  e  os  processos
administrativos de todas as suas OM;
f.  Preservar  os  valores,  tradições  e  a  memória  das  Operações  Especiais  do  Exército
Brasileiro;
g. Manter efetivos operacionais em condições de serem empregados em situações de
crise ou necessidades emergenciais;
h.  Atualizar,  desenvolver  e  testar  novos  fundamentos  doutrinários  das  Operações
Especiais;
i. Manutenir, controlar e processar os produtos de defesa, equipamentos e matérias;
j. Implementação das instalações físicas do Cmdo Op Esp e do Centro de Instrução de
Operações Especiais;
k. Priorizar a melhoria dos sistemas de informações, telemática, comando e controle;
l. Prover o bem-estar do público interno. (BRASIL, 2017, p.4)

Para atingir esses objetivos, o Cmdo Op Esp tem implementado diversas ações na sua

gestão  administrativa,  logística,  de  pessoal  e  operacional,  visando  alcançar  sua  plenitude

operacional. Por meio de sua Seção de Doutrina, o Cmdo Op Esp mantém um permanente estudo

doutrinário  do  seu  emprego  operacional,  buscando  sua  atualização  frente  às  exigências

demandadas pelo cenário mundial contemporâneo, em consonância com a doutrina empregada

por tropas similares de outros países (BRASIL, 2017).

As  OM  do  Cmdo  Op  Esp  mantêm  um  constante  adestramento  de  seus  integrantes,

buscando o desenvolvimento da operacionalidade, com a finalidade de assegurar a capacidade de

pronta resposta necessárias às tropas de operações especiais e com capacidades específicas. Além

da  manutenção  do  padrão  operacional,  os  adestramentos  possibilitam  o  desenvolvimento  de

diversos valores, princípios e atributos inerentes as tropas operacionais, destacando-se a liderança

e o espírito de corpo. Ainda, esforços têm sido despendidos para a realização de intercâmbios

(adestramentos, cursos e competições) com tropas de Nações Amigas que possuem as mesmas
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características de emprego, com o intuito de ampliar os conhecimentos individuais e comparar as

diversas doutrinas existentes em outros exércitos (BRASIL, 2017).

Diante  de  sua missão  singular  e  complexa,  o  Cmdo Op Esp,  por  intermédio  de suas

Organizações  Militares  Diretamente  Subordinadas (OMDS) formadoras  de recursos humanos,

tem  dado  especial  atenção  para  a  qualificação  e  capacitação  de  seus  integrantes,  mantendo

elevada exigência de desempenho por conta do alto nível de especialização desejada (BRASIL,

2017).

O Cmdo Op Esp designou duas de suas OMDS para a gestão administrativa e logística de

todo o seu complexo militar, buscando diminuir os encargos administrativos e logísticos de suas

OMDS operacionais. Essa característica particular de gestão favoreceu a priorização das ações

das demais OMDS/Cmdo Op Esp para o seu emprego operacional.  A Base Administrativa do

Cmdo  Op  Esp  assumiu  a  gestão  dos  processos  administrativos,  orçamentários,  contábeis,

patrimoniais,  financeiros  e  de  pessoal.  Como  principal  resultado,  obteve-se  a  otimização  do

emprego de recursos o que proporcionou a adequada priorização para a aquisição de produtos de

defesa de avançada tecnologia (armamentos, equipamentos de comunicações, optrônicos, entre

outros).  Por  outro  lado,  o  Batalhão  de  Apoio  às  Operações  Especiais  recebeu  os  encargos

logísticos de controle e manutenção de material. Dessa maneira, foi possível atingir elevado grau

de  autonomia  preventiva  e  corretiva  de  material,  além  de  proporcionar  um  aumento  da

disponibilidade dos materiais de emprego militar do Cmdo Op Esp (BRASIL, 2017).

O  Plano  de  Gestão  do  Cmdo  Op  Esp  tem-se  mostrado  eficiente  na  busca  da

operacionalidade  deste  Comando  e  também  tem  servido  como  orientação  para  suas  OM

constituintes.  Sua  ampla  divulgação  vem  favorecendo  o  correto  entendimento  da  missão

institucional  dessa  Grande  Unidade  pelos  seus  integrantes,  assegurando  o  devido

comprometimento com o trabalho a realizar (BRASIL, 2017).

8 MATERIAL E MÉTODO

Essa pesquisa constituiu-se de uma revisão doutrinária e bibliográfica de publicações ofi-

ciais, artigos publicados, trabalhos acadêmicos, dispositivos institucionais e pesquisa na internet

(Exército Brasileiro e Governo Federal). Foram utilizados como fonte de consulta os manuais,
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portarias e instruções provisórias do Exército Brasileiro e da Administração Pública; além de di-

versos livros da literatura da Administração Empresarial.

Foi empregado o método descritivo de natureza qualitativa com o objetivo de confrontar

as diversas variáveis aplicadas por meio do Planejamento Estratégico Organizacional, com as ca-

racterísticas peculiares do Comando de Operações Especiais, visando estabelecer as contribuições

dessas variáveis para eficácia operacional deste Comando. A característica da pesquisa descritiva

é observar, registrar, analisar, descrever fatos ou fenômenos (MATTOS; ROSSETO; BLECHER,

2008). Para MINAYO (2008), a pesquisa qualitativa replica as questões muito específicas, tratan-

do do universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitu-

des. 

Foram apresentados os modelos e as técnicas em estudo sobre a Excelência Gerencial no

âmbito de organizações privadas e públicas, tendo o Planejamento Estratégico como tema princi-

pal no intuito de estabelecer uma relação entre essa ferramenta de gestão e o aumento da operaci-

onalidade das organizações.

7 ANÁLISES E RESULTADOS

O Planejamento Estratégico Organizacional (PEO) trata-se de uma ferramenta pertinente

ao desenvolvimento  organizacional  e que contribui  para a organização alcançar  um resultado

futuro almejado. Colabora positivamente com o processo decisório e o gerenciamento das ações

ao  estabelecer  fatores  críticos  de  sucesso  que  podem exercer  influência  sobre  as  estratégias

adotadas  pela  OM, possibilitando ao Comandante antecipação e  mudança de rumos caso um

desses fatores sinalizem um resultado inadequado para as metas a serem alcançadas.

A centralização dos processos administrativos, orçamentários, financeiros e logísticos, sob

responsabilidade da Base Administrativa e Batalhão de Apoio às Operações Especiais, permitiu

que as demais Organizações Militares  do Cmdo Op Esp estivessem focadas na atividade fim

emprego operacional. A otimização do emprego de recursos possibilitou a adequada priorização

na  aquisição  de  produtos  de  defesa  de  avançada  tecnologia  (armamentos,  equipamentos  de

comunicações, optrônicos, entre outros).  

O plano de  ação do PEO Cmdo Op Esp tem dado especial  atenção  à  qualificação  e

capacitação dos integrantes de suas OM Operacionais por meio da realização de diversos cursos
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no Centro de Instrução de Operações Especiais, outros Centros do Exército Brasileiro e ainda

fora do país. Militares mais capacitados definem Organizações Militares mais operacionais. 

Um fator importante, que influenciou no êxito do Planejamento Estratégico adotado, é o

nível de compreensão e comprometimento dos integrantes do Comando de Operações Especiais

para com as ações necessárias para o alcance das metas definidas pelo Plano de Gestão desse

Comando em busca do aumento de sua operacionalidade. O Cmdo Op Esp atingiu esse objetivo

ao divulgar amplamente às suas OMDS seu planejamento estratégico servindo como orientação

para os comandos subordinados na elaboração de seu próprio planejamento estratégico,  assim

mantendo o alinhamento em todos os escalões considerados.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi  possível  verificar  que  o  Planejamento  Estratégico  é  um  assunto  em  voga  na

atualidade,  tendo  demonstrando  ser  eficiente  como  ferramenta  de  gestão  voltada  para  o

incremento  do desempenho operacional  nas  empresas  privadas  e  nas  instituições  públicas.  O

Planejamento Estratégico Organizacional (PEO) tem contribuído sobremaneira para o aumento

da operacionalidade do Comando de Operações Especiais (Cmdo Op Esp) na medida que orienta

os  processos  e  dispõe  ferramentas  que  auxiliam  em muito  os  comandantes  nas  tomadas  de

decisões.

O Plano de Gestão, principal produto do PEO, constitui uma importante ferramenta de

gestão, uma vez que define claramente as ações a serem praticadas em todos os níveis e, ainda,

estabelece  as  estratégias  a  seguir  e  metas  a  atingir  para  a  consecução  do principal  objetivo

operacional do Cmdo Op Esp: permanecer em constante prontidão, estando apto a cumprir todas

as missões impostas pelo escalão superior com o mais alto nível de operacionalidade. A adequada

gestão de recursos do Cmdo Op Esp tem corroborado para a  operacionalidade  dessa Grande

Unidade ao manter suas tropas equipadas com armamento e materiais  de última geração.  Da

mesma maneira, a gestão de pessoal do Cmdo Op Esp, voltada para a permanente capacitação de

seus integrantes, tem mantido o alto nível de especialização exigido pelas complexas missões

atribuídas a esse Comando.
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O constante  adestramento  de suas  OM operacionais  mantém suas tropas  com elevada

capacidade operacional, em condições de pronta resposta para ser empregado em todo território

nacional e, excepcionalmente, em missões internacionais. 

Outro  aspecto  importante,  levantado  na  pesquisa,  foi  o  SE-EB estar  amparado,  entre

outros, no Projeto de Consolidação do PEG-EB, o que permitiu a continuidade da melhoria da

gestão pública no Exército Brasileiro, valendo-se das modernas práticas de gestão preconizadas

no GESPÚBLICA. Dessa maneira,  o SE-EB mantém sua contribuição para elevar o nível da

operacionalidade em todos os níveis da Força Terrestre.

Este tema demanda um maior aprofundamento tendo em vista o Comando de Operações

Especiais ser um Comando com pouco mais de uma década de criação. Dessa maneira, o assunto

requer outros trabalhos para elucidar melhor as contribuições do PEO para a operacionalidade

desta Grande Unidade.  Será de grande valia,  estudos individualizados para cada Organização

Militar,  que  compõe  o  Cmdo  Op Esp,  tratando  sobre  os  aspectos  referentes  ao  Sistema  de

Excelência nessas Organizações.

THE CONTRIBUTIONS OF THE ORGANIZATIONAL STRATEGIC PLANNING TO
THE OPERABILITY OF THE SPECIAL OPERATIONS COMMAND

ABSTRACT

This scientific work is a research on the Brazilian Army System of Excellence with the

focus on the Strategic Planning (SP) of the Special Operations Command (SOC). This approach

is justified by the specificity of such Operational Command, both in terms of its employment and

its organization. The objective of this research is to raise the main contributions of the SP to the

operationality of  the  SOC.  This  objective  was  achieved  through  a  bibliographic  review  of

qualitative nature using the descriptive method. The research demonstrated that SP is a tool that is

able to contribute to the operational development of the SOC because, as a management tool, it

points out imperative actions needed to be taken by such a Command to achieve its strategic

objectives.  Among  these  actions  it  can  be  emphasized  the  optimal  use  of  resources,  the

maintenance of a high level of specialization of the personnel and the constant military training of

the Special Operations Units.

Keywords: Strategic Planning. Operationality. Special Operations Command.
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