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RESUMO

Este  trabalho  mostra  o  gerenciamento  de  stakeholders –  todas  as  partes
interessadas (pessoas e isntiuiçôes) na seleção e preparação do Contingente Militar do
Exército Brasileiro (EB) empregado na Missão das Nações Unidas para a Estabilização
do Haiti (MINUSTAH). Tal abordagem é de grande importância, uma vez que o Brasil
finalizou em 2017 a sua participação nessa missão e é tido como um caso de sucesso na
comunidade internacional. O objetivo deste trabalho é mostrar que o gerenciamento de
stakeholders foi um dos fatores que contribuíram para o êxito do Brasil na missão. Para
isso, será executada uma pesquisa bibliográfica aliada a um estudo de caso (experiência
deste autor - que participou da MINUSTAH). A República Federativa do Brasil (RFB)
enviou em 2004 o primeiro contingente militar ao Haiti, em virtude de uma resolução
das  Organizações  das Nações  Unidas (ONU) com o objetivo de manter  o ambiente
seguro e estável naquele país caribenho. As Forças Armadas (FFAA) brasileiras foram
representadas  por  tropas  da Marinha do Brasil  (MB) e do EB, naquela época.  Fora
criada, em 2004, a MINUSTAH, perdurando até o corrente ano. Para o cumprimento de
mais essa tarefa o EB teve que criar inicialmente um projeto para a seleção, preparo e
envio de seu pessoal  para a América Central.  Para isso,  um dos pontos  cruciais  no
treinamento foi a identificação dos  stakeholders envolvidos nesse projeto (no Brasil e
no  Haiti).A longa  duração  da  MINUSTAH  fez  com  que  o  EB  aperfeiçoasse  seus
processos ligados a esta missão, dentre eles a identificação, mapeamento e classificação
dos  stakeholders envolvidos. Verifica-se que esse aperfeiçoamento de processos é um
dos motivos  do sucesso brasileiro na condução da vertente  militar  dessa importante
missão da ONU.
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1. INTRODUÇÃO

Este  trabalho  aborda  o  gerenciamento  de  stakeholders dentro  do  EB,  mais

precisamente na seleção e preparo dos militares do EB que seguiram para o Haiti.

Tal abordagem é devida ao fato de que em 2017 o Brasil encerrou sua participação

com tropa na Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH),

aliado ao fato dessa tarefa ser reconhecida na comunidade internacional como um caso

de sucesso.  Isso posto,  esse trabalho tem o objetivo de confirmar a  importância  do

gerenciamento  de  stakeholders  como  um  dos  fatores  de  sucesso  da  participação

brasileira  no  Contingente  Militar  da  Missão  da  Organizações  das  Nações  Unidas

(ONU), naquele país caribenho.

O objetivo desse artigo é justamente comprovar e ratificar as boas práticas de

gestão executadas nessa missão, para que sirva de subsídio no planejamento das novas

hipóteses de emprego da Força Terrestre em missões da ONU.

O  termo  governança  émuito  utilizado  atualmente  nas  grandes  empresas,

instituições  e  corporações.  Ela  consiste  basicamente  no  conjunto  de  processos,

costumes, políticas, leis, regulamentos e instituições que regulam a forma de como uma

empresa é dirigida. Em síntese, fala-se de gestão.

O Exército Brasileiro (EB) vem aperfeiçoando a sua governança em todas as

áreas  de  conhecimento,  adotando  uma  metodologia  baseada  nas  boas  práticas  do

PMBOK (PMI 2013), especialmente nas relações das partes interessadas.

A instituição considera o fator humano como a principal parte de um projeto,

sendo o seu gerenciamento fator fundamental para o sucesso de suas operações, ou na

linguagem empresarial – a eficiência e eficácia de um projeto.

Este  trabalho  apresentará  as  etapas  da  seleção  e  preparo  de  um contingente

militar do EB que foi enviado para a MINUSTAH, à luz dos conceitos empregados no

meio  corporativo,  ou  seja,  mostrar  o  gerenciamento  de  stakeholders na  seleção  e

preparação do Contingente Militar do EB empregado na MINUSTAH.

Para alcançar esse objetivo, foi seguido o seguinte roteiro:

a. A RFB e o EB nas missões de Paz da ONU,
b. O Haiti,
c. A MINUSTAH e a RFB,
d. Definição de projeto,
e.  Gerenciamento de stakeholders,
f. A gestão de projetos no EB,



g. Gerenciamento de stakeholders  no EB,
h. Grupo de processos de gerenciamento de projetos no EB,
i.A cultura organizacional do EB,
j.O preparo para a MINUSTAH,
k. A aplicação da metodologia de projetos na MINUSTAH, e
l. Considerações Finais.

Nessa  perspectiva,  chegou-se  a  constatação  da  importância  do  gerenciamento  de

stakeholders neste importante projeto do EB, favorecendo a seleção e o preparo de

contingente para atuar sob a égide da ONU na ilha Espanhola.



2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 A RFB e o EB nas missões de Paz da ONU

Segundo a CF(1988), em seu inciso VI de seuArt 4º é estabelecido que a defesa

da paz é um dos princípios que regem as suas relações internacionais. Dessa forma, o

Planejamento Estratégico do EB tem como base a sua missão constitucional, da qual se

formula o Sistema de Planejamento do Exército (SIPLEx) - um total de 06 (seis) livros

que norteiam a política e estratégia da Força Terrestre (F Ter).

Consta do SIPLEx 1 (BRASIL, 2008, p.11) que a missão do Exército Brasileiro:

“é preparar a Força Terrestre para defender a Pátria, garantir os poderes constitucionais,

a lei e a ordem. Participar de operações internacionais. Cumprir atribuições subsidiárias.

Apoiar a política externa do País. ” 

No SIPLEx 1, os verbos expressam as servidões que apresentam as implicações

decorrentes  do  marco legal  e  da Missão  do Exército.  De acordo com o SIPLEx 1,

(BRASIL, 2008, p.13), são retratadas as seguintes servidões:

a. Defender a Pátria

b. Garantir os Poderes Constitucionais

c. Garantir a Lei e a Ordem

d. Participar de Operações Internacionais

e. Cumprir Atribuições Subsidiárias

f. Apoiar a Política Externa do País

Todavia, o Brasil participa de missões de Paz, com tropa, desde a década de 50,

quando enviou um Batalhão para o canal de Suez.  Destacam-se, ainda,  as seguintes

participações com tropa brasileira (EB): na República Dominicana, em Moçambique,

em Angola e no Timor Leste.

Atualmente a RFB participa com destaque em duas missões com tropa: Líbano –

com navio,  servindo de nau capitânia,  chefiando a Força Marítima da UNIFIL; tem

destaque, também, na MINUSTAH (2004 até 2017), em que chefiou a parte militar da

missão  -  empregou  um efetivo  de  um Batalhão  e  uma  Companhia  de  Engenharia,

acrescido de mais um Batalhão (2010 até 2013) após o terremoto.

De acordo com o Ministério da Defesa (2013), a participação militar brasileira

em uma Operação de Paz (Op Paz) acontece de forma individual ou por tropa e navio,



afirma, também, que as Forças Armadas (FFAA) brasileiras devem estar cada vez mais

aptas a participar de Op Paz, desde que coerentes com os interesses nacionais. Quando

da efetiva constituição de um contingente, serão elaboradas Diretrizes pelo Ministro de

Estado  da  Defesa  e  pelo  Chefe  do  Estado-Maior  Conjunto  das  Forças  Armadas

(CEMCFA)

Ainda, segundo o Ministério da Defesa (2013), as missões de paz são divididas

em duas fases: preparo e emprego. O emprego é a fase das operações no terreno por

parte da tropa,  enquanto que o prepara é o momento anterior,  quando há a seleção,

treinamento e deslocamento da tropa para a área de operações.

2.2 O Haiti

O  Haiti  é  um  país  situado  na  Ilha  Espanhola,  junto  com  a  República

Dominicana.  Foi  a  primeira  nação  a  tornar-se  independente  nas  Américas,  sendo

colonizado  pela  França.  Sua  capital  é  Porto  Príncipe  e  possui  um  relevo  bastante

montanhoso. É um país com uma economia fraca, sendo um dos mais pobres do mundo.

Sua história  foi  e  é  bastante  conturbada,  a  ilha  foi  descoberta  pela  Espanha

(Cristóvão Colombo), sendo dividida em duas áreas, uma espanhola e outra francesa.

Essa última, a região onde se encontra o Haiti. Foi considerada a pérola do Caribe, em

virtude  de  sua  produção  de  açúcar,  durante  o  período  colonial.  Os  franceses  não

conseguiram utilizar os índios locais na lavoura, por isso importaram a mão de obra

escrava da África, que se revoltou e declarou sua independência.

Sua história recente foi marcada por uma ditadura de pai e filho (Papa Doc e

Baby Doc), que foi deposta em 1990 por um golpe militar. Foi eleito um presidente –

Duvalier –  naquela  época  passou  por  vários  governos  provisórios  e  intervenções

militares orquestradas pelos EUA. Em 2004, após o fracasso dessas operações e com a

dissolução de suas FFAA, a ONU institui a MINUSTAH. Durante aquele processo das

Nações Unidas é eleito um novo presidente – um cantor de RAP – entretanto, em 2010,

o país é assolado por grande terremoto e em 2016 por um avassalador furacão.

2.3 A MINUSTAH e a RFB



Em 2004, após o fracasso de uma intervenção militar orquestrada pelos EUA,

por meio da Organização dos Estados Americanos (OEA), a ONU decide implementar

uma Missão de Paz no Haiti – a MINUSTAH.

A ONU, por meio de uma resolução, criou a MINUSTAH, por um período de

um ano, podendo ser prorrogada, pelo mesmo prazo, de acordo com uma análise do

Departamento de Operações de Paz das Nações Unidas. Naquela oportunidade, a RFB

colocou-se como voluntária para enviar tropa militar  e chefiar o componente militar

daquela missão. Fato, que perdura até os dias atuais.

Sendo que:

Atualmente o Brasil é o maior contribuinte de tropas para a Missão da ONU
para a Estabilização no Haiti (MINUSTAH). De 2004 a fevereiro de 2010, o
País manteve um contingente de 1.200 militares, com rotação semestral.
Após o terremoto, que atingiu o país em janeiro de 2010, passou a manter
contingente maior, formado por cerca de 2.200 soldados e oficiais. Desde o
início da participação brasileira até hoje, mais de 13 mil militares brasileiros
serviram no Haiti.  Desde 2004, o comando militar de todas as tropas que
compõem a MINUSTAH, provenientes de 19 países, é exercido por generais
brasileiros.- (NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL, 2016 a, p.1)

O  Brasil,  ciente  de  sua  responsabilidade  perante  o  continente  Americano,

mandou para a ilha Espanhola o seu maior contingente militar – depois da Segunda

Guerra Mundial – para operar fora do território nacional.

A sociedade, o mundo e suas instituições estão sempre em evolução, fato que

ocorreu também nas características da MINUSTAH – podendo a missão ser dividida, de

uma forma simples em três etapas: o início e consolidação de um ambiente seguro e

estável, a situação após o terremoto de 2010 e os trabalhos após a passagem do furacão

em 2016.

Entretanto, existiu um fator comum em todo o processo da missão – a execução

do pleito eleitoral. Os processos de votação no Haiti foram momentos delicados, uma

vez que várias facções tentaram desestabilizar aquele país, colocando barricadas para

impedir a população de votar.

2.4 Projeto

Xavier et al (2014, p.4) afirmam que para o guia PMBOK, projeto

“ - é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço, ou
resultado  exclusivo.  Portanto,  necessita  de  objetivos  claros,  medidas  de
resultados e datas de início e término que atendam aos requisitos negociados
e explícitos dos stakeholders.”

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minustah/


Dessa forma, pode-se resumir que um projeto é um evento não permanente que

necessita de objetivos que atendam as expectativas de todos os entes envolvidos.

Segundo  Xavier  et  al  (2014)  as  boas  práticas  do  PMBOK  compreendem

trabalhos para resultar em um produto ou serviço, precisando de objetivos, prazos claros

que satisfaçam todos os  steakholders.  Essas  partes  interessadas  serão  delineadas  no

próximo item. 

2.5 Gerenciamento de stakeholders

Entende-se que as partes interessadas são pessoas, grupos ou organizações que

podem interferir ou serem impactadas pelo projeto. (PMI, 2013). De acordo com Xavier

et al (2014), o gerenciamento das partes interessadas é um processo dinâmico, pois ao

longo  da  execução  do  projeto  novos  stakeholders podem surgir  como resultado  de

mudanças de escopo, contratação ou substituição de fornecedores, ou ainda alterações

no ambiente do projeto.

Pode-se afirmar que “o levantamento de stakeholders baseia-se no entendimento

de quais são os objetivos do projeto, da análise do ambiente organizacional adjacente e

das organizações que participam diretamente do projeto “ (XAVIER et al, 2004, p. 34).

Verifica-se  os  autores  supracitados  que  os  principais  stakeholderssão  os  que

contribuem positivamente ou negativamente no projeto e devem estar em uma lista /

relação.

Nesse  sentido,  de  acordo  com Chaves  (2005),  para  análise  dos  stakeholders

deve-se:

- Identificar o universo de envolvidos.

- Analisar a importância e influência dos envolvidos.

- Analisar o interesse dos envolvidos críticos.

- Enquadrar no gráfico do grau de influência X grau de interesse.

- Definir as estratégias de ação.

Na Figura 01 é apresentado o esquema de análise de stakeholders.

Figura 01 - Análise dos stakeholders.
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Fonte: adaptação de (Xavier, et al,2014, p. 35)

A figura 01 mostra que após a identificação e análise dos stakeholders, será

confeccionado um plano de ação para que o seu envolvimento seja gerenciado de forma

positiva para o projeto. Esse processo gera uma relação completa com nomes, funções,

responsabilidades, interesses e demais dados relevantes dos stakeholders no projeto 

Nessa  perspectiva,  Xavier  et  al  (2014)  apontam  que  o  engajamento  dos

stakeholders é  um  dos  fatores  críticos  de  sucesso,  sendo  a  motivação  das  partes

interessadas é de fundamental importância para o sucesso de qualquer projeto. A forma

mais eficaz de estimulá-la é através da teoria de seu círculo de ouro.

A Figura 02 nos mostra o círculo de ouro da motivação,  criado por Simon

Sinek.

Figura 02 - Círculo de ouro da motivação

Base de Poder Isole e Negocie

Construa Rede Política Negocie



Fonte: Wordpress, 2014, a, p.1

Esses círculos concêntricos nos mostram que o mais importante na motivação

de uma pessoa (uma parte interessada) é saber o porquê (qual o motivo), depois vem

como ele vai desenvolver (processos) e finalmente o que ele vai fazer. 

Essa teoria tem uma grande importância no caso elencado nesse estudo, uma

vez que a motivação foi a mola mestra para o sucesso do Contingente militar brasileiro

no  Haiti,  pois  permitiu  ao  soldado  compreender  a  importância  de  seu  trabalho,  ao

mesmo tempo que aliviou um pouco do stress causado pela própria missão e a grande

distância de casa.

Pode-se afirmar que a estratégia de gerenciamento das partes envolvidas deve

manter seu foco no resultado (aspectos ligados à liderança e ao patrocinador), no escopo

(aspectos  técnicos)  e  no  comportamento  (aspectos  ligados  ao  engajamento  deles  na

geração dos resultados do projeto)

Verifica-se em PMI (2013) que a identificação das partes interessadas e a sua

classificação devem ser documentadas para que orientem a adoção da estratégia correta

no engajamento dos  stakeholders.  Outra importante ação é a aplicação das técnicas a

serem empregadas no gerenciamento das partes interessadas, devendo-se comparar o

nível de engajamento com os níveis de envolvimento dessas partes. Este engajamento

pode ser medido usando uma matriz com esta finalidade. 

Este nível de engajamento classifica-se como se segue:

a) Desinformado, b) Resistente, c) Neutro, d) Dá apoio e e) Lidera.

A Figura  03  demonstra  uma avaliação  do nível  de  engajamento  das  partes

interessadas.

 Figura 03 -  Matriz de avaliação do nível de engajamento das partes interessadas

Parte Interessada
Não

Informado
Resistente Neutro Dá Apoio Lidera

Parte Interessada 1
Parte Interessada 2
Parte Interessada 3

Fonte: adaptação do PMI, 2013, p. 403

A  classificação  evidenciada  permite  uma  verificação  simples  do  grau  de

envolvimento das partes interessadas, para que se possa adotar estratégias distintas a

cada uma delas.

De acordo com Santos do Valle et all (2014), o PMI realizou um estudo sobre os

problemas mais frequentes em um projeto. O maior óbice ficou com as comunicações,



perfazendo um percentual de cerca de 70 %, seguido do não cumprimento de prazos,

com aproximadamente 66 % e escopo mal definido – com 62 %.

2.6 A gestão de projetos no EB.

O EB normatizou a sua gestão de projetos em 2013, através da publicação das

Normas para elaboração,  gerenciamento e acompanhamento de projetos  no Exército

Brasileiro (NEGAPEB), adaptando os conceitos utilizados no gerenciamento de projetos

para sua utilização dentro da Instituição.

Segundo o Exército Brasileiro (2013), o projeto será o produto do equilíbrio de 3

fatores:  o  que  cada  interessado  gostaria  que  dele  resultasse;  o  que  a  organização

realmente necessita; e do necessário, o que é viável naquele momento.

Por esse viés encontra-se:

Art. 18. Gerenciar projetos significa identificar os requisitos, adaptar-se às
diferentes necessidades, preocupações e expectativas das partes interessadas
e  o  balanceamento  das  restrições  conflitantes  que  incluem  o  escopo,  a
qualidade, o cronograma, o orçamento, os recursos e o risco. A cultura, estilo,
ambiente e estrutura organizacional influenciam a maneira como os projetos
são gerenciados. 
Art. 19. Devido ao potencial de mudança, o plano do projeto é iterativo e
passa  por  uma  elaboração  progressiva  no  decorrer  do  ciclo  de  vida  do
empreendimento.  A elaboração  progressiva  envolve  melhoria  contínua  e
detalhamento  de  um  plano  conforme  informações  mais  detalhadas  e
específicas  e  estimativas  mais  exatas  tornam-se  disponíveis.  (EXÉRCITO
BRASILEIRO. 2013, p.15)

Verifica-se, assim, a preocupação da Força Terrestre em começar a utilizar na

nua gestão a metodologia de projetos, além de assinalar o seu grau de dinamismo, por

meio de ações progressivas de melhoria contínua.

2.7 Gerenciamento de Stakeholders no EB

Para  o  Exército  (2013),  as  partes  interessadas  (stakeholders)  são  pessoas  ou

organizações que tenham impactos positivos ou negativos com o projeto em questão;

possuem diversos níveis de responsabilidade e de autoridade, podendo mudar ao longo

do ciclo de vida do projeto. A sua identificação e o entendimento de seus interesses e de

seu grau relativo de influência em um projeto são críticos. A não identificação de uma

parte interessada pode estender o cronograma e aumentar substancialmente os custos. A



gestão  das  partes  interessadas  deve  começar  desde o  reconhecimento  do projeto  na

organização.

De acordo com Exército Brasileiro (2013), as partes interessadas são: Gerente,

Supervisor,  Autoridade  Patrocinadora  (AP),  Autoridade  Solicitante  (AS),  Usuários,

Gerentes de Programa ou Portfólio, Gerentes Funcionais, Equipe do Projeto, Escritório

de Projetos (EP) e Empresas.

2.8 Grupos de Processos de Gerenciamento de Projetos no EB

O EB adota o mesmo ciclo de vida dos processos de gerenciamento de projetos,

indicados pelo PMBOK: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle,

e encerramento. Para um melhor entendimento pode ser chamado de ciclo de vida de

um projeto – onde ocorrem os grupos de processos simultaneamente.

A Figura 04 nos mostra os grupos de processos de um projeto dentro do Exérci-

to.

Figura 04- Grupos de Processos de Gerenciamento de Projetos (Ciclo de vida)

Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO, 2013, p. 20

Fica evidenciado que durante o ciclo de vida de um projeto (figura 04) ocorre os

processos atinentes ao gerenciamento das partes interessadas. Ou seja,a gestão inicial

dos  stakeholders serve para que o gerente e sua equipe identifique os requisitos e as

necessidades das partes interessadas, sendo, esse processo dinâmico durante o ciclo de

vida do projeto.

A estratégia a ser utilizada com os stakeholders, de acordo com Exército Brasi-

leiro (2013) será definida através de uma tabela de classificação das partes interessadas,

que será mostrada na figura 05.

Figura 05 – Classificação das partes interessadas



Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO, 2013, p. 114

A classificação mostrada acima combina o poder de influência com o poder de
interesse, proporcionando um auxilio na estratégia de comunicação. Ou seja, analisando
a classificação dos stakeholders, pode-se implementar ações distintas, de acordo com os
seus graus e interesse versus poder, tais como: manutenção da satisfação, monitoramen-
to, o gerenciamento intensivo e a manutenção do fluxo de informações.

A partir da adoção da metodologia de projetos pelo EB, cabe agora a execução
de todas as suas atividades, obedecendo a essa nova plataforma. Isso posto, será apre-
sentado agora algumas das missões constitucionais da Força Terrestre relacionadas a
participação em missões de Paz sob à égide das Nações Unidas.

2.9 A cultura organizacional do EB.

O EB é uma instituição que preza pela sua comunicação interna, em todos os

níveis. A esse respeito, encontra-se:

Art. 173. O BI é o documento em que o Cmt U publica todas suas
ordens,  as ordens das autoridades superiores e  os fatos que devam ser  do
conhecimento de toda a unidade.

 § 1º O BI é dividido em quatro partes:
 I - 1ª – Serviços Diários;
 II - 2ª – Instrução;
 III - 3ª – Assuntos Gerais e Administrativos; e
 IV - 4ª – Justiça e Disciplina.
 §  2º  O  BI  é  publicado  diariamente  ou  não,  conforme  as

necessidades e o vulto das matérias a divulgar. (EXÉRCITO BRASILEIRO,
2003, p. 55)

Dessa forma, diariamente, a principal parte interessada do projeto (militar) toma

ciência de tudo o que for importante no projeto. Desta forma, o EB adota uma política

rigorosa a respeito dos ensinamentos colhidos em suas tarefas ou missões cumpridas.

Após cada trabalho é realizado uma reunião (APA), em que as atividades ocorridas são

discutidas com o objetivo de se colher ensinamentos.

Tais ensinamentos, que são compartilhados, alinham-se em:



VII - LIÇÕES APRENDIDAS (LçAprd) – Produto do processo de
coleta, registro e tratamento do CID, de experiências (individuais e coletivas)
e de relatórios de análises pós-ação (APA) e/ou de operações que possam
contribuir para a evolução da Doutrina Militar Terrestre (DMT). As LçAprd
pressupõem inovação, tendo reflexos sobre a DMT vigente.

VIII - MELHORES PRÁTICAS (MlhPrat) – Novo CID, originado
em soluções adotadas ou a serem adotadas e/ou ações bem-sucedidas que
devem ser registrados e divulgados, com o intuito de colaborar para a rotina
operacional das OM do EB.- (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2015, p.7)

Assim,  o ciclo de vida  de  qualquer  projeto /  missão passa a  ser  um círculo

virtuoso de melhoria contínua. Uma vez que fica evidenciado, antes do encerramento,

que o monitoramento e controle atua retroalimentando e modificando a execução da

atividade em questão.



3. O PREPARO DO EB PARA A MINUSTAH

Com a continuidade do envio de tropas para o Haiti, o EB passou a confeccionar

normas para cada envio de pessoal, ou seja, para cada contingente selecionado, com

uma sazonalidade de seis meses.

O EB, instituição que tem em seus quadros cerca de 300.000 pessoas, foi se

adequando as mudanças ocorridas na MINUSTAH, concomitantemente a evolução em

sua gestão O EB confecciona diretrizes para cada contingente – uma diretriz do COTER

e uma do COLOG.

Esses documentos são elaborados seguindo uma orientação do MD, neles são

detalhados todos os acontecimentos que ocorrerão com as partes interessadas, no caso,

as  que  são  do  EB  –  militares  e  OM  –  na  documentação  do  COTER  e  empresas

fornecedoras (processos legais e administrativos) e OM responsável pelo suprimento

das tropas brasileiras no exterior – o 1ºDSup, no caso do Comando Logístico.

As diversas versões dessas diretrizes foram sendo alteradas, de acordo com as

mudanças  do  ambiente  operacional  e  de  suas  partes  interessadas  (expectativas  e

anseios), sendo confeccionados uma versão de cada diretriz, por semestre, de acordo,

com o envio da tropa para aquele país caribenho.

Na configuração final da missão, a tropa envolvida no preparo foi constituída de

um Batalhão de Infantaria de Força de Paz e uma Companhia de Engenharia de Força

de Paz.

O EB identificou as principais partes interessadas na missão MINUSTAH:

a) O gerente do Preparo (Comandante de uma Brigada, no caso do BRABAT e o

Departamento de Engenharia e Construção (DEC), no caso da BRAENGCOY), b) os

militares  brasileiros  a  serem  selecionados,  c)  os  familiares  desses  militares,  d)  as

Organizações Militares (OM) diretamente envolvidas no processo, no apoio de pessoal e

logístico,  e)  as empresas fornecedoras de Material  de emprego militar  (MEM), bem

como de materiais diversos, f) o Ministério da Defesa (MD), g) o governo brasileiro, h)

o governo Haitiano, i) a ONU, j) a população haitiana e k) as forças adversas haitianas.

Os  stakeholders identificados  acima  interagem  nas  duas  fases  da  missão:  o

preparo e o emprego.

O core deste trabalho está na primeira fase – o preparo (seleção e treinamento do

contingente militar do EB)



Logo, então, as partes interessadas passam a ser:

a) Os militares selecionados, b) seus familiares, c) as OM envolvidas direta e

indiretamente  nos  diversos  processos  de  seleção  e  preparo,  e  d)  os  diversos

fornecedores envolvidos no suporte a essa fase.

As partes interessadas acima são classificadas com tendo um poder e interesses

fortes.

Os militares e seus familiares são as partes mais interessadas. As OM envolvidas

no  preparo  recebem  crédito  para  a  execução  das  diversas  atividades  do  preparo  e

também para melhorar a sua infraestrutura.

Os diversos fornecedores veem a oportunidade de fechar contratos com o EB, o

que  lhes  dá  uma  garantia  do  pagamento,  em  virtude  da  legislação  federal  sobre

licitações e contratos – Lei 8666. (BRASIL, 1983)

O preparo da tropa consiste na seleção do pessoal e no seu treinamento, já a

seleção de pessoal é realizada seguindo critérios psicossociais e físicos, de acordo com

diretrizes emanadas a cada contingente

O preparo para a missão começa cerca de seis meses antes de seu desdobramento

na área de operações.

De acordo com as Diretrizes de Preparação Específica de Tropa para Missão de

Paz, existe um sistema de acompanhamento e controle das instruções, além de visitas

aos  locais  de  instrução.  Esse  sistema  caracteriza  um  monitoramento  constante  da

principal parte interessada – os militares que seguirão para a missão.

Há aspectos importantes a serem observados na seleção de pessoal, tais como: a

seleção  dos  melhores,  condições  físicas  e  de  higidez,  exames  físicos  e  de

saúde/odontológicos, dentre outros, segundo as Diretrizes de Preparação Específica de

Tropa para Missão de Paz

Durante o preparo são aplicados testes psicológicos e físicos nos militares pré-

selecionados. 

Um  fator  de  grande  importância  é  a  reprodução  de  vídeos  motivacionais,

realçando os valores pregados ela Força Terrestre, além dos motivos pelos quais o Brasil

faz parte dessa importante missão da ONU.

Há  viagens  de  acompanhamento  e  reconhecimento,  na  área  de  operações,

durante a fase do preparo com vários objetivos, dentre eles, observarem as mudanças

das forças adversas e aceitabilidade da missão por parte da população haitiana – partes

interessadas no projeto.



Após o retorno do Haiti, é feito, se for o caso, uma retificação de alguns pontos

no preparo dos militares selecionados.

Diretrizes de Preparação Específica de Tropa para Missão de Paz detalham todas

as atividades e padrões a serem atingidos pelos militares que comporão o contingente

militar  do EB na MINUSTAH, caracterizando o acompanhamento  – monitoramento

constante – dos futuros integrantes da missão.

Segundo  o  Exército  Brasileiro  (2016),  na  fase  de  preparo  destacam-se  as

seguintes atividades: a) pré-seleção, b) avaliação física, c) exames médicos, d) avaliação

psicológica, e) análise do universo pela Inteligência do EB, f) reunião do Estado Maior

das Unidades – com a abertura de um Posto de Comando, f) diversos estágios técnicos

com objetivo de aperfeiçoar expertises de difícil formação, g) concentração final com a

avaliação do contingente e h) deslocamento para a área de operações.

A preparação dos  diversos  contingentes  do EB que atuaram na MINUSTAH

permitiu  que  a  Força  Terrestre  modernizasse  várias  Unidades,  por  meio  da

descentralização  de  créditos  e  simultaneamente  fortaleceu  as  economias  de  várias

cidades do Brasil, ao comprar dos fornecedores locais os materiais necessários para o

cumprimento da missão.

No próximo capítulo será abordado como o EB uniu a sua cultura organizacional

as boas práticas de gestão do meio corporativo nos processos de seleção e preparação

dos contingentes que atuaram sob a égide da ONU na MINUSTAH.

4. APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DE PROJETOS NA MINUSTAH

A MINUSTAH começou em 2004, entretanto, a normatização da gestão no EB

só ocorreu algum tempo mais tarde, com a NEGAPEB, em 2013. Em virtude disso, a

Força Terrestre foi se adequando paulatinamente as práticas disseminadas pelo PMI,

mesmo antes da implementação da NEGAPEB.

O EB adaptou o conceito de singularidade de um projeto para o de uma missão a

ser cumprida, no caso, a preparação de cada contingente militar a seguir para o Haiti.

Durante esse processo de adaptação, O EB adotou uma metodologia de projetos própria,

seguindo as boas práticas do PMBOK, adaptando-as as suas peculiaridades, adotando

seus próprios templates.



A cultura organizacional do Exército ajudou muito essa adaptação, uma vez que

o  monitoramento  constante  e  correção  no  momento  oportuno  já  faziam  partes  das

práticas castrenses.

A metodologia das operações militares nos diz que sempre após uma atividade,

deve ser feita uma discussão sobre o ocorrido – a APA. – com o objetivo de se registrar

os acontecimentos e colher as lições aprendidas.

A comunicação é um fator de suma importância na rotina militar, uma vez que

diariamente, em todas as unidades militares, é confeccionado um documento relatando

tudo o que ocorreu no aquartelamento e que ocorrerá no dia seguinte. Este procedimento

é  chamado  de  Boletim  Interno,  produzindo  uma  comunicação  entre  o  principal

stakeholder de qualquer missão ou projeto – o militar. 

A seleção e preparação dos militares para essa missão sofreu mudanças em seu

processo, uma consequência natural, em virtude da grande duração –de 2004 até 2017 -

e das mudanças das expectativas das partes interessadas. 

A seleção e preparação de cada tropa a ser embarcada para o Haiti passou a ser

observada como um projeto a ser desencadeado – único e singular, uma vez que sempre

há mudanças na expectativa dos stakeholders envolvidos.

O cerne  de  qualquer  Força  Militar  está  em seu  “principal”  stakeholder –  o

homem – e nele é estimulada a sua motivação, utilizando a teoria do círculo de ouro. O

militar sempre deve saber o motivo de seu emprego. Na preparação para o Haiti, foi

usado  como  ferramenta  palestras  sobre  a  situação  daquele  país  e  sobretudo  filmes

motivacionais – enaltecendo sempre os valores defendidos pelo EB.

Outra forma de motivar o militar selecionado foi o de fornecer a ele modernos

equipamentos de emprego militar, ainda em implantação no EB.

Em síntese, o ciclo de vida dos diversos processos preconizados pelo PMI, em

grande parte já vinham sendo adotados pelo EB, Com a normatização e adoção das boas

práticas citadas no PMBOK, a Força Terrestre melhorou seu o preparo, fato este que

contribui para o grande sucesso alcançado na MINUSTAH, servindo de modelo para

diversos países ao redor do mundo.



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Verifica-se que o fator humano é o core – o principal, o coração - de qualquer

Exército. No caso do EB, a seleção e preparação tem elevada importância para o êxito

da missão em questão.

O Brasil  foi  o  País  que  possuiu  o  maior  contingente  na  missão.  Com isso,

conseguiu ratificar a sua posição de líder regional perante o círculo das nações, uma vez

que logrou um enorme sucesso durante as operações naquele país caribenho.

Após  a  exposição  dos  conceitos  modernos  de  gestão  adotados  pelo  EB,  foi

apresentado, à luz desses conceitos, as boas práticas ocorridas nos processos de seleção

e preparo de homens para integrar a missão de Paz da ONU no Haiti.

Os  processos  foram  descritos  de  uma  forma  nova  para  o  EB  –  utilizando

conceitos gerenciais e a melhoria da governança dentro da Força Terrestre. Essa nova

forma de  olhar  uma missão,  -  um projeto  –  possibilita  uma melhoria  nos  diversos

processos  decisórios  que  um  comandante  deve  observar  antes  da  execução  de  um

projeto (do cumprimento da missão).

Este  trabalho  apresentou  como  o  EB  dá  valor  ao  gerenciamento  das  partes

interessadas de um projeto, tanto na forma metodológica – onde esse processo aparece

em mais de uma fase – como na prática, ao se observar o detalhamento de como o

principal  stakeholder deste projeto – o militar (o homem) é tratado em sua seleção e

preparação, para o que os capacetes azuis do EB chamam de “a missão de suas vidas”.

A abordagem gerencial adotada na seleção e preparação do contingente militar

do EB pode ser considerada como um dos fatores que levaram o Brasil ao êxito desta

importante missão?

A resposta é bem clara, basta realizar uma busca nos índices de criminalidade da

capital haitiana e nas observações feitas por pessoas de todas as partes do mundo a

respeito da MINUSTAH e em especial a participação das tropas brasileiras naquele país

caribenho.

Chega-se a afirmação de que a melhoria da governança – o gerenciamento dos

stakeholders -,  nesses  projetos  do  EB,  contribuiu  para  a  eficiência  e  eficácia  dos

mesmos, ou seja, o seu sucesso – servindo inclusive de modelo para outros países.



MANAGING STAKEHOLDERS IN THE ARMY

The management of stakeholders in the selection and preparation of the brazilian
army  military  squad   employed  in  the  united  nations  stabilization  mission  in  haiti
(minustah)

ABSTRACT

This work shows the management of stakeholders - all stakeholders (people and
organizations) in the selection and preparation of the Brazilian Army Military Squad
(EB)  employed in the United Nations  Stabilization Mission in  Haiti  (MINUSTAH).
Such an approach is of great importance, since Brazil ended its participation in this mis-
sion in 2017 and is considered a success story in the international community. The pur-
pose of this paper is to show that the management of stakeholders was one of the factors
that contributed to Brazil's success in the mission. For this, a bibliographic search will
be carried out in conjunction with a case study (experience of this author - who partici-
pated in MINUSTAH). The Federative Republic of Brazil sent the first military contin-
gent to Haiti in 2004, following a resolution by the United Nations to keep the environ-
ment safe and stable in that Caribbean country. The Brazilian Armed Forces (FFAA)
were represented by troops of the Brazilian Navy and of the EB, at that time. MINUS-
TAH had been created in 2004, and has lasted until this year. To further accomplish this
task, EB had to initially create a project for the selection, preparation and dispatch of its
personnel to Central America. To this end, one of the crucial points in the training was
the identification of the stakeholders involved in this project (in Brazil and in Haiti).
The long duration of MINUSTAH made the EB improve its processes related to this
mission, among them the identification, mapping and classification of the stakeholders
involved. It is evident that this improvement of processes is one of the reasons for the
Brazilian success in conducting the military aspect of this important mission of the UN.

Keywords: MINUSTAH; Brazilian army; Stakeholders.
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