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RESUMO

Este  trabalho  aponta  algumas  razões  para  a  otimização  e  a  unificação  das  seções  de

comunicação social do quartel do pinheirinho. Tal abordagem se justifica pelo fato que a 7ª seção

da 5ª Divisão de Exército - 5ª DE - não possui uma divisão e atribuições bem definidas e ainda

pelo  retrabalho  feito  pelas  três  agências  de  comunicações  existentes  no  referido  quartel.  O

objetivo principal é analisar qual o modelo de assessoria de Comunicação melhor se adapta ao

Quartel-General do Pinheirinho, Curitiba-PR, para o desempenho das atividades de Comunicação

Social  nos  Estados  do  Paraná  e  Santa  Catarina. Este  intento  será  conseguido mediante  uma

pesquisa nas assessorias de Comunicação do Exército Brasileiro, CCOMSEx e a 5ª seção do

Comando Militar do Sul, que são agências maiores que a seção de comunicação social da 5ª DE e

servirão como base para a proposta de otimização dessa última e uma pesquisa bibliográfica que

irá levantar conhecimento específico na área, dando suporte técnico para as hipóteses levantadas,

analisando e avaliando sua contribuição para solucionar os problemas levantados.  A pesquisa

sinalizou que a assessoria de comunicação do QG do Pinheirinho fica melhor estruturada em

quatro  subseções:  produção  e  divulgação,  administração,  relações  com  a  mídia  e  relações

públicas.  Dessa  forma,  após  o  estudo,  considera-se  viável  a  unificação  tendo  em  vista  a

otimização dos recursos disponíveis. 
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 1 INTRODUÇÃO

Atualmente existem no QG do Pinheirinho três Grandes Comandos, ou seja: 1) 5ª Divisão

de Exército, 2) 5ª Região Militar e 3) Artilharia Divisionária da 5ª Divisão de Exército, além de

outras quatro Organizações Militares, que são: 1) Base de Administração e Apoio da 5ª Divisão

de Exército, 2) 11º Centro de Telemática, 3) Comissão Regional de Obras/5 e da 4) 5ª Companhia

de Polícia de Exército.  Cada Grande Comando é comandada por um oficial general e possui

dentro  de  sua  organização  uma seção  de  comunicação  social  com estruturas  diferentes  para

alcançar o mesmo objetivo, ou seja, desenvolver estratégias para estabilizar ou vigorar a imagem

da corporação, tanto no meio interno e externo, relacionando-se com os meios de comunicação.

Este trabalho visou verificar se é possível implantar no QG do Pinheirinho um modelo de

assessoria de comunicação, reunindo as três seções de comunicação social fisicamente num único

local, com uma só chefia, servindo aos três grandes comandos, sistematizando a comunicação em

todos  os  ambientes.  E  determinar,  caso  positivo,  qual  a  melhor  estrutura  de  assessoria  de

comunicação para atender aos três Grandes Comandos. 

Os três Grandes Comandos atuam no mesmo espaço geográfico (Paraná e Santa Catarina),

estão dentro da mesma instalação (QG do Pinheirinho), relacionam-se com os mesmos públicos

externos e os públicos internos vestem a mesma farda e tem os mesmos objetivos, entretanto

atuam na área de comunicação social de maneira isolada, tendo muitas vezes retrabalhos, sem

sinergia e algumas vezes sem eficácia por não terem as habilidades necessárias.

É  importante  ressaltar  que  este  estudo  pode  favorecer  a  otimização  dos  esforços

individuais  das  três  seções  de  comunicação  social  no  desenvolvimento  de  estratégias  para

estabilizar ou vigorar a imagem do Exército Brasileiro, tanto no meio interno quanto no externo.

Outro problema foi que quando o pesquisador assumiu a chefia da 7ª seção da 5ª DE no

início de 2017, encontrou a seção com os integrantes sem funções definidas, fazendo missões por

demanda, conforme elas vinham se apresentando e sem planejamento dos eventos.

O objetivo principal foi analisar qual o modelo de assessoria de Comunicação melhor se

adapta ao Quartel-General do Pinheirinho, Curitiba-PR, para o desempenho das atividades de

Comunicação Social nos Estados do Paraná e Santa Catarina. E os secundários são pesquisar e

analisar  o  Sistema  de  Comunicação  Social  do  Exército  Brasileiro e  seu  atual  Sistema  de

Comunicação Social aplicado no QG do Pinheirinho, além de descrever os modelos de assessoria

de comunicação e suas formas de emprego.
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Este trabalho buscou uma pesquisa das assessorias de Comunicação do Exército Brasileiro

(CCOMSEX) e do Comando Militar do Sul que são as que estão melhores estruturadas dentro da

instituição  para  servir  como  base  para  criação  da  assessoria  de  comunicação  do  QG  do

Pinheirinho. Para a coleta dos dados foi realizado uma visita durante os estágios de comunicação

social em Porto Alegre e Brasília.

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica que levantou conhecimento específico na área,

dando suporte técnico para as hipóteses levantadas, analisando e avaliando a contribuição para

solucionar os problemas levantados. A pesquisa se caracterizou como qualitativa pois buscou

aprofundar conhecimento sobre uma assessoria de comunicação, elegendo qual o modelo ou o

método que mais se enquadra no quartel. Foi também realizada uma pesquisa documental que

levantou documentos oficiais que sustentou o conhecimento e a análise da história do QG em

questão. 

 
2 HISTÓRICO DA 5ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

Em 02 de julho de 1891, foi criado o 5º Distrito Militar, na cidade de Curitiba, abrangendo

as  tropas  sediadas  no  Paraná  e  em  Santa  Catarina.  Este  Grande  Comando  recebeu  outras

denominações durante sua história,  sendo que em 1923 recebeu a denominação de 5ª Região

Militar, em 1956 passou a se chamar 5ª Região Militar/Divisão de Infantaria e, em 1973, de 5ª

Região Militar/5ª Divisão de Exército (FRIZANCO, 2012).

Recentemente,  em 27 de  março  de  2014,  com a  reestruturação  do Exército,  houve a

separação  da  5ª  Divisão  de  Exército  da  5ª  Região  Militar,  promovendo  maior  agilidade,

flexibilidade, modularidade e maior resiliência às tropas dos estados do Paraná e Santa Catarina,

como já ocorria no Rio Grande do Sul (FRIZANCO, 2012).

A 5ª Divisão de Exército, Divisão Marechal José Bernardino Bormann, está estruturada

em  três  brigadas  (14ª  Bda  Inf  Mtz,  5ª  Bda  C  Bld  e  15ª  Bda  Inf  Mec),  de  uma  artilharia

divisionária e de quatro Organizações Militares Subordinadas (Base de Administração e Apoio, 5ª

Companhia de Polícia, 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado e 27º Batalhão Logístico).

Com trinta e cinco Organizações Militares, a 5ª Divisão de Exército está presente nas

seguintes  cidades  dos  estados  do  Paraná  e  Santa  Catarina:  Curitiba/PR,  Lapa/PR,

Guarapuava/PR,  Ponta Grossa/PR,  Cascavel/PR,  Apucarana/PR,  Foz do Iguaçu/PR, Francisco
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Beltrão/PR,  Porto  União/PR,  Guaíra/PR,  Palmas/PR,  Rio  Negro/PR,  Castro/PR,

Florianópolis/SC,  Tubarão/SC,  Blumenau/SC,  Joinville/SC,  São  Miguel  Doeste/SC  e

Criciúma/SC. Presente nos quatro canto dos dois Estados,  faz com que o Exército Brasileiro

tenha ótima capilaridade para disseminação dos princípios e valores da instituição.

3 A COMUNICAÇÃO SOCIAL DO EXÉRCITO BRASILEIRO

Segundo a  Portaria  Nº 1.204,  de 20 de setembro de 2016, a missão da Comunicação

Social do Exército Brasileiro é 

Preservar e fortalecer a imagem da Força Terrestre perante a sociedade brasileira e diante
a comunidade internacional. Conduz atividades de relações públicas, de relações com a
mídia  e  de  divulgação  institucional  em  todos  os  níveis  de  comando,  difundindo  o
trabalho, a importância, os princípios, os valores e os atributos militares que embasam e
norteiam a instituição, com ênfase no Portfólio Estratégico do Exército (BRASIL, 2016,
p. 14). 

Observa-se que o foco está na imagem da instituição que, segundo pesquisas de opiniões

recentes,  é  uma  das  instituições  públicas  mais  valorizadas  junto  a  sociedade.  Para  isso  é

importante a difusão dos itens elencados na missão por todas as Organizações Militares (OM).

O Brasil é um país continental e para que cada OM, do Oiapoque ao Chuí, receba as

mesmas orientações e possua uma comunicação com a agilidade necessária para esta área, todos

estão conectados pelo Sistema de Comunicação Social do Exército (SISCOMSEx).

O SISCOMSEx, segundo o Plano de Comunicação Social do Exército, tem por finalidade:

I)  promover  a  realização coordenada e  integrada do conjunto de  atividades  de Comunicação

Social; II) assessorar o comandante nos assuntos referentes à Comunicação Social; III) executor

as ações previstas no Plano de Comunicação Social  Institucional;  e IV) estabelecer um canal

técnico entre os diversos escalões, racionalizando e agilizando os fluxos comunicacionais.

Cada OM possui uma agência de Comunicação, que é classificada em agência classe “A”,

“B”, “C” e Agência Especial. A agência mais estruturada, em pessoal e material, e órgão central

do SISCOMSEx, é o Centro de Comunicação Social do Exército Brasileiro (CCOMSEx) que é

responsável  por planejar,  desenvolver  e coordenar  as  atividades  do Sistema de Comunicação

Social do Exército.
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 A área da 5ª Divisão de Exército possui mais de cem Organizações Militares (brigadas,

batalhões, companhias, tiros de guerra e delegacias de serviço militar),  ou seja, mais de cem

agências de comunicação, das classes “A”, “B”, “C” e Agência Especial, espalhadas nos estados

do Paraná e Santa Catarina. Com essa capilaridade regional, as agências de comunicação social

da 5ª DE juntamente com a da 5ª RM coordenam as atividades de comunicação social nos dois

estados.

A seção de comunicação social da 5ª Divisão de Exército é uma agência tipo “B” que

pode ser transformada, incorporando pessoal e material, em tipo “A”, caso seja ativa a Força

Terrestre Componente.

Para cumprir a missão da comunicação social estipulada pelo CCOMSEx e desenvolver as

atividades de Comunicação Social do Plano de Comunicação Social do Exército é necessário o

conhecimento dos diversos públicos e as formas de relacionar com eles que será estudado a

seguir.

4 RELACIONAMENTO COM OS PÚBLICOS DO EXÉRCITO BRASILEIRO

Brasil (2009) considera o conhecimento de público como sendo a base para o início do

planejamento  das  atividades  de  Comunicação  Social,  pois  grande  parte  das  ações  a  serem

executadas será consequência desse conhecimento, e acrescenta que a precisa interpretação das

peculiaridades do público orientará o planejador acerca da melhor maneira de desenvolver as

ações de Comunicação Social.

A  conceituação  de  públicos  que  é  referência  no  critério  de  proximidade  entre  a

organização e os públicos é conceito de Andrade (1989, p. 78) que assim o definiu:

[...]  os  públicos  são  classificados  em:  internos,  mistos  e  externos,  que  se  originam,
respectivamente,  dos funcionários  e  seus familiares,  da clientela,  espectadores,  após  o
estabelecimento de um “diálogo planificado e permanente”, entre a instituição e os grupos
que estejam ligados a ela, direta ou indiretamente.

O Exército  Brasileiro  classifica  os  seus  públicos  em dois  grandes  grupos:  o  Público

Interno e o Público Externo. Nesse sentido, a Força Terrestre estabelece que, com o propósito de

se  alcançar  a  pertinência,  eficiência  e  eficácia,  esses  públicos  podem  ser  segmentados  e
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priorizados e a definição dos segmentos é detalhada nos Planos de Comunicação Social elaborado

pelo CCOMSEx. Logo abaixo será possível observar a descrição dos tipos de públicos. 

4.1 Público Interno

O  público  Interno  é  o  público-alvo  do  Exército  Brasileiro  e  está  constituído  pelos

segmentos listados a seguir:  militares da ativa e da inatividade; ex-combatentes;  funcionários

civis e assemelhados; funcionários terceirizados; familiares e dependentes; pensionistas; reserva

mobilizável;  ex-alunos  de  Estabelecimentos  de  Ensino  do  Exército;  cessionárias  das

Organizações Militares; e Força de Paz (TEIXEIRA, 2013).

Os objetivos da comunicação para este público estão definidos no Plano de Comunicação

Social do Exército. Sendo o objetivo geral fortalecer as convicções e a autoestima dos integrantes

do Exército, estimulando nos militares o orgulho de ser militar e, nos civis, o orgulho de integrar

a Força Terrestre (TEIXEIRA, 2013). 

Já os objetivos específicos são: fortalecer o moral e preservar a coesão interna; valorizar a

profissão militar; contribuir para a cultura interna do atendimento de excelência, principalmente

pelo  treinamento  das  pessoas  que,  direta  ou  indiretamente,  mantém contato  com o  público;

contribuir  para  maior  aproximação  do  Exército  Brasileiro  com  os  públicos  de  interesse;  e

estimular  o  interesse  pelo  acesso  aos  meios  de  interação  do  Exército  com  os  públicos

(TEIXEIRA, 2013). 

Para atingir esses objetivos, são planejadas ações gerais de relações públicas direcionadas

ao  Público  Interno,  pois,  segundo  Fortes  (2003,  p.  62),  citando  Oliveira  e  Vasconcelos,  “é

imperativo criar um sistema capaz de captar e interpretar os anseios sociais e promover, por todos

os meios, o diálogo, estabelecendo um universo de debates que conduzisse à ação conjugada, e

determinasse aquilo que levaria ao progresso social, que é, realmente o interesse do público”.

Assim a Ação de Comando é o meio mais eficiente, eficaz e ágil a ser utilizado para a

comunicação com o Público interno no Exército Brasileiro. Para apoiar e sustentar os processos

comunicacionais, as OM utilizam os seguintes instrumentos: reuniões; instruções; solenidades;

formaturas; palestras; treinamento; informativos da OM; atividades sociais; publicações culturais,

esportivas e científicas; campanhas educativas e institucionais; revistas e produtos audiovisuais.
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4.2 Público Externo

O Público Externo é composto pelos seguintes grupos: alistáveis; conscritos; candidatos

de concursos militares de admissão;  Organizações  Militares  (OM) afins;  militares  de Nações

Amigas residentes no Brasil; Governo (órgãos governamentais federais, estaduais e municipais,

da administração direta e indireta dos Poderes Executivos – autoridades; Legislativo – lideranças

no Congresso Nacional,  assembleias e  câmaras municipais;  e Judiciário  – tribunais e  fóruns;

incluindo as Forças irmãs, órgãos de arrecadação e de fiscalização e órgãos de segurança pública

(TEIXEIRA, 2013). 

Constituem ainda, o Público Externo do Exército: mídia (jornais, revista, rádio, televisão e

internet – em âmbito local, regional e nacional e global); estabelecimento de ensino afins (se

ligados aos objetivos da OM); faculdades e universidades, públicas e privadas, centro de pós-

graduação; instituições, públicas e privadas, do ensino fundamental e médio; organismos e centro

de  pesquisa  afins  (se  ligados  aos  objetivos  da  OM);  comunidades  vizinhas;  lideranças

comunitárias;  grupos  religiosos  e  autoridades  religiosas;  Organizações  Não  Governamentais

(ONG); formadores de opinião; fornecedores; visitantes; usuários de mídia sociais; público–alvo

da Força de Paz; e a comunidade internacional (TEIXEIRA, 2013). 

Observa-se que a  Comunicação Social  da 5ª  DE tem que ter  uma boa estrutura  para

trabalhar uma gama tão diversificada de público externo. Para isso também tem que ter objetivos

bem definidos e boas estratégias para otimizar a comunicação com esse público.

O objetivo geral da comunicação com esse público é preservar a imagem da Exército

Brasileiro junto à sociedade, enfatizando a missão constitucional do Exército de Defesa da Pátria,

de Garantia da Lei e da Ordem e do desenvolvimento de atividades subsidiárias, ressaltando sua

função de Força Armada do Exército Brasileiro. E os seguintes objetivos específicos: tornar o

Exército mais conhecido pela população; desenvolver ações de pró-atividade, visando criar um

clima de boa vontade e integração do Exército com a sociedade; incrementar a política de pronta

resposta  à  mídia  e  à  sociedade,  o  que  pode  englobar  diversas  ações  de  Relações  Públicas;

Valorizar  a  presença  militar  na  Amazônia  e  em missões  de  paz  da  Organização das  Nações

Unidas (ONU); e Valorizar o Serviço Militar (TEIXEIRA, 2013). 

Para cada tipo de público externo, a instituição tem estratégias bem definidas para atingir

os objetivos da Comunicação Social.  Para o Serviço Militar, a estratégia é divulgar os dados
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referentes à conscrição e a prestação do serviço, de modo que os convocados e suas famílias,

assim  como  as  entidades  às  quais  estão  os  mesmos  normalmente  ligados,  fiquem  bem

esclarecidos sobre as vantagens do Serviço Militar, para o indivíduo e para a comunidade, e sobre

os prazos e locais determinados para a apresentação.

Para os formadores de opinião, a estratégia é identificar as personalidades com capacidade

de influenciar a opinião pública de grandes grupos sociais ou grupos específicos para promover

visitas de cortesias, convidá-los para atividades comemorativas da OM e realizar homenagens,

quando for o caso.

Com a mídia e jornalistas,  deve-se buscar meios de aproximação com eles,  visando a

divulgação da Força Terrestre e a formação de opinião pública favorável, como, por exemplo,

visitas a empresa de comunicação, para conhecer ou estreitar as relações com os dirigentes e

profissionais formadores de opinião.

5 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

As assessorias de comunicação desempenham papel essencial nas organizações devido a

sua representatividade nas relações com os públicos. No Exército costumamos dizer que devemos

buscar o cumprimento das missões em três pilares: operacional, que é a atividade-fim da OM

(logística, medicina, construir ou combater), administrativa (bem gastar os recursos públicos) e

comunicação social.

Segundo  Almansa  (2010,  página  59), “toda  assessoria  de  comunicação  pretende

estabelecer estratégias eficazes com a finalidade de manter, consolidar ou melhorar a imagem

corporativa  de  uma  instituição,  organização,  administração,  empresa,  etc.”  Seguindo  esta

afirmação, o Exército busca cumprir um dos pilares acima descrito e a missão do seu plano de

comunicação social.

Mas  qual  será  que  estruturando  suas  agências  de  comunicação  em  assessorias  de

comunicação  seria  a  melhor  forma  de  desenvolver  suas  atividades?  Segundo ainda  Almansa

(2010, p.23) o conceito de Assessoria de Comunicação é “uma estrutura organizada, subordinada

diretamente à alta direção, que coordena e interliga todas as ações de comunicação (internas e
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externas),  para  criar,  manter  ou  melhorar  a  imagem  da  organização  perante  todos  os  seus

públicos”.

Segundo a definição e a finalidade da assessoria de comunicação, acima descritos, parece

sim, ser viável estruturar a agência de comunicação do QG do Pinheirinho desta maneira, pois

está alinhado com o que prescreve o plano de comunicação social do exército.

A seguir  será  apresentado  como  está  estruturado  e  as  principais  atribuições  de  cada

subseções  do  CCOMSEx  e  da  Seção  de  Comunicação  Social  do  Comando  Militar  do  Sul,

escalões superiores da 5ª DE, para embasar a proposta da assessoria de comunicação do QG do

Pinheirinho.

5.1 Centro de comunicação social do Exército (CCOMSEx)

O CCOMSEx é a agência central do SISCOMSEx. Ela é um órgão de assessoramento

comandada por um oficial general e se liga direto ao comandante do Exército.

Com base  nas  Portarias  110,  Cmt  Ex,  de  18  de  fevereiro  de  2014,  que  fala  sobre  o

regulamento  do  CCOMSEx  e  172,  Cmt  Ex,  de  10  de  março  de  2014,  que  versa  sobre  o

regulamento interno do CCOMSEx, e palestra do CCOMSEx às Agências de Comunicação do

Comando Militar do Sul, está estruturado em chefia, subchefia, divisão de planejamento e gestão,

divisão administrativa, divisão de produção e divulgação, divisão de relações públicas, divisão de

relações com a mídia, seção de tecnologia da informação e seção de informações ao cidadão.

Assim pode-se formular o organograma abaixo (Figura 1):

Figura 1: Organograma do CCOMSEx

CHEFIA

ESTADO-MAIOR
PESSOAL

SUBCHEFIA
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Fonte: Brasil (2014, P. 4)

Na Portaria 172, Cmt Ex, de 10 de março de 2014, nos artigos de 43 a 51 aborda as

atribuições de cada divisão e seções dessa agência, elas serão levantadas para elaboração das

atribuições da 7ª seção da 5ª DE.

5.2 Agência de comunicação do Comando Militar do Sul

A agência de comunicação do Comando Militar do Sul, 5ª seção, é, de acordo com o

Plano  de  Comunicação  Social  do  Exército,  uma  agência  classe  “A”  e  é  responsável  pelas

atividades de comunicação social de todos estados do sul do País. Para isso utiliza-se das seções

de comunicação social da 3ª DE, no Rio Grande do Sul e da 5ª DE, no Paraná e Santa Catarina.

Apesar de ser uma agência de classe superior à da 5ª DE, ela desempenha as mesmas

atividades de comunicação social, sendo uma ótima referência para a criação da assessoria de

comunicação da 5ª DE.

Para cumprir as suas missões, a agência de comunicação do Comando Militar do Sul está

organizada conforme o organograma abaixo (Figura 2):

DIVISÃO DE
PLANEJAMENT

O
E GESTÃO

DIVISÃO DE
PRODUÇÃO E
DIVULGAÇÃO

DIVISÃO DE
RELAÇÕES

COM
A MÍDIA

DIVISÃO DE
RELAÇÕES
PÚBLICAS

SEÇÃO DE
ATENDIMENTO

SEÇÃO DE
RELAÇÕES

INSTITUCIONAIS

DIVISÃO
ADMINISTRATI

VA

DIVISÃO DE
TECNOLOGIA

DA
INFORMAÇÃO

DIVISÃO DE
INFORMAÇÕES
AO CIDADÃO

SEÇÃO DE
EVENTOS



11

Figura 2: Organograma da agência de comunicação do Comando Militar do Sul

Fonte: Palestra CMS (2017)

De  acordo  com a  palestra  da  5ª  seção  do  CMS,  proferida  por  ocasião  da  Visita  de

Orientação Técnica à 5ª DE, as subseções tem as seguintes atribuições:

- Subseção de planejamento é responsável pelo planejamento de projetos e campanhas,

elaboração de Ordens de Serviço, Instruções e Diretrizes, elaboração de calendário e agenda de

atividades da Seção e supervisão dos trabalhos da Seção.

- Subseção de produção e divulgação é responsável pela criação e confecção de produtos

gráficos, Atualização da página do CMS (notícias), Análise de sites das OM, Atualização das

notícias e “pop up” da intranet, Acompanhamento do RESISCOMSEX.

-  Subseção  de  informações  públicas  é  responsável  pelo  atendimento  à  imprensa,

Acompanhamento da imprensa durante eventos, Confecção de  releases e notas para imprensa,

Sugestão de pautas para imprensa, Cobertura de eventos em foto e filmagem, Edição de imagens.

- Subseção de relações públicas é responsável pelo Gerenciamento do banco de dados

(autoridades, militares da ativa e da reserva), Elaboração de listas de convidados, Confecção e

remessa de convites, Gerenciamento do SIC-EB, Cerimonial e protocolo em eventos, Expedição

de cartões (felicitações, etc), Respostas a pedidos de entidades civis.
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- Subseção administrativa  é  responsável  pela  Condução do processo de concessão do

Diploma de Colaborador Emérito do Exército,  Controle e documentação de pessoal da seção

(férias,  dispensas,  escalas  internas,  pedidos  de  representação  e  diárias,  etc),  Providências

administrativas: pedidos de Vtr e de materiais de apoio, Controle do material carga e arquivo.

Com  relação  ao  museu  e  capelania  militar  não  será  detalhado,  pois,  no  QG  do

Pinheirinho, não tem esses encargos.

6 MATERIAL E MÉTODO

Este  trabalho  buscou  uma  pesquisa  em  assessorias  de  Comunicação  do  Exército

Brasileiro, CCOMSEx e a 5ª seção do Comando Militar do Sul, que são agências maiores que a

seção de comunicação social da 5ª DE e serviu como base para a proposta de otimização dessa

última. Para a coleta dos dados foi realizado uma pesquisa da estrutura nessas assessorias de

comunicação.

Realizou-se também, uma pesquisa bibliográfica que levantou conhecimento específico na

área, dando suporte técnico para as hipóteses levantadas, analisando e avaliando sua contribuição

para solucionar os problemas detectados. Trata-se de estudo qualitativo pois buscou aprofundar

conhecimento sobre uma assessoria de comunicação, para eleger qual ou o método que mais se

enquadra para o QG do Pinheirinho. Com a pesquisa realizada nas assessorias conseguiu produzir

conhecimentos  para  aplicação  prática,  dirigidos  à  solução  do  problema  da  implantação  da

assessoria de comunicação no QG. Por fim, quanto aos objetivos, a pesquisa é exploratória com a

finalidade de buscar maior conhecimento para implantação de uma assessoria de comunicação

ajudando a analisar e construir as hipóteses que levou a defesa da melhor opção de aplicação no

QG do Pinheirinho.

7 PROPOSTA DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA O QG DO PINHEIRINHO

Com base no exposto e tendo como referência as agências de comunicação do Exército,

CCOMSEx e do Comando Militar do Sul, 5ª seção, propõe-se a 7ª seção com quatro subseções:

produção e divulgação, administração, relações com a mídia e relações públicas.
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Para assumir a função de chefia propõe-se manter o que está previsto em QCP e existente

na 5ª DE, ou seja, um Coronel ou Tenente coronel. Para a subseção de administração um sargento

e um cabo/soldado. A subseção de produção e divulgação seria chefiada por um major, com um

oficial subalterno que assumiria o papel de adjunto,  tendo esse a formação em publicidade e

propaganda, um sargento e dois cabos/soldados como auxiliares. A subseção de relações com a

mídia chefiada por um oficial subalterno com formação em jornalismo (inexistente na 5ª DE) e

um sargento como auxiliar.  Por fim a subseção de relações públicas  chefiada por um oficial

subalterno com formação em comunicação social, com dois sargentos e um cabo/soldado como

auxiliares.  A  subseção  de  relações  públicas  avançada  chefiada  por  um  sargento,  com  a

manutenção do efetivo de um cabo e 10 soldados, situação que já se aplica hoje.

Assim, sendo a Figura 3 demonstra a configuração proposta:

Figura 3: Proposta do organograma da seção de comunicação social da 5ª DE

Fonte: Autor

As subseções terão as seguintes atribuições para melhor funcionamento da 7ª seção:

Chefia

Função: Chefe da Seção de Comunicação Social da 5ª DE

Atribuições:
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- Responder  perante  o Chefe do EM pela  execução dos  encargos atribuídos  à  Seção;

Orientar e coordenar todas as tarefas da Seção; Entender-se diretamente com os outros Chefes de

Seção e Chefes de Serviços, no que se refere ao estudo e à solução das questões que lhe são

afetas; Submeter ao Chefe do EM os pareceres e demais estudos elaborados pela Seção; Elaborar

o expediente final decorrente dos estudos aprovados,  inclusive notas para publicação em BI;

Conceituar os oficiais e as praças da Seção; Providenciar para que o material distribuído à Seção

seja mantido em bom estado de conservação e funcionamento; Providenciar para que o protocolo

e os arquivos da Seção sejam mantidos em dia; Quando despachar diretamente com o Cmt 5ª DE,

dar ciência ao Ch EM dos assuntos tratados e das decisões tomadas, na primeira oportunidade;

Responsabilizar-se pela exigência de que todas as atribuições das Subseções da 7ª Seção da 5ª DE

sejam cumpridas;  Providenciar  para que o planejamento,  coordenação e  desenvolvimento das

atividades de Comunicação Social no âmbito da 5ª DE sigam as diretrizes e normas do Plano de

Comunicação Social do Exército e do Comando Militar do Sul; Assessorar o Cmt da 5ª DE nas

atividades  de  comunicação  social;  Ligar-se  com  os  órgãos  equivalentes,  de  igual  nível,  do

governo federal e estadual na área da 5ª DE e, no que couber, com os da Grande Curitiba e,

quando solicitado e autorizado pelo Cmt da 5ª DE, cooperar com eles; Ligar-se com os Órgãos de

Comunicação Social  dos demais escalões de comando pelo canal técnico,  a fim de manter o

SISCOMSEX permanentemente informado sobre assuntos ou fatos de potencial repercussão na

mídia e que possam afetar a imagem do Exército; Providenciar para que a 5ª seção do CMS e o

CComSEx seja permanentemente informado sobre as matérias veiculadas pela mídia local ou

fatos que possam afetar a imagem do Exército, utilizando o canal técnico (FIPIS) e o meio mais

rápido  de  comunicação,  informando,  tão  logo  seja  possível,  o  Cmt  da  5ª  DE  e  os  demais

Comandos interessados; Orientar o planejamento, a proposta e a promoção de simpósios, estágios

e reuniões com o pessoal do SISCOMSEX da área da 5ª DE e elementos ligados à atividade de

comunicação social;  Participar  das  reuniões de Inteligência da área da 5ª  DE, com vistas  ao

planejamento  de  Operações  Psicológicas,  quando  for  o  caso,  ou  de  divulgar  o  que  for

determinado pelo Cmt da 5ª DE; e colaborar e participar de simpósios, estágios e reuniões de

comunicação social dos G Cmdo e das GU.

Administrativa

Função: Chefe da Subseção de Administração



15

Atribuições:

-  Confeccionar  os  documentos  a  serem  expedidos  pela  S  Sec  Adm;  Providenciar  os

pedidos  de  material  de  expediente  e  de  limpeza;  Providenciar  pedidos  de  viatura  s  junto  à

BAdmAp/ 5ª DE; Fiscalizar a organização, a manutenção e a limpeza da 7ª Seção; Manter o

controle  de carga de material,  os pedidos de descarga e os recolhimentos  necessários  para a

manutenção do material; Realizar o controle do plano de férias; Fazer os levantamento de preços

e pesquisa de pregão dos materiais a serem comprados pela seção; e gerenciar o processo de

concessão e entrega do Diploma de Colaborador Emérito do Exército.

Função: auxiliares da subseção de Administração

Atribuições:

- Auxiliar na fiscalização a organização, a manutenção e a limpeza da 7ª Seção; Auxiliar

no levantamento de preços e pesquisa de pregão dos materiais a serem comprados pela seção; e

auxiliar  no  gerenciamento  do  processo  de  concessão  e  entrega  do  Diploma  de  Colaborador

Emérito do Exército.

Relações Públicas

Função: Chefe da Subseção de Relações Públicas

Atribuições:

- Coordenação e execução de atividades de RP nas diversas solenidades; Coordenação e

execução de atividades de informações e de esclarecimentos para o universo de pessoas a serem

mobilizadas;  Coordenação das  comemorações  de  datas  significativas;  Condução de  ações  de

assistência cívico-social; Análise e elaboração de resposta aos pedidos de apoio de material e

pessoal, realizados por entidades civis e pelas Organizações Militares; Planejamento e condução

das  reuniões  de  confraternização;  Organização  das  equipes  para  as  diversas  solenidades;  e

Elaboração do protocolo dos eventos externos e internos da 5ª DE.

Função: Auxiliar da Subseção de Relações Públicas

Atribuições:

-  Elaboração  e  entrega  do  kit  de  boas-vindas  a  militares  que  chegam  à  Guarnição;

Elaboração  de  cerimonial  nas  solenidades  externas  e  internas;  Confirmação  de  presença  das

principais autoridades nas solenidades; Expedição e distribuição de convites para os diversos

eventos;  Expedição  de  cartões  de  cumprimentos,  felicitações,  pêsames,  etc;  Atualização  e
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manutenção do banco de dados; Expedição e distribuição de convites para os diversos eventos;

Confirmação de presença de autoridades para os diversos eventos; e medidas administrativas dos

Servidores Civis e Oficiais PTTC.

Seção de Relações Públicas Avançada

Atribuições:

- Identificação e credenciamento de todos os elementos civis e militares, em visita ao

público interno, agências bancárias, cantina e estúdio fotográfico; Recepção, credenciamento e

condução de autoridade em vista aos gabinetes; e providenciar para que a recepção inicie suas

atividades  30 minutos  antes  do expediente do QG, e  encerre  30 minutos  após o término do

mesmo, sem fechar ao meio-dia.

Produção e Divulgação

Função: Chefe da Subseção de Produção e Divulgação

Atribuições:

-  Coordenação  das  campanhas  institucionais  no  âmbito  do  5ª  DE;  Coordenação  das

atividades sócio-culturais da 5ª DE; Distribuição do material de divulgação elaborado pela 5ª DE

e pelo CCOMSEx;

-  Confecção  dos  documentos  referentes  à  subseção;  Consulta  diária  à  página  do

RESISCOMSEX; e seleção de assuntos de interesse da 5ª DE na página do RESISCOMSEX.

Função: Adjunto da Subseção de Produção e Divulgação

Atribuições:

- Desenvolvimento e atualização da página da 7ª Seção (Intranet); Desenvolvimento e

atualização  da  página  da  Internet  da  5ª  DE;  Atualização  da  página  da  Intranet  da  5ª  DE;

Elaboração de materiais de propaganda institucional; Elaboração do vídeo institucional da 5ª DE;

Divulgação das operações da 5ª DE; e divulgação das campanhas de interesse ao público interno.

Função: Adjunto da Subseção de Produção e Divulgação

Atribuições:

Edição de vídeo e imagem; atualização da página da Internet da 5ª DE; e atualização da

página da Intranet da 5ª DE.
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Relações com a mídia

Função: Chefe da Subseção de relações com a mídia

Atribuições:

- Confeccionar os documentos referentes à subseção; Remessa de FIPIS ao CCOMSEx

(sfc); Alimentar o sistema de notícias do site internet da 5ª DE; Contato com a mídia (respostas

aos  questionamentos,  entrevistas  e  informações);  Confecção  de  notas  para  a  imprensa;  e

preparação de Press Kits.

Função: Auxiliar da Subseção de relações com a mídia

Atribuições:

- Realizar a clipagem dos jornais de circulação da Grande Curitiba; Verificar e imprimir

os e-mails recebidos; Auxiliar na cobertura fotográfica e audiovisual das solenidades; Edição de

vídeo; e auxiliar na montagem do álbum físico e digital do Cmt da 5ª DE.

Pode-se concluir então que a seção de comunicação social da 5ª DE deve estar estruturada

para atender e relacionar-se com os diversos públicos internos e externos, com a mídia e produzir

materiais  promocionais.  Assim  deve  ter  três  seções  para  essas  missões:  relações  públicas,

relações  com  a  mídia  e  produção  e  divulgação.  Além  de  um  setor  administrativo  para  as

atividades não finalísticas da seção.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tarefa principal deste estudo foi apresentar um modelo de assessoria de comunicação

social para atender aos três Grandes Comandos do Quartel General do Pinheirinho. Assim  foi

realizado um estudo em outras assessorias de comunicação do Exército Brasileiro para servir

como base para montar uma estrutura de assessoria de comunicação para o QG do Pinheirinho.

A  primeira  assessoria  de  comunicação  estudada  foi  a  do  Exército  Brasileiro,  o

CCOMSEx, por ser a mais estruturada e a que emana todas as diretrizes de comunicação social

para a instituição. Assim pode-se observar que as principais seções da sua estrutura são: divisão

de planejamento e gestão, divisão administrativa, divisão de produção e divulgação, divisão de

relações com a mídia e divisão de relações públicas. Sendo que as divisões de planejamento e
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gestão e administrativa visam atividades de apoio ao funcionamento do CCOMSEx e as demais

divisões nas atividades de comunicação social do Exército.

A segunda assessoria de comunicação estudada foi a do Comando Militar do Sul, escalão

imediatamente  superior  da  5ª  DE.  Nesta  assessoria  pode-se  observar  semelhanças  com  o

CCOMSEx na sua estrutura: subseção de planejamento, administrativa, produção e divulgação e

relações  públicas.  Já  a  subseção  de  informações  públicas,  apesar  da  denominação  diferente,

possui as mesmas atribuições do divisão de relações com a mídia.

Com base no estudo dessas  duas  assessorias  foi  possível  apresentar  uma proposta  de

assessoria de comunicação para a 5ª DE, adaptando para as necessidades e particularidades do

Quartel General do Pinheirinho. Assim a chefia assumiu também as atividades de planejamento e

estruturou com as seguintes seções: produção e divulgação, administrativa, relações com a mídia

e relações públicas.

Além da proposta da estrutura da seção, foi apresentado uma proposta para as atribuições

de cada subseção/cargo. Assim cada militar pode se especializar nas suas tarefas, melhorando a

produção da seção e da comunicação social da 5ª DE.

A segunda tarefa deste estudo foi verificar a viabilidade da unificação das agências de

comunicação dos três comandos de general do QG do Pinheirinho. Pela similaridade de estrutura

das assessorias de comunicação e  pela observação direta deste  pesquisador durante o ano de

2017, chega-se à conclusão que seria a melhor linha de ação a unificação. Primeiro por que o

calendário  de  atividades  de  comunicação  social  são  iguais  aos  três  comandos,  pois  estamos

subordinados aos mesmos escalões superiores, CCOMSEx e CMS. Hoje, cada Grande Comando

tendo sua seção de comunicação social, existe um retrabalho na elaboração das campanhas de

comunicação social no QG do Pinheirinho, pois cada seção executa isoladamente sua campanha,

como por exemplo datas  comemorativas,  promoções,  apresentação e despedidas de militares,

dentre outros.

O segundo motivo, fruto da observação direta, é que nenhuma das seções tem militares

suficientes para mobiliar todos os setores da assessoria de comunicação de seu Grande Comando,

ocasionando acúmulo de atribuições e deficiência na execução dos trabalhos tendo em vista o que

os militares não podem se especializar num ramo da comunicação social.
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Unificando as seções de comunicação social dos Grandes Comando do QG do Pinheirinho

haveria militares suficientes para todos os setores e o calendário de atividades de comunicação

social seria executado para atender em comum o QG do Pinheirinho, evitando assim o retrabalho.

Entretanto para implantar essa unificação, seria necessário pesquisar a opinião dos três

generais comandantes, pois sem suas autorizações não é possível esta unificação. Todavia, por

questão de tempo e rotatividade de comandantes durante este ano não foi possível fazer esta

pesquisa, ficando como sugestão para novos trabalhos.

Assim conclui-se que hoje a 7ª seção possui uma deficiência em pessoal de um oficial

jornalista  e  dois  sargentos  para  atender  a  proposta  de  assessoria  apresentada  neste  trabalho,

entretanto as funções e atribuições estão bem mais definidas e adequadas ao funcionamento da

seção.

 OPTIMIZATION AND UNIFICATION OF THE SECTIONS OF SOCIAL
COMMUNICATION OF THE QUARTER-GENERAL DO PINHEIRINHO

SUMMARY

This work describes the unification of the social  media sections of the Pinheirinho barracks:

optimization and creation of a single communication advisory in Pinheirinho headquarters. This

approach is justified by the fact that the 7th section of the 5th DE does not have a well defined

division and attributions, and also by the rework done by the three communications agencies in

Pinheirinho's  HQ  (5th  DE,  5th  RM  and  AD/5).  The  main  objective  is  to  analyze  which

communication model is best adapted to the Headquarters of Pinheirinho, Curitiba-PR, for the

performance of Social Communication activities in the States of Paraná and Santa Catarina. This

attempt will be achieved through a survey of the Brazilian Army's Communications Advisory

Services, CCOMSEx and the 5th section of the Southern Military Command, which are agencies

larger  than  the  media  section  of  the  5th  DE and  will  serve  as  a  basis  for  the  proposal  of

optimization of the latter and a bibliographic research that will raise specific knowledge in the

area,  providing  technical  support  for  the  hypotheses  raised,  analyzing  and  evaluating  its

contribution  to  solve  the  problems  raised.  The  research  resulted  in  Pinheirinho's  HQ

communication  consultancy  being  better  structured  in  four  subsections:  production  and

dissemination, administration, media relations and public relations. And, if it is not possible to
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immediately unify the communications agencies of the 5th ED, 5th RM and AD / 5, the effective

7th section should perform all communication activities cumulatively.

Keywords: Communication assistance. 5th Army Division. Brazilian army. Public relations. HQ

of Pinheirinho.
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