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RESUMO

Este  trabalho  descreve  a  importância  da  conduta  organizacional  na  atividade  de
Comunicação Social do Exército Brasileiro (EB). Tal abordagem é devida ao fato da atividade de
Comunicação  Social  ser  a  principal  ferramenta  na  difusão  dos  pensamentos  e  diretrizes  que
norteiam os rumos da Força. O objetivo deste trabalho é descrever a atividade de Comunicação
Social do Exército Brasileiro, destacando a importância da Conduta Organizacional na mesma.
Este propósito será atingido por meio de pesquisa bibliográfica e documental.  Foi realizada uma
pesquisa do Plano de Comunicação Social do Exército e das atividades desenvolvidas. A pesquisa
demonstrou o modo de desenvolvimento das ações de Comunicação social no Exército Brasileiro.
Descreve como atingir o público alvo, preservando e fortalecendo a imagem da Instituição.
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1 INTRODUÇÃO

Este  trabalho  descreve  a  conduta organizacional  na  atividade  de  Comunicação  Social

(Com Soc) do Exército Brasileiro, diante da importância crescente da Informação em um mundo

cada vez mais interconectado e interdependente, está inserida em todas as atividades da Força e

constitui-se em importante ferramenta no processo para a tomada de decisão, permitindo ao EB

interagir, cada vez mais, com a opinião pública.  

Tal abordagem é devido a grande credibilidade e o capital de confiança, alcançados pelo

Exército Brasileiro, junto à sociedade, em face de resultados obtidos nas mais diversas ações em

que a Força Terrestre se fez e se faz presente, aumentam sua exposição nos órgãos de mídia.

Desta forma, cabe a cada integrante da Força atuar como um agente de comunicação social,

contribuindo e sendo responsável pelo fortalecimento e pela preservação da imagem institucional.

É importante que as atividades de Comunicação Social  atinjam os diferentes setores da

sociedade, camadas sociais e regiões geográficas, devendo ser executadas nos diversos níveis,
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para  o  sucesso  das  ações  da  Instituição,  contribuindo  para  a  elaboração  de  um projeto  que

fortaleça e preserve a imagem da Força, atingindo o maior público possível. 

O  objetivo  deste  trabalho  é  apresentar  a  conduta  organizacional  pretendida,  no

desenvolvimento  das  atividades  de  Comunicação  Social.  Sua  disseminação  permite  uma

padronização e questionamentos nos procedimentos relativos à Com Soc, permitindo melhorias

e/ou consolidação de condutas. 

Este intento se apoia em pesquisas bibliográficas e análise documental.

 

2 COMUNICAÇÃO SOCIAL 

2.1 CONCEITO 

A necessidade da Comunicação surge pela ideia-força de cooperação entre os homens.

Considerando-se, pois, o ponto de vista histórico, é certo afirmar que a Comunicação se apresenta

como o único instrumento de sobrevivência da sociedade, solidificada pela cooperação e pela

coexistência (Comunicação Social, 2009).

À luz dos aspectos que relação interpessoal e institucional, em última análise, conformam

a Comunicação Social como uma oportunidade de interação entre pessoas, trazendo-as em torno

de assuntos de interesse comum e fazendo-as descobrir pontos de intersecção de personalidades e

interesses. A Comunicação Social pode, pois, ser conceituada como:

O processo pelo qual se pode exprimir ideias, sentimentos e informações visando
ao estabelecimento de relações e soma de experiências. É um campo de conhecimento 
acadêmico que busca aperfeiçoar o relacionamento entre os seres humanos como 
indivíduos ou integrantes de um grupo social. (Manual de Fundamentos, 2017, p. 1-2)

.

2.2  MISSÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL NO EXÉRCITO BRASILEIRO 

A Comunicação Social (Com Soc) acompanha a evolução das relações no mundo, de forma

abrangente  e  interativa.  As  pessoas  estão  em  contato  contínuo  umas  com  as  outras  e  as

organizações promovem o atendimento imprescindível de suas demandas. Obter a coesão interna,

a  compreensão,  o  respeito  e  o  apoio  dos  públicos  são  objetivos  a  serem  permanentemente

conquistados. Nesse contexto, o Exército Brasileiro (EB) considera a Com Soc uma estratégia

direcionada  para  fortalecer  a  identificação  da  Instituição  como  relevante  e  imprescindível  à
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Nação. Para tanto, o Sistema de Comunicação Social do Exército (SISCOMSEx) desenvolve suas

atividades destacando a importância do assunto como instrumento de apoio na condução dos

objetivos da Política Militar Terrestre (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017).

No  desenvolvimento  dessas  atividades,  o  Exército  busca  o  equilíbrio  entre  os  seus

interesses e os dos diversos segmentos de público com os quais interage. Em razão disso, elabora

planejamentos que valorizem o desenvolvimento de ações integradas e dinâmicas, que permitam

que as orientações, estabelecidas pelo Plano de Comunicação Social, sejam implantadas pelas

Organizações Militares (OM) (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017).

A Comunicação Social (Com Soc) visa preservar e fortalecer a imagem da Força perante a

sociedade  brasileira  e  diante  da  comunidade  internacional,  conduzir  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. 

3 CONDUTA ORGANIZACIONAL

3.1 CONCEITO

A conduta organizacional (CO) objetiva estudar, observar, entender, padronizar, estabelecer,

explicar, e modificar o comportamento de pessoas enquanto integrantes de uma instituições e

empresas. 

O objetivo da conduta organizacional é padronizar procedimentos na Comunicação Social

do Exército Brasileiro, objetivando fortalecer e preservar a imagem da Instituição, por meio de

seus integrantes.

 3.2 CONDUTAS DOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO
EXÉRCITO
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No contexto do da atividade de Com Soc no Exército Brasileiro, a Instituição estabelece,

segundo seu Plano de Comunicação Social, 2017, premissas para as condutas de seus integrantes.

Tais premissas visam padronizar condutas com os públicos interno e externos .

Dentro destas condutas destacamos atuação de forma a criar condições que facilitem a

implementação de todas as ações políticas que tenham por objetivos (EXÉRCITO BRASILEIRO,

2017):

Difundir as ações de preparo e de emprego da Força, tanto na Defesa Externa, quanto na

garantia da lei e da ordem, interagir permanentemente o Exército com a sociedade brasileira,

preservar as tradições, a memória e os valores morais, culturais e históricos, preservar e fortalecer

a imagem do Exército junto à opinião pública, sensibilizar a sociedade quanto à importância da

Instituição para o País,  e  aumentar  a projeção do Exército  no concerto internacional e a  sua

aproximação com os demais exércitos. 

Outro aspecto importante é buscar antecipar-se aos fatos e adotar uma postura proativa.

Um exemplo de tal fato foi a pauta de uma matéria sobre o crime de abigeato em Santa Maria -

RS, onde pela movimentação de drones sobre o campo de instrução do Exército na região, fez o

Comando Militar do Sul informar ao Centro de Comunicação Social do Exército oportunamente,

antecipando os fatos de uma possível citação da Instituição no programa do Fantástico.

3.2.1 ORIENTAÇÕES GERAIS ÀS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM)

Os quartéis são os principais vetores de divulgação da Instituição junto à sociedade e a

mídia.

Por  estarem em todo o  território  nacional  permite  presença  permanente  e  capilaridade  na

divulgação da imagem da Força Terrestre.

Dentre  os  procedimentos  desejados  destacam-se  limpeza  e  boa  apresentação  de  seus

militares,  das  instalações  e  a  marcialidade  dos  militares,  causando  uma  boa  impressão  aos

visitantes.

A cordialidade de estar presente na identificação dos visitantes. 
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Dependendo do nível hierárquico da autoridade visitante, é adequado que o comandante

da OM a receba na entrada ou designe um oficial  para fazê-lo e,  em seguida,  conduzi-la  ao

gabinete. 

O serviço de telefonista de uma OM deve ser mobiliado com pessoal capacitado para

atendimento ao público. O telefonista, ao iniciar o atendimento deve mostrar-se cortês e cordial,

dizendo o nome da OM e cumprimentando com “bom dia”, “boa tarde” ou “boa noite”. Sempre

deve demonstrar interesse em servir e informar corretamente. 

Outro aspecto importante é para que durante as visitações públicas, realizar uma pequena

apresentação sobre a OM, preferencialmente no auditório, estabelecer um roteiro de visita a ser

seguido no interior do aquartelamento, escalar guias preparados para a condução dos visitantes,

estabelecer  medidas  de  segurança  para  as  demonstrações  e  mostras  de  material  de  emprego

militar,  providenciar  sanitários  (masculino  e  feminino)  limpos  e  em condições  de  uso  pelos

visitantes e manter a apresentação impecável das instalações, dos equipamentos e das viaturas da

OM.

Quanto aos menores de idade não se deve permitir o manuseio de armamento, individual

ou coletivo, inclusive de ar comprimido, o manuseio de explosivos ou munições, mesmo que de

manejo, o passeio ou a entrada em veículos com armamento e o tiro com armas de qualquer tipo,

incluindo as de ar comprimido e simuladores de qualquer arma ou equipamento.

As comitivas de militares devem ser recepcionadas, preferencialmente com a presença do

Cmt OM ou por oficial designado para tal. 

Deve-se providenciar para que o alojamento esteja em condições de receber os visitantes,

disponibilizando as informações necessárias sobre a rotina da OM, bem como aspectos relevantes

sobre a cidade visitada,  disponibilizar  uma relação de telefones úteis  e  escalar  um oficial  de

ligação. 

As  OM  que  possuam  páginas  eletrônicas,  devidamente  amparadas  pela  IG-01.010,

deverão atentar para que elas possuam, ao menos, o símbolo da OM, o nome completo da OM,

a mensagem de boas-vindas; o histórico, subordinação, informações gerais, tais como o endereço

físico da OM e o correio eletrônico funcional de domínio administrado pelo Exército; e o do

responsável pelo conteúdo do sítio de internet. 

É vedada a divulgação de endereço de correio eletrônico que utilize domínio público. 



6

Um aspecto essencial é que conste  a autorização para publicação da página eletrônica

(documento,  data  e  autoridade  responsável),  um  link para  o  sítio  oficial do  EB

(http://www.eb.mil.br) e informações estipuladas em normas da Administração Pública Federal,

quando pertinente.

Não  se  deve  permitir  a  veiculação  de  informações  pessoais  nas  páginas  eletrônicas

institucionais,  cuidando  para  que haja  a  constante  revisão  do  conteúdo  disponível  na  página

eletrônica, de forma que as informações sejam coerentes, exatas e pertinentes. 

Só  se  deve  alterar  o  conteúdo  das  informações  disponibilizadas  no  sitio da

internet, mediante autorização do comandante, chefe ou diretor da OM. 

Cabe ressaltar  que é de responsabilidade do CCOMSEx a manutenção de uma relação

atualizada das OM que possuam páginas eletrônicas na internet.

3.2.2  O PAPEL DO COMANDANTE NA COMUNICAÇÃO SOCIAL

O comandante/chefe/diretor de uma OM é o principal representante de sua Unidade 

militar junto à sociedade e aos órgãos de imprensa. Suas ações na condução das atividades de 

Com Soc sob sua responsabilidade, definem a imagem do Exército Brasileiro junto ao público de 

sua guarnição militar (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017).

Dentre  as  ações  do  comandante/chefe/diretor  é  importante  salientar  as  que  ele  é  o

responsável pela atividade de Com Soc no quartel, na guarnição e nos municípios de sua área de

atuação. Assim, deve aproveitar todas as oportunidades para desenvolver atividades de Com Soc,

as mais amplas possíveis.

É importante que ao, desenvolver qualquer ação, seja ou não operacional, haja avaliação

sobre o impacto dessa iniciativa junto aos públicos-alvo e sobre a imagem da Instituição. Dessa

forma,  as  ações  de  comunicação  institucional  no  cotidiano  da  OM,  em consonância  com o

presente Plano, devem atender às peculiaridades da OM e estar de acordo com diretrizes de seu

escalão superior.

O comandante deve estimular a prática diária das Relações Públicas e promover a sinergia

interna, para a melhoria da autoestima e da coesão dos integrantes da OM e, ainda, para criar

laços sólidos de bom convívio com a comunidade. As iniciativas do comando irão sempre influir

na manutenção dos elevados índices de aceitação do Exército junto à população brasileira. 

http://www.eb.mil.br/
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Cabe ao comandante manter um relacionamento com a mídia de forma profissional  e

amistosa,  antecipando-se aos fatos ou respondendo as solicitações  com agilidade,  para que a

notícia  possa  ser  veiculada  com  o  mínimo  de  distorção,  eliminando-se  os  espaços  para

especulações indesejáveis.

O comandante deve, também, empenhar-se para que o Canal Técnico implementado pela

RESISCOMSEx opere eficazmente e que as informações fluam com rapidez e oportunidade.

3.2.3 AÇÕES DO OFICIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Um personagem de papel fundamental na atividade de Com Soc de uma OM é o Oficial de

Comunicação Social.  Este deve ter  o perfeito  entendimento das intenções e diretrizes de seu

comandante/chefe/diretor (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017).

Ele é o principal assessor do comandante em todos os assuntos referentes às relações de

uma  OM  com  os  públicos  interno  e  externo.  Portanto,  é  um  mediador,  um  gestor  de

relacionamentos com os segmentos de interesse da Instituição. 

Deve ter visão sistêmica e estratégica, estar em condições de apoiar e atuar na gestão de

processos comunicacionais, antecipar fatos, ser proativo e oferecer alternativas para a tomada de

decisão. 

Necessita  saber  valorizar  o  desenvolvimento  de  atividades  de  forma  integrada,  pois

nenhuma área da Com Soc se sobrepõe a outra: as Relações Públicas, as Informações Públicas e a

Divulgação Institucional caminham juntas, sintonizadas nos objetivos da ação. 

É importante levar em consideração, ao desenvolver uma ação de comunicação qual é o

público?  Qual é o objetivo?  É realmente necessária e oportuna? Como será desenvolvida? Qual

a  abrangência  de  sua  visibilidade  interna  e  externamente?  Quais  as  experiências  anteriores

mostram resultados positivos de ações dessa natureza?

Outro  aspecto  importante  é  estar  permanentemente  atualizado  sobre  os  assuntos  de

interesse Força, devendo intensificar os relacionamentos nos níveis de sua competência, estimular

os  segmentos  do  público  interno  à  participação  e  à  cooperação,  despertar  o  interesse  pela

informação,  em  todos  os  níveis,  contribuindo  para  fortalecer  as  relações  de  vínculo  e  de

confiança entre os públicos e a Instituição. 
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3.3 ATENDENDO O PÚBLICO

 As pessoas sentem necessidade de ser tratadas como únicas. Assim, quem procura uma

OM supõe que o militar ou o servidor civil que vier a atendê-lo o faça de forma especial e que a

OM reconheça a importância de sua pessoa e de sua solicitação (EXÉRCITO BRASILEIRO,

2017). 

Assim sendo cresce de importância o entendimento deste conceito para a execução das

atividades. É preciso se portar como um prestador de serviços, objetivando o melhor atendimento

possível ao cliente.

As pessoas que se dirigem a uma OM buscam solucionar alguma demanda que lhes é

importante.  Devem ser tratadas  com atenção,  mesmo que seu interesse não seja  satisfeito.  O

tratamento cordial, com respostas rápidas e precisas, deve ser o foco de todas as OM do Exército.

De  maneira  geral,  ao  selecionar  os  auxiliares  que  atenderão  aos  diversos  públicos,  o

oficial de Com Soc deverá intruí-los no sentido de que sejam cordiais, escutem o interlocutor

com atenção, deixando-o expor suas demandas até o fim, sem interrompê-lo desnecessariamente,

evitem as discussões, falem de maneira clara e pausada, certificando-se de terem sido entendidos,

evitem o uso de termos militares (abreviaturas e jargões) no trato com civis, bem como o uso de

gírias,  em  qualquer  situação,  sejam  proativos,  busquem  as  soluções  para  as  demandas

apresentadas, de forma rápida e precisa e que verifiquem se a explicação sobre procedimentos a

serem adotados foi entendida, sanando dúvidas remanescentes.

3.3.1. A EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO 

A OM pode estar fisicamente estruturada para atender ao público, mas se não dispuser de

militares e/ou servidores civis preparados para dispensar às pessoas o devido tratamento, poderá

colocar em risco a imagem da Força Terrestre. Assim, qualquer que seja o grau hierárquico de

quem tiver contato direto ou indireto com o público-alvo será considerado pessoa envolvida neste

processo.  Dessa  forma,  sua  maneira  de  falar  e  agir  influenciará  a  imagem formada  sobre  o

Exército. 

O militar é o principal vetor no tocante a atingir a excelência no atendimento, desse modo

a preparação dos quadros para o desempenho da atividade cresce de importância.
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Sendo, portanto, o principal cartão de visita da Instituição, cada militar e/ou servidor civil

deve dedicar especial atenção aos detalhes do seu trabalho, para que o atendimento prestado crie

empatia com o público. 

4  A ATIVIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO EXÉRCITO BRASILEIRO 

4.1  COMUNICAÇÃO SOCIAL NO EXÉRCITO BRASILEIRO

A Comunicação Social (Com Soc), diante da importância crescente da Informação em um

mundo cada vez mais interconectado e interdependente, está inserida em todas as atividades da

Força e constitui-se em importante ferramenta no processo para a tomada de decisão, permitindo

o  Exército  Brasileiro  (EB)  interagir,  cada  vez  mais,  com  a  opinião  pública  (EXÉRCITO

BRASILEIRO, 2017).  

Atualmente a Com Soc é a principal arma da Instituição na divulgação de seus valores,

ações e conquistar seus objetivos, seja junto à sociedade, a classe política e ao público interno.

A credibilidade  e  o  capital  de  confiança  alcançados  pelo  Exército  Brasileiro,  junto  à

sociedade, em face de resultados obtidos nas mais diversas ações em que a Força Terrestre se fez

e  se  faz  presente,  aumentam sua  exposição  nos  órgãos  de  mídia.  Desta  forma,  cabe  a  cada

integrante  da  Força  atuar  como  um  agente  de  comunicação  social,  contribuindo  e  sendo

responsável pelo fortalecimento e pela preservação da imagem institucional.

Não  obstante  os  resultados  positivos  das  pesquisas  de  opinião  de  vários  Institutos,  o

diagnóstico da imagem do Exército, realizado em 2016 pelo Centro de Comunicação Social do

Exército  (CCOMSEX),  identifica  oportunidades  de  melhorias  sinalizadas  pelos  públicos  de

interesse.  Assim,  em  2017,  as  atividades  de  Com  Soc  voltadas  para  diferentes  setores  da

sociedade, camadas sociais e regiões geográficas devem ser planejadas nos diversos níveis para o

sucesso das ações da Instituição, contribuindo para a elaboração do projeto político da Força.
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                                      Arquitetura da Comunicação Social

                                                      Fonte: Manual de Fundamentos

O Portfólio Estratégico do Exército precisa ganhar mais visibilidade, particularmente os 8

(oito)  Projetos  Estratégicos  Indutores  da  Transformação.  Esta  divulgação  visa  esclarecer  a

sociedade que os projetos estão estreitamente ligados à segurança do País e ao desenvolvimento

nacional, formando uma opinião pública mais favorável à sua implantação.

A ideia-força Defesa da Amazônia necessita ser enfatizada, evidenciando a importância da

presença da Força na região, os efeitos da atuação da Instituição, bem como a premência das

necessidades para a defesa da área.

Deve-se  divulgar  o  tema  Fronteiras,  caracterizando  seus  reflexos  no  desenvolvimento

nacional, na soberania, na integridade, na segurança da população, inclusive nos grandes centros.

Respaldar-se na determinação contida na Estratégia Nacional de Defesa (END) de desenvolver as

três capacidades básicas de monitoramento-presença-mobilidade, e no papel imprescindível do

Exército para as ações que aí se desenvolverem.

A Com Soc deve enfatizar a Defesa da Pátria como principal missão do Exército e veicular

o  Preparo  e  Emprego,  atividade-fim  da  Força,  como  principal  Sistema  de  Atividade,

estabelecendo-o como referência e definidor das necessidades para os demais.

O Sistema de Proteção Social das Forças Armadas (SPSFA) é constituído por um conjunto

integrado de  instrumentos  legais  e  ações  afirmativas  permanentes  e  interativas,  que  visam a

assegurar  o  amparo  social  aos  militares  das  Forças  Armadas  e  seus  dependentes.  Assim,  os

trabalhos realizados pelo GT Com Soc sobre esse tema devem continuar em 2017, a fim de
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prestar precisos esclarecimentos à sociedade e aos formadores de opinião sobre as peculiaridades

da carreira militar, que justificam a consolidação do SPSFA, conforme previsto na Constituição

Federal.  

4.2  DIRETRIZ DO COMANDANTE DO EXÉRCITO

O Comandante do Exército Brasileiro, General  de Exército Eduardo Dias da Costa Villas

Bôas destacou em suas diretrizes a importância da Com Soc para a Força Terrestre, conforme

texto abaixo:

A intenção do Comandante do Exército é que a Força Terrestre seja reconhecida pela

sociedade brasileira como uma Instituição pertencente ao Estado, que está presente em todo o território nacional e

pronta para atender às necessidades da Nação; que cumpre sua missão constitucional de defender a Pátria, de

garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem, e de contribuir com o desenvolvimento nacional, preservando

princípios  e  valores.  A confiança  da  sociedade  no  Exército  (mais  de  80%),  medida  em  2016,  deve  servir  de

parâmetro para aprimorarmos esse percentual, com vista a obter uma imagem cada vez mais positiva. Para tanto, o

Sistema de Comunicação Social do Exército deve buscar o aprimoramento de sua estrutura e de seus processos de

divulgação, bem como a capacitação dos seus recursos humanos, em particular os Comandos Militares de Área, que

em última análise, são os impulsionadores da comunicação do Exército com a sociedade (GEN VILLAS BÔAS,2016,

p. 14).

4.3  O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (SISCOMSEX) NO EB

O Sistema de Comunicação Social do Exército tem por finalidade promover a realização

coordenada e integrada do conjunto de atividades de Com Soc, assessorar o Comandante nos

assuntos referentes à Com Soc, executar as ações previstas no Plano de Comunicação Social

Institucional  e   estabelecer  um  canal  técnico  entre  os  diversos  escalões,  racionalizando  e

agilizando os fluxos comunicacionais (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017).

O SISCOMSEx é composto pelo  CCOMSEx,  como Órgão Central,  e quatro classes de

agências, são elas:

Agência Classe "A": Seções de Com Soc dos Comandos Militares de Área (Cmdo Mil

A),  do Comando da Força Terrestre  Componente (quando ativado),  da Academia Militar  das

Agulhas Negras e da Escola de Sargentos das Armas;
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Agência  Classe  "B": Seções  de  Com  Soc  das  Divisões  de  Exército,  das  Regiões

Militares, das Brigadas, do Comando da Artilharia do Exército, das Artilharias Divisionárias, dos

Grupamentos de Engenharia, do Comando de Operações Especiais, do Comando de Aviação do

Exército, do Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército, além das OM de Força

de Paz (quando ativadas) e demais OM equivalentes;

Agência  Classe  "C": Seções  de  Com  Soc  das  OM  valor  Unidade  e  Subunidade

Independente, dos Colégios Militares, dos Centros de Preparação de Oficiais da Reserva, dos

Centros de Instrução e demais Escolas, das Circunscrições do Serviço Militar (CSM) e outras

OM equivalentes; e

Agência Especial (AE): Seções de Com Soc do Órgão de Direção Geral (ODG), do

Órgão de Direção Operacional (ODOp), dos Órgãos de Direção Setorial (ODS), dos Órgãos de

Apoio (OAp),  dos  demais  OADI,  das  OM de Saúde e  demais  OM equivalentes.  Funcionam

também como Agências Especiais, as Aditâncias Militares, as Delegacias do Serviço Militar, os

Tiros de Guerra, além do Dst Com Soc e da Cent Com Soc (quando ativados)

4.4 ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO EXÉRCITO BRASILEIRO

A Com Soc do EB realizará atividades abrangendo o marketing institucional, as relações

públicas,  as  relações  com  mídia  e  a  divulgação  institucional,  assessorando  diretamente  o

Cmt/Ch/Dir , com o propósito de preservar e fortalecer a imagem da Força perante a sociedade

brasileira, bem como em relação à comunidade internacional (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017).

Essas atividades se desenvolvem conjuntamente, tendo o mesmo grau de importância no

cenário da comunicação, servindo uma a outra de apoio e ao mesmo tempo impulsionando-se

mutuamente.

4.4.1  MARKETING INSTITUCIONAL

As ações de marketing na Força deverão ser direcionadas para os campos da cultura, da

educação, da ciência e tecnologia, da ação social, da ecologia e do esporte, sempre que possível

associadas ao desenvolvimento da capacidade operacional do Exército. 
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Ao ser empregado de forma integrada com as áreas da Comunicação Social, o marketing

deve  ser  inserido  naturalmente  no  desenvolvimento  de  campanhas,  programas  e  projetos,  ao

buscar parcerias e (ou) apoios para a promoção de mensagens institucionais da Força, analisar a

conveniência de agregar a imagem do Exército a outras marcas, definir melhor a mídia e elaborar

programa de veiculação de mensagens da Força com vistas a otimizar o resultado do esforço de

comunicação,  promover  a  Rádio  Verde-Oliva,  a  página  eletrônica  do  Exército,  bem  como

incrementar a utilização das mídias sociais do Exército, de forma a alcançar os objetivos de suas

criações, como também manter crescente o número e fidelização dos ouvintes e internautas e

orientar a utilização de espaços publicitários nos produtos elaborados pelo CCOMSEx ou pelos

componentes do SISCOMSEx .

4.4.2 RELAÇÕES PÚBLICAS

A atividade de Relações Públicas é um ramo de grande relevância para a Comunicação

Social, promovendo a boa imagem do Exército junto a seus públicos. Para isso, define estratégias

e executa projetos de comunicação, transmitindo os valores, objetivos e as ações da Instituição. 

A busca da excelência no atendimento ao público em geral deve ser uma preocupação de

todos os comandantes, chefes e diretores e de todos os integrantes da Força, devendo merecer

atenção  especial  os  seguintes  aspectos:  a  conduta;  a  urbanidade;  a  postura  profissional;  a

apresentação  pessoal;  a  maneira  educada  de  atender  pessoalmente,  por  telefone  ou  por

correspondência;  bem  como  os  cuidados  e  a  atenção  em  relação  ao  fornecimento  das

informações.

4.4.3 RELAÇÕES COM A MÍDIA

Quando os meios de comunicação de massa assumem papel preponderante na formação

da opinião pública, cumpre a todos os integrantes da Instituição buscar formas de fortalecer e

consolidar, cada vez mais, a imagem do Exército Brasileiro. 
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Assim sendo, é essencial entender a conjuntura atual. Com o aumento da demanda por

informações em tempo real, cresce a necessidade de transparência e torna-se cada vez mais difícil

divulgar a imagem da Instituição. Como regra básica para o relacionamento com a mídia, cabe

enunciar que “respeitado o nível hierárquico de quem fala, resguardado o sigilo do que não pode

ser veiculado e considerado aquilo que há interesse de divulgar em benefício da imagem da

Força, mantenha-se como princípio a máxima abertura e o mínimo retardo”. 

Portanto,  o relacionamento com a mídia deve privilegiar  a  antecipação,  a  rapidez,  a

transparência e a confiabilidade nas respostas e questionamentos. Nenhuma demanda pode deixar

de ser respondida com oportunidade. Cabe destacar a importância de a Força se manifestar em

temas de seu interesse, posto que o Exército será mais bem conhecido quando houver divulgação

constante dos assuntos que projetem positivamente a imagem da Instituição.

A preservação e o fortalecimento da imagem do Exército junto à mídia, observando a

ação  de  formadores  de  opinião,  primando  pela  verdade,  pela  transparência,  pela  agilidade  e

rapidez das informações.

Há que se aproveitar visibilidade obtida pelo Exército na atuação nos Jogos Olímpicos e

Paraolímpicos Rio 2016, tanto no aspecto da segurança quanto no aspecto da participação de

atletas do programa de alto rendimento. O desempenho das tropas militares na manutenção de um

ambiente  seguro  e  estável  durante  os  Jogos  e  o  desempenho  positivo  dos  atletas  militares,

refletido no quadro de medalhas, contribuíram para o fortalecimento da imagem da Instituição no

cenário Nacional e Internacional.

4.5.4  PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

O sítio “www.eb.mil.br”  é o endereço eletrônico do Exército na internet. Ele permite

acessar variados produtos on-line, bem como textos e imagens a respeito das áreas de atuação da

Força (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017). 

O portal  eletrônico  funciona  como meio  de  divulgação  das  atividades  da  Força,  de

contato  com  profissionais  da  mídia  e  de  outras  categorias  profissionais,  de  informação  e

interatividade  com  os  integrantes  da  Força,  de  contato  direto  do  público  em  geral  com  a

Instituição e de acesso às mídias sociais, à rádio e à TV Verde-Oliva. 



15

O portal do Exército oferece, ainda, aos seus visitantes, arquivos de áudio e vídeo com

notícias da Força que podem ser acessados ou vistos pelo usuário ou utilizados por emissoras de

radiodifusão.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atuais transformações amplas e aceleradas, em todos os campos da atividade humana,

conduzem as organizações e as instituições a se adaptarem à mudança continuada dessa realidade,

como condição de sobrevivência (Comunicação Social, 2009).

O avanço tecnológico dos meios de comunicação, um dos fatores mais importantes da

globalização, permite a transmissão e a recepção de informações em tempo real, seja na paz ou na

guerra.

O chamado “mercado da informação”, de escala mundial, mostra que a notícia não tem

fronteiras.

Dos conflitos ocorridos entre diferentes países, a partir da década de 70, pode-se observar

a crescente influência da opinião pública como um fator de decisão política e militar.

Atualmente, é impositiva a aproximação das instituições com os diversos segmentos da

sociedade, em particular com os formadores de opinião.

A comunicação interna constitui um meio insubstituível para que se possa conduzir os in-

tegrantes da Instituição e executar as ações a fim de alcançar seus objetivos.

A Comunicação Social é uma ferramenta valiosa para multiplicar o poder de combate,

contribuindo para o fortalecimento do moral, da coesão e do espírito de corpo de nossas tropas e,

ao mesmo tempo, para conquistar e manter a opinião pública.

É oportuno destacar que a atividade de Com Soc desenvolvida dentro da instituição, no

contexto de uma conduta organizacional que objetiva a preservação e o fortalecimento da sua

imagem,  auxilia  em  muito  o  desenvolvimento  das  ações.  Sua  padronização  estabelece  uma

doutrina a ser seguida, fato que evidencia a grande importância ao tema.

Demonstrou-se  que  as  condutas  referentes  à  divulgação  do  Exército  Brasileiro,  que

aumentam a credibilidade da Instituição e das Forças Armadas junto à sociedade.
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Este trabalho demanda uma maior pesquisa, com a realização de um estudo de caso que

demonstre/mensure os resultados da conduta organizacional, adotado atualmente, nas atividades de

Com Soc do EB. 
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