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FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E OS PROJETOS ESTRATÉGICOS DO 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

ANDRE PAULO MAURMANN1 
RESUMO 

O presente trabalho aborda o tema de Gestão de Projetos do Exército Brasileiro. 
Tal abordagem se faz necessária haja vista a pouca divulgação dos trabalhos do 
Escritório de Projetos do Exército Brasileiro. O propósito do trabalho é apresentar ao 
leitor, de uma forma geral, as ferramentas disponíveis para o gerenciamento de projetos 
e o atual estágio do Portfólio de Projetos do Exército Brasileiro. O trabalho consiste em 
uma apresentação da bibliografia disponível acerca de gerenciamento de projetos e da 
documentação atinente ao portfólio do Exército Brasileiro. Serão apresentados os três 
eixos de projetos definidos e suas ramificações. O trabalho justifica-se pela necessidade 
de uma maior divulgação da forma de trabalho profissional e moderna que o Exército 
Brasileiro vem empregando na gestão de seus projetos que visam, em última análise, 
não só a melhoria da estrutura da Força Terrestre, mas uma contribuição real para a 
sociedade brasileira. O estudo demonstrou que as ferramentas disponíveis são 
largamente empregadas na gestão dos projetos e que o Exército Brasileiro possui, hoje, 
pessoal habilitado e conhecimentos suficientes para manter em alto nível a gestão de 
seus projetos, fato esse que, certamente, contribui para o atingimento dos objetivos a 
longo prazo elencados pela Instituição. 
Palavras-chave: Projetos. Portfólio. Força Terrestre. PMBok. 

 

ABSTRACT 
The present essay deals with the theme of Project Management in the Brazilian 

Army. Such an approach is necessary due to the lack of dissemination of the work of the 
Office of Projects of the Brazilian Army. The purpose of the paper is to present to the 
reader, in general, the tools available for project management and the current stage of the 
Brazilian Army Project Portfolio. The work consists of a presentation of the available 
bibliography about project management and documentation related to the portfolio of the 
Brazilian Army. The three axes of defined projects and their ramifications will be 
presented. The work is justified by the need for greater dissemination of the professional 
and modern work that the Brazilian Army has been employing in the management of its 
projects, which aim not only to improve the structure of the Ground Force, but a real 
contribution for the Brazilian Society. The study showed that the available tools are widely 
used in the management of projects and that the Brazilian Army has, today, qualified 
personnel and sufficient knowledge to maintain the management of its projects at a high 
level, a fact that certainly contributes to the achievement of long-term objectives listed by 
the Institution. 
Keywords: Projects. Portfolio. Ground Force. PMBok.

                                                 
1 Mestre em Ciências Militares 
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1 INTRODUÇÃO 

A humanidade sofreu uma grande mudança nos tempos da revolução industrial no 

século XIX. As relações de trabalho precisaram ser adequadas às novas formas de 

produção e a administração de empresas e de recursos passou a ter maior importância. 

Após a segunda guerra mundial, grandes projetos passaram a ser coordenados, 
particularmente pelas superpotências da época (EUA e URSS). A conquista do espaço e 

o desenvolvimento de artefatos nucleares era o foco principal de ambas nações e 

polarizou o planeta por várias décadas. 
A percepção de que projetos longos e com objetivos de grande vulto fez crescer a 

preocupação com o gerenciamento dos mesmos e, no final dos anos 1960, o Project 

Managment Institute foi criado passando a “ditar” as normas sobre o assunto, fato que 
persiste até os dias atuais. 

No Brasil, a atividade de gerenciamento de projetos ganhou força nos anos 1980 e, 

no Exército Brasileiro, apenas no século XXI. 

O presente trabalho tratou das Gestão de Projetos do Exército Brasileiro e tem como 
objetivo apresentar, de uma forma sucinta, as ferramentas de gerenciamento de projetos 

e os projetos atualmente em curso pela Força Terrestre 

A abordagem se justifica haja vista a pouca divulgação acadêmica do trabalho 
desenvolvido pelo Escritório de Projetos do Exército Brasileiro e da forma profissional e 

competente que todo o portfólio foi desenvolvido e vem sendo monitorado. 

Pretende-se atingir o objetivo do trabalho através de uma pesquisa bibliográfica e 
documental que permitirá ao leitor relacionar as ferramentas existente ao atual estágio 

do portfólio do EB. 

2 GESTÃO DE PROJETOS 

Apesar de ser um termo comum na vida das pessoas, o termo projeto ganhou força 
nas últimas décadas. Atualmente o termo designa algo muito mais amplo que a simples 

execução de uma tarefa. De acordo com o PMBok (2017, p. 542) 
Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 
resultado único. A sua natureza temporária indica um início e um termino 
definidos. Temporário não significa necessariamente que um projeto tem curta 
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duração. O fim de um projeto e alcançado quando os objetivos são atingidos ou 
quando o projeto e encerrado porque os seus objetivos não serão ou não podem 
ser alcançados, ou quando a necessidade do projeto deixar de existir. A decisão 
de encerrar um projeto requer aprovação e autorização de uma autoridade 
apropriada. 

Percebe-se claramente na definição que um projeto é um trabalho interdisciplinar 

que envolve vários profissionais de várias áreas e requer um monitoramento para que 

tenha sucesso. Outro aspecto relevante na definição é que um projeto é temporário. Uma 
organização não pode possuir um projeto infindável ou inatingível. Parte-se do 

pressuposto que o projeto tem início, meio e fim e modificará, de alguma forma, a 

Instituição ou Organização. 
Em seu trabalho, SILVA, (2012, p. 26) cita várias definições de projetos e chega a 

um novo conceito: 
Um projeto é um empreendimento cujas atividades são desenvolvidas por 
pessoas, de 
forma coordenada, em etapas que se sucedem com algum recobrimento, 
obedecendo a 
imposições de tempo, custo e qualidade (desempenho), para as quais são 
alocados os 
insumos necessários, que tem o objetivo de criar um produto ou serviço singular, 
até então inexistente, e que normalmente é vinculado a alguma necessidade 
estratégica da 
organização. 

Um aspecto importante na definição apresentada é o surgimento do termo 
estratégico. É justamente com esse foco que o Exército Brasileiro tem empregado seus 

projetos.  

O caráter temporal de um projeto é uma característica que deve ser muito 

considerada. Uma organização estabelece um projeto com finalidades e objetivos 
específicos, determinando um estado final desejado bem como prazos e valores que 

pretende investir. Todo esse processo precisa ser controlado e coordenado e com esse 

foco que surgiu o gerenciamento de projetos da forma como é visto hoje. 
Gerenciar um projeto não é uma atividade recente. As pirâmides do Egito ou a 

Muralha da China estão aí para provar a assertiva. O que realmente evoluiu foi a forma 

como os projetos passaram a ser gerenciados. As finalidades, escopos no termo técnico, 
foram melhor definidas. Os custos mais refinados, as atribuições de equipes específicas 

melhor definidas. Em 1969 foi criado o PMI – Project Management Institute e, a partir de 

então, ele vem estabelecendo que há de mais moderno em gerenciamento de projetos. 
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Atualmente em sua sexta edição, o PMBOK (Project Management Body of 

Knowledge) ou Enciclopédia de Gerenciamento de Projetos em tradução do autor, é o 

principal guia para os trabalhos de gerenciamento que se possui nos dias atuais. O PMI 

possui ramificações em diversos países do mundo que contribuem para o 
aperfeiçoamento de seu guia sempre que há necessidade. 

2.1. Grupos de Processos de gerenciamento de projetos 

O guia PMBOK fornecer subsídios para o gerenciamento de projetos em todas suas 

fases, desde sua idealização até o seu encerramento. Ele se subdivide em 5 grupos de 
processos: de iniciação, de planejamento, de execução, de monitoramento e controle e 

de encerramento. Cada um desses grupos atua no que o guia chama de áreas do 

conhecimento. 
As áreas do conhecimento podem ser consideradas ramificações do projeto em 

cada área de uma organização. Cada grupo de processos atua mais especificamente em 

uma ou outra área do conhecimento sendo que apenas o grupo de planejamento possui 

ramificações em todas áreas. 
Tabela 1 – Grupos de Processos 

Grupo de Processo Descrição 

Gerenciamento de 
integração do projeto 

É a parte do projeto que planeja a relação entre todos os envolvidos 
no planejamento, execução e encerramento do projeto. Além disso, é 
a área de conhecimento que estabelece as relações entre as demais 

e entre os grupos de processos. É a área responsável pela 
elaboração do termo de abertura e de gerenciamento de projetos, por 

exemplo. 

Gerenciamento do escopo 
do projeto 

Escopo, segundo o PMBOK é “a soma dos produtos, serviços e 
resultados a serem fornecidos como um projeto”. Essa área do 

conhecimento é a responsável por definir qual o trabalho necessário 
para a realização do projeto, ressalta-se que também cabe a ela 
definir o que não é alvo do projeto e deva ser deixado de lado. 

Gerenciamento do 
cronograma do projeto 

É a área do conhecimento responsável pelos prazos. Deve definir 
corretamente e monitorar a execução das tarefas planejadas no 

tempo certo. 

Gerenciamento de custos 
do projeto 

Trata especificamente da área orçamentária do projeto, não apenas 
do levantamento dos custos estimados, mas do monitoramento e de 

eventuais correções de rumo. 

Gerenciamento da 
qualidade do projeto 

Um conceito subjetivo, mas de grande importância para uma 
organização, qualidade é “o grau em que um conjunto de 

características inerentes atende aos requisitos” (PMBOK, 2017). Essa 
área do conhecimento trata do estado final desejado. O que a 

organização quer ou como ela deve se portar quando do 
encerramento de seu projeto. Essa área também se preocupa com a 

qualidade da execução do projeto em si. 
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Gerenciamento de 
recursos do projeto 

Recursos do projeto podem ser humanos ou materiais. Esta área do 
conhecimento ocupa-se de ambos. É a responsável pela criação de 

equipes multidisciplinares responsáveis pela execução das mais 
diversas tarefas do projeto, inclusive do gerenciamento. Também é a 

responsável pela alocação de outros recursos materiais como por 
exemplo instalações e material de consumo. 

Gerenciamento das 
comunicações do projeto 

É a responsável pela coleta e divulgação das informações acerca do 
projeto desde sua implementação até seu encerramento. Ela deve 

difundir informações realistas para manter os profissionais envolvidos 
no projeto cientes do andamento do projeto, de suas conquistas e de 

suas falhas. Pode ser considerada uma espécie de equipe de 
marketing do projeto. 

Gerenciamento de riscos 
do projeto 

Qualquer trabalho que seja realizado envolve algum tipo de risco. 
Apesar de grande preocupação com a minimização dos mesmos e da 
eliminação das fontes causadoras de outros, certamente haverá uma 
série de riscos envolvidos no projeto. O PMBOK define riscos como 
“um evento ou condição incerta que, se ocorrer, provocará um efeito 
positivo ou negativo em um ou mais objetivos do projeto”. O termo 
incerto é o que caracteriza o risco. Ele não é visível até que ocorra. 
Esta área do conhecimento é a responsável pelo levantamento da 

maior quantidade de riscos possível e pelo monitoramento, podendo 
designar soluções para que ocorra a minimização ou a eliminação 

deles durante a execução do projeto. 

Gerenciamento de 
aquisições do projeto 

Todo projeto precisa de material. Por vezes a aquisição de novos 
materiais pode até ser um dos objetivos do projeto. Esta é a área do 

conhecimento responsável pelas aquisições e pelo controle das 
mesmas durante todo o projeto. 

Gerenciamento das partes 
interessadas do projeto 

Esta área do conhecimento é a responsável pela identificação e pelo 
monitoramento de todas pessoas ou organizações que, de uma forme 

ou outra, participam, influenciam ou possam ser influenciadas pelo 
projeto em curso. Ela também é responsável por analisar o efetivo 

engajamento das partes interessadas, propondo medidas para 
melhorar a participação de todos. 

Fonte: o autor 
Percebe-se que o PMBOK subdividiu as etapas principais de um projeto de forma 

didática com a finalidade de apresentar as fases e suas ferramentas. Há de se considerar, 

porém, que um projeto não irá funcionar de uma forma cartesiana, passando de uma fase 

para outra até o seu encerramento. Ao contrário, as fases se interdependem e inter-
relacionam e podem ocorrer na ordem apresentada acima ou sofrer inversões e, até 

mesmo, repetições no decorrer do andamento do projeto. 

2.2. Ferramentas e técnicas de Gerenciamento de Projetos 

Segundo o PMBOK (2017, p. 710), ferramenta é “alguma coisa tangível, como um 
modelo ou um programa de software, usada na execução de uma atividade para produzir 

um produto ou resultado” enquanto Técnica é “um procedimento sistemático definido 



5 

usado por um recurso humano para realizar uma atividade a fim de produzir um produto 
ou resultado ou entregar um serviço e que pode empregar uma ou mais ferramentas”. 

Ferramentas e técnicas são empregadas no apoio às atividades de gestão nas fases 

de um projeto e contemplam todos os grupos de processos e todas áreas do 
conhecimento. 

O PMBOK elenca 72 ferramentas e técnicas aplicáveis no gerenciamento de 

projetos, subdivididas em 6 grupos: coleta, análise e representação de dados, tomada de 

decisão, habilidades de comunicação e habilidades interpessoais. Além disso, apresenta 
ainda 60 técnicas não agrupadas. 

Não seria possível apresentar todas as técnicas e ferramentas no presente trabalho. 

Analisou-se, portanto, as tabelas constantes do Apêndice X6 do PMBOK, abaixo pode-
se observar uma adaptação das mesmas. 
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Tabela 2 – Adaptação das tabelas constantes no Apêndice X6 do PMBOK 6ª Edição 

Ferramenta e 
técnica 

Área do conhecimento 

In
te

gr
aç

ão
 

Es
co

po
 

C
ro

no
gr

am
a 

C
us

to
 

Q
ua

lid
ad

e 

R
ec

ur
so

s 

C
om

un
ic

aç
ã

o  

R
is

co
 

Aq
ui

si
çõ

es
 

Pa
rte

 
In

te
re

ss
ad

a  

Brainstorming X X   X     X 
Análise de 
alternativas X X X X X X  X  X 

Análise de 
documentos X X   X   X  X 

Votação X X X X      X 
Opinião de 

especialistas X X X X X X X X X X 

Reuniões X X X X X X X X X X 
As células identificadas correspondem ao emprego da respectiva ferramenta ou técnica naquela área do 

conhecimento 
Fonte: o autor 

As ferramentas e técnicas acima foram selecionadas por serem as que, segundo o 
PMBOK, são mais adequadas na maioria das áreas do conhecimento. 

2.2.1. Brainstorming 

Técnica muito conhecida, traduzida livremente para “tempestade de ideias”. 
Segundo o PMBOK “é usada para identificar uma lista de ideias em um curto intervalo de 

tempo”. Seu emprego é feito através de reuniões de especialistas nas mais diversas 

áreas que, sob a condução de um coordenador, lançam ideias a respeito de um 

determinado tema ou assunto de forma livre e espontânea.  
 Normalmente, será dividido em duas partes. Em uma primeira sessão, os 

especialistas levantariam as ideias e, em uma segunda oportunidade, fariam a análise 

das mesmas levantando sua coerência com o escopo do projeto, os custos envolvidos 
nas mesmas, suas capacidades de implementação, sua relação entre as demais ideias, 

etc. 

2.2.2. Análise de alternativas 

A análise de alternativas é “usada para avaliar as opções identificadas a fim de 
selecionar as opções ou abordagens a serem usadas para executar e realizar o trabalho 

do projeto” (PMBOK, 2017). Durante o planejamento e a execução de um projeto, 

certamente serão encontrados obstáculos que deverão ser superados. Devem ser 
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levantadas todas as formas de se superar a situação encontrada e comparar as mesmas 
de forma a identificar a mais adequada naquele momento do projeto.  

No levantamento de alternativas, vários fatores devem ser considerados como por 

exemplo custos, pessoal envolvido, impacto o escopo do projeto, tempo para solução, 
repercussão nos interessados do projeto, viabilidade, etc. 

2.2.3. Análise de documentos 

Técnica extremamente simples e realizada por qualquer pessoa preocupada na 

solução de um problema, o PMBOK, 2017 afirma que a análise de documentos consiste 
em revisar e avaliar quaisquer informações documentadas relevantes. 

A análise de documentos deve ser vasta e atingir todos os setores da organização 

envolvidos no planejamento e na execução do projeto. Ademais, a documentação 
relacionada às partes interessadas também deve ser analisada. A documentação citada 

contempla manuais, regulamentos, leis, documentos contábeis, banco de dados de 

recursos humanos, notas fiscais, notícias de jornal, enfim, tudo que pode estar, de uma 

forma ou outra, relacionado com o projeto. 

2.2.4. Votação 

Segundo o PMBOK, 2017, votação “é uma técnica de tomada de decisão coletiva e 

um processo de avaliação de várias alternativas com um resultado esperado na forma de 
ações futuras”. A votação é largamente empregada em diversas ações de um projeto, 

particularmente nos escalões mais baixos, onde não há um chefe que tenha a 

prerrogativa de direcionar os trabalhos. Nos escalões mais elevados, as decisões 

costumam ser monocráticas, baseadas em argumentos válidos. 
Em um projeto, podem ocorrer situações em que sejam elencadas várias 

alternativas para uma determinada ocasião. Uma votação é adequada em momentos 

assim, onde não há unanimidade e onde o decisor não quer determinar sua solução pois 
considera que isso possa reduzir a participação dos demais integrantes do grupo. Neste 

caso, a votação poderia direcionar para uma unanimidade (pouco provável), uma maioria 

que direcionaria a opção facilmente e, uma terceira opção que o PMBOK chama de 
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“pluralidade” que ocorreria quando, havendo mais de duas opções, fosse tomada uma 
decisão no sentido não da maioria absoluta, mas da opção que rendeu mais votos. 

2.2.5. Opinião especializada 

Para o PMBOK, 2017, “opinião especializada é definida como uma opinião fornecida 

baseada em expertise numa área de aplicação, Área de Conhecimento, disciplina, setor 
econômico, etc. adequada para a atividade que está sendo realizada”. Durante o 

planejamento e a execução de um projeto é necessário que pessoas com maior 

conhecimento ou experiência em uma determinada área indiquem novos rumos ou, ao 
menos, sugiram novas medidas. 

Existem vários ditados que corroboram com a necessidade de se aprender com a 

experiência. Erros cometidos pela falta de prática em determinados assuntos geram 
custos mais elevados, repercutem negativamente para o andamento do projeto e podem 

comprometer várias etapas, inclusive a participação de terceiros.  

Deve ser ressaltado que, segundo o PMI, só existem duas ferramentas que podem 

ser empregadas em todas área de conhecimento, a opinião especializada é a primeira 
delas, o gerenciamento de reuniões a segunda. 

2.2.6. Reuniões 

Certamente uma das ferramentas mais empregadas em qualquer organização, 
estando ou não empenhada em um projeto. Reuniões são realizadas rotineiramente com 

a presença de diretores e de subordinados. Essas sessões criam oportunidades de 

interlocução direta entre os funcionários na presença de outras pessoas que podem 

corroborar ou discordar das ideias apresentadas. Também permitem reduzir o tempo 
gasto com conversas entre diretoria e empregados, juntando todos em um mesmo 

ambiente.  

A ferramenta não se restringe à realização da reunião em si, para o PMBOK, o mais 
importante é o gerenciamento das reuniões: “adotar medidas para garantir que as 

reuniões cumpram seus objetivos intencionados com eficácia e eficiência”. Sendo assim, 

uma reunião é uma espécie de projeto, em um nível bastante baixo mas que deve contar 
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com boa parcela dos passos como por exemplo prazo, escopo, custos, pessoas 
envolvidas e impacto nas partes interessadas. 

3 PROJETOS ESTRATÉGICOS DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

Atualmente, o Exército trabalha com um portfólio estratégico que contempla três 

grandes áreas: Defesa da Sociedade, Geração de Força e Dimensão Humana. Cada 
subportfólio apresenta diversos programas que, por sua vez, apresentam diversos 

subprogramas e ações específicas. 
Figura 1 – Portfólio Estratégico do Exército  

 
Fonte: (EPEx, 2018) 

As três áreas apresentadas na figura acima são, propositalmente, sobrepostas. A 

finalidade dessa apresentação gráfica é dar a percepção de um inter-relacionamento 

entre as diversas partes dos projetos estratégicos do EB. Existem impactos de um projeto 

em outro e, de uma forma geral, a execução de todos eles, simultaneamente, irá melhorar 
transformar o EB no futuro. 

O Exército Brasileiro prepara-se continuamente, balizado pela dimensão 
humana da Força, por uma nova doutrina e por seus Programas Estratégicos, 
propulsores do Processo de Transformação. (BRASIL, 2018, p. 2) 

3.1. Defesa da Sociedade 

O subportfólio de Defesa da Sociedade é considerado o principal para o Exército 

Brasileiro. Ele contempla as missões constitucionais das forças armadas:  
As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, 
são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na 
hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, 
e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, 
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por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. (BRASIL, 1988) grifo do 
autor. 

Sendo assim os maiores esforços são empenhados nessa área específica dos 
projetos estratégicos. 

3.1.1. Astros 2020 

O programa Astros 2020 trata da modernização da atual estrutura militar voltada 

para a Artilharia de mísseis e foguetes. Também aborda a aquisição de novos materiais 
e o desenvolvimento de tecnologia totalmente nacional voltada para essa área. Por fim, 

contempla a construção de uma Organização Militar que centralizará as tropas com essa 

capacidade no futuro, o quartel, denominado Forte Santa Bárbara, está sendo construído 
na cidade de Formosa, em Goiás. 

3.1.2. Aviação 

A aviação do Exército deu origem à Força Aérea Brasileira e deixou de existir em 

1941, quando o então Ministério da Aeronáutica foi criado.  
As instituições, repartições, órgãos e serviços referentes à atividade da aviação 
nacional, atualmente subordinados aos Ministérios da Guerra, da Marinha e da 
Viação e Obras Públicas, passam, a contar da publicação do presente decreto-
lei, à jurisdição do Ministério da Aeronáutica. (BRASIL, 1941, p. 2) 

Após cerca de 45 anos a Aviação do Exército foi recriada, com foco exclusivo em 

aeronaves da asa rotativa (helicópteros). Desde então o vetor aéreo cresceu 

sobremaneira no Exército e seu emprego, tanto em operações militares quanto em ações 
humanitárias, pode ser considerado, hoje, indispensável. 

O programa Aviação visa aperfeiçoar a atual estrutura de aeronaves existente no 

EB e ampliar a capacidade operacional das mesmas apresentando novos armamentos, 
ampliando as capacidades de transporte de pessoal e de material e ampliando a 

operação das mesmas em situações de falta de visibilidade. 

3.1.3. Defesa Antiaérea 

O Poder Militar Aeroespacial é elemento fundamental nos conflitos modernos. Em 
um País como o Brasil, rico em recursos materiais e com dimensões continentais é mister 

uma força de defesa equipada e permanentemente pronta a reagir em qualquer situação. 
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A aquisição de meios modernos de Defesa Antiaérea e a sua nacionalização, 
além de reequipar as Unidades e Subunidades com o que há de mais moderno 
no segmento de defesa, permitirá ao Exército Brasileiro cumprir missão na 
defesa de forças, instalações ou áreas estratégicas. (EPEx, 2018) 

A defesa antiaérea possui como característica a necessidade de centralização de 
ações, não só no âmbito do EB mas que permeie as três Forças Armadas. A efetiva 

proteção antiaérea é provida por um complexo sistema de armas localizadas em solo, 

em navios e em plataformas aéreas. Tal sistema só pode ser operado se completamente 
interligado e, devido ao avanço das atuais aeronaves, com a interligação a sistemas de 

vigilância aérea modernos (radares). 

O programa prevê a atualização da atual estrutura de artilharia antiaérea existente 

no EB e a aquisição de equipamentos tipo canhão e míssil para dotar diversas unidades 
militares com vistas a guarnecer estruturas consideradas estratégicas em todo o território 

nacional. 

3.1.4. Defesa Cibernética 

Na Estratégia Nacional de Defesa são elencados três setores considerados 

estratégicos: o espacial, o cibernético e o nuclear. “Cada Força Armada recebeu a 

incumbência de gerenciar um desses setores e coube ao Exército capitanear o processo 

de estruturação do Setor Cibernético” (EPEx, 2018).  
O Exército vem trabalhando na questão da cibernética desde então. O Ministério da 

Defesa criou um programa próprio de Defesa Cibernética “para potencializar esse campo 

de atividades no País” (EPEx, 2018).  
O programa foi iniciado com a criação do Comando de Defesa Cibernética no 

Exército Brasileiro e, posteriormente, com a criação do Comando Conjunto de Defesa 

Cibernética, subordinado ao Ministério da Defesa. 
Atualmente, estão em implantação outras fases do programa como a criação da 

Escola Nacional de Defesa Cibernética que tem por finalidade:  
Fomentar e disseminar as capacitações necessárias à Defesa Cibernética, no 
âmbito da Defesa Nacional, bem como contribuir com as áreas de pesquisa, 
desenvolvimento, operação e gestão de Defesa Cibernética e para a melhoria 
da qualificação da mão de obra nacional para o setor. (CDCiber, 2018) 

3.1.5. Guarani 
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“O Programa GUARANI tem por objetivo transformar as Organizações Militares de 
Infantaria Motorizada em Mecanizada e modernizar as Organizações Militares de 

Cavalaria Mecanizada.” (EPEx, 2018). Contempla uma grande evolução doutrinária para 

o EB. A dotação de carros de combate de blindagem leve para as tropas de infantaria 
atende uma demanda antiga de mecanização de nossas forças. 

Os atuais conflitos de amplo espectro exigem uma capacidade de resposta muito 

superior à realidade de anos atrás. O poder de fogo e a mobilidade, aliada à defesa da 

tropa embarcada, adquirida com o emprego de viaturas blindadas confere à infantaria 
uma capacidade de atuação que atende às atuais demandas. 

O programa prevê a aquisição de um completo sistema de armas, contemplando 

desde a aquisição de veículos de pequeno e médio porte até armamentos específicos e 
sistemas de comando e controle. 

3.1.6. Obtenção da Capacidade Operacional Plena (OCOP) 

Este programa vai ao encontro de uma característica necessária à qualquer Força 

Armada no mundo: a capacidade dissuasória. Para atingir essa condição, é necessário 
que o Exército Brasileiro seja visto pelas demais forças do mundo como uma tropa 

organizada e adestrada e dotada de equipamentos de ponta que permitam que cumpra 

suas missões constitucionais, neste caso, mais voltadas para a defesa da Pátria. 
Este programa acaba permeando os demais pois tem seu foco na atualização e 

modernização do material hora em uso no EB além da intenção de contribuir para a 

melhoria da Base Industrial de Defesa.  
A importância do Programa consiste na necessidade inadiável de dotar a F Ter 
de sistemas e materiais de emprego militar necessários para a manutenção e/ou 
obtenção das capacidades requeridas, no contexto da Transformação do EB. 
(EPEx, 2018) 

O programa contempla a modernização de subsistemas de artilharia de campanha, 

aquisição de armamento leve, fardamento, sistemas de comunicações, modernização do 

material de engenharia e a aquisição de viaturas, dentre outras ações. 

3.1.7. PROTEGER 

O programa PROTEGER é um programa voltado para a proteção da Sociedade 

Brasileira. Tem seu escopo voltado para a proteção de Estruturas Estratégicas 
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Terrestres, para ações de defesa civil em casos de calamidades, para Operações de 
Garantia da Lei e da Ordem e para a garantia da votação e apuração.  

O objetivo do programa é dotar a Força Terrestre de meios para que seja realizada 

a coordenação dos trabalhos voltados para uma das missões constitucionais do Exército: 
a garantia dos poderes constitucionais. 

Além disso, o programa visa ampliar a capacidade do Exército em operar em 

conjunto com outras forças militares e em ambientes interagências otimizando o emprego 

do Estado nas atividades de proteção à sociedade. 

3.1.8. SISFRON 

O SISFRON é o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. Trata-se de 

“um sistema de sensoriamento e de apoio à decisão em apoio ao emprego operacional, 
atuando de forma integrada” (EPEx, 2018). 

O objetivo principal do SISFRON é permitir ao Exército Brasileiro o monitoramento 

e o controle de toda faixa de fronteira terrestre brasileira. 

Inicialmente implementado na fronteira oeste do Brasil, mais precisamente no 
Estado do Mato Grosso do Sul, o programa prevê a instalação de dispositivos nos 16886 

quilômetros de fronteiras do Brasil.  

Em 2016, o Governo Federal editou o Decreto Nr 8903 que criou o Programa de 
Proteção Integrada de Fronteiras. Esse programa veio ao encontro do SISFRON e ainda 

corrobora com o programa PROTEGER pois prevê a atuação integrada “dos órgãos de 

segurança pública, das Forças Armadas, Vigilância Sanitária e da Receita Federal, além 
de outras agências federais, estaduais e municipais” (EPEx, 2018). 

3.2. Geração de Força 

O subportfólio Geração de Força contempla áreas prioritárias para o Exército 

Brasileiro que contribuirão para a execução dos projetos apresentados na subportfólio 
Defesa da Sociedade. As ações previstas não são um fim em si mesmas, porém um 

caminho para a consecução das missões constitucionais. Fazem parte deste subportfólio 

Amazônia Protegida, Gestão de TI e Comunicações, Logística Militar, Sentinela da Pátria, 
Sistema de Engenharia e Sistema Operacional Militar Terrestre. 
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3.3. Dimensão Humana 

O último subportfólio também tem como objetivo contribuir para missão 

constitucional do Exército, porém com um foco mais específico. Neste caso o foco é no 

bem-estar social do militar e de sua família além da valorização do nosso patrimônio 

cultural e educação.  
O programa Força da Nossa Força tem como escopo o militar, sua família, os 

funcionários civis do Exército, os militares na reserva e os pensionistas. Os benefícios 

desejados são: “a Valorização da Força de Trabalho; a Transformação e a 
Sustentabilidade do Sistema de Saúde; a Melhoria da Qualidade de Vida da Família 

Militar; e a Modernização da Gestão de Pessoal” (EPEX, 2018). Todo o trabalho tem 

como objetivo maior motivar o capital humano do Exército a continuar trabalhando na 
transformação da Força. 

O outro programa é o Sistema de Educação e Cultura (PENEC). Esse programa 

visa evoluir a forma de ensino militar adequando-o às necessidades de competências 

das novas missões que surgirão durante o processo de transformação do Exército 
Brasileiro. 

4 MATERIAL E MÉTODO 

A classificação do tipo de pesquisa leva em consideração dois critérios: sua 
finalidade e os meios utilizados para sua realização. 

Quanto à finalidade, classificou-se a pesquisa como exploratória e descritiva. 

Exploratória porque o Exército Brasileiro possui muito pouca bibliografia a respeito 

do assunto, permanecendo o tema restrito ao Escritório de Projetos do Exército. 
Destacamos que, na prática, existe o envolvimento de praticamente todos os integrantes 

da Força Terrestre nos projetos e programas, porém apenas na fase de execução. O 

planejamento fica restrito ao órgão subordinado diretamente ao Estado-Maior do 
Exército. 

Prosseguindo, a pesquisa é descritiva porque pretende apresentar uma atividade 

peculiar que o Exército Brasileiro empreende de forma muito similar ao que é executado 
em empresas civis, porém sem a divulgação acadêmica que estas recebem. 
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A coleta de dados foi realizada através de pesquisa bibliográfica sobre o assunto 
em teses, artigos e livros e na pesquisa documental à documentação normativa do tema. 

Nesta etapa foram consultados manuais, regulamentos, diretrizes e portarias do Exército 

Brasileiro. 

5 O GERENCIAMENTO DE PROJETOS NO EXÉRCITO BRASILEIRO 

O ambiente militar sempre foi preocupado com a questão de planejamento. Não há 

hipótese de se iniciar qualquer tipo de operação sem que sejam analisadas todas as 

condicionantes da ação que será realizada. Isso vale tanto para operações militares 
quanto para a gestão da estrutura de uma Força Armada. 

No Exército Brasileiro não é diferente, desde cedo a formação do militar tem um 

grande enfoque no planejamento. Vários manuais militares são focados nessa importante 
fase de uma operação militar. Sem um bom planejamento dificilmente se conseguirá 

atingir objetivos. 

Apesar de sempre possuir um planejamento a longo prazo considerado compatível 

com a realidade, os tempos modernos passaram a exigir a elaboração de planejamentos 
ainda mais distantes temporalmente. Além do tempo, os custos para a consecução de 

tais processos também se avolumaram, não apenas no que diz respeito aos recursos 

financeiros, mas também a pessoal, especialistas, material, tecnologias, etc. 
Em 1999, o Brasil passou a ter um Ministério da Defesa (MD), estrutura responsável 

por 
coordenar o esforço integrado de defesa, visando contribuir para a garantia da 
soberania, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, do patrimônio 
nacional, a salvaguarda dos interesses nacionais e o incremento da inserção do 
Brasil no cenário internacional (MD, 2010, p. 1). 

O MD desde sua criação vem promovendo a integração das três Forças Armadas 
(Marinha, Exército e Força Aérea). Para tanto estabeleceu a Política Nacional de Defesa 

(PND) em 2005 que foca mais na gestão da Defesa do País como um todo. A PND “tem 

como premissas os fundamentos, objetivos e princípios dispostos na Constituição 

Federal e encontra-se em consonância com as orientações governamentais e a política 
externa do país” (MD, 2018). A PND é o documento de maior nível do planejamento de 

defesa. 
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Baseado na PND, o Ministério da Defesa lançou, em 2008 a Estratégia Nacional de 
Defesa (END) – atualizada em 2012 – que contempla a vertente militar do planejamento 

de mais alto nível da Defesa do País. A END é um documento muito mais extenso que 

apresenta, em maiores detalhes: 
A presente Estratégia Nacional de Defesa trata da reorganização e reorientação das 

Forças Armadas, da organização da Base Industrial de Defesa e da política de 

composição dos efetivos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica Ao propiciar a 

execução da Política Nacional de Defesa com uma orientação sistemática e com medidas 
de implementação, a Estratégia Nacional de Defesa contribuirá para fortalecer o papel 

cada vez mais importante do Brasil no mundo. (END, 2012) 

A END prevê o direcionamento das Forças Armadas em direção à três eixos 
estruturantes: o primeiro diz respeito à como as Forças Armadas devem se organizar e 

se orientar para melhor desempenharem sua destinação constitucional e suas atribuições 

na paz e na guerra, o segundo refere-se à reorganização da Base Industrial de Defesa e 
o terceiro versa sobre a composição dos efetivos das Forças Armadas e, 

consequentemente, sobre o futuro do Serviço Militar Obrigatório. 

As diretrizes apresentadas na END pressupõem a necessidade de planejamentos 

de longo prazo e o estabelecimento de rotinas e pontos de controle para a reorientação 
dos rumos das medidas implementadas.  

Com a finalidade de atender à essa nova demanda, o Exército Brasileiro (EB) criou, 

em abril de 2010, a Assessoria Especial de Gestão de Projetos (AEGP), estrutura 
responsável: 

“por avaliar, propor, coordenar e integrar as ações e esforços de modo a 
viabilizar de forma efetiva a consecução dos projetos do Exército, com 
características de grande porte associadas à complexidade tecnológica e 
financeira.” (EPEX, 2018). 

Após alguns anos e devido à crescente necessidade de manutenção do trabalho 

desenvolvido pela assessoria, foi criado, em 2012, o Escritório de Projetos do Exército 
(EPEx) cuja missão é: 

Supervisionar, coordenar e controlar a gestão dos Projetos Estratégicos do 
Exército (PEE), incluindo as derivadas de aquisição, modernização e 
desenvolvimento de produtos de defesa (PRODE) definidos pelo EME; Planejar 
e coordenar as ações de relações institucionais de interesse dos PEE; 
Supervisionar e coordenar as atividades de contratação de Produtos de Defesa 
(PRODE), referentes aos PEE sob gestão do EPEx, que, por sua complexidade, 
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requeiram uma contratação integrada; e Gerenciar os processos afetos aos 
Projetos Estratégicos do Exército. (EPEx, 2018) 

É impossível identificar com exatidão as ferramentas e técnicas de gerenciamento 
de projetos empregadas pelo EPEx e demais envolvidos nos projetos desde o 

planejamento do portfólio estratégico do Exército. Percebe-se, porém, a preocupação 

com a elaboração de materiais de divulgação que denota uma grande preocupação com 
a área do conhecimento relacionada às partes interessadas. 

Outro aspecto que chama atenção é a divulgação clara do escopo de cada um dos 

projetos permitindo que qualquer pessoa possa tirar conclusões acerca da utilidade ou 

viabilidade do mesmo. 
Uma ferramenta apresentada acima e que também fica caracterizada é o emprego 

de especialistas. Essa é uma característica das atividades de planejamento do Exército. 

Deve-se sempre ouvir os especialistas de cada área antes de tomar uma decisão. Caso 
não haja especialistas em quantidade suficiente ou os mesmos não possuam a 

experiência desejada, o Exército encaminha militares para nações amigas com a 

finalidade de especializar profissionais que, posteriormente, contribuirão na execução de 
projetos. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Exército Brasileiro utiliza um documento denominado Programas-Padrão (PP) em 

todas atividades de formação de seus quadros. São dezenas de documentos que 
apresentam as matérias, assuntos e objetivos que devem nortear o ensino dos assuntos 

atinentes à caserna. Em todos eles há uma frase que sintetiza uma mentalidade arraigada 

no ambiente militar: sem objetivos bem definidos, somente por acaso chegaremos a 
algum lugar. Desconhecemos o autor da frase, mas ela é oportuna e intimamente ligada 

ao presente trabalho. 

O planejamento de qualquer atividade deve ser primoroso. A construção de uma 

casa não pode começar sem que o solo, as características da construção, sua finalidade 
e tantos outros itens sejam colocados em uma planilha e analisados. Isso não é diferente 

em operações militares. 
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Planejamento em operações militares está no sangue do militar. O detalhamento do 
planejamento é primordial e leva em consideração diversos fatores como inimigo, terreno, 

condições meteorológicas, material, etc.  

O meio militar percebeu, recentemente, que o planejamento detalhado também é 
importante nas atividades designadas como meio pelo Exército pois a atividade fim é 

combate. Essas atividades são as que nortearão as ações da Força Terrestre nos tempos 

de paz e deixarão o Exército preparado para sua atividade fim. 

A elaboração de projetos vai ao encontro dessa nova realidade percebida. O EB 
tem, hoje, condições de vislumbrar a estrutura que deseja possuir no futuro e, tendo isso 

como farol, elaborar diretrizes e tomar ações no presente que permitirão o atingimento 

de seus objetivos. 
O Exército Brasileiro, ciente de sua responsabilidade como Instituição perene, 

elencou diversos objetivos de longo prazo que o tornarão mais apto a cumprir sua missão 

constitucional no futuro. Tais objetivos, depois de tabulados e organizados, deram origem 
a projetos com escopos bem definidos e propostas adequadas e realistas. Certamente o 

atingimento dos objetivos será em muito facilitado pelo correto gerenciamento das 

atividades previstas. Tal função caberá ao Escritório de Projetos do Exército que, 

seguindo padrões internacionais de conduta, direcionará os esforços para a melhor 
execução das tarefas previstas. 

O portfólio apresentado no presente trabalho é mostra clara do emprego das 

técnicas apresentadas no PMBok e permite inferir que as ferramentas de gestão de 
projetos são levadas em consideração na elaboração e no desenvolvimento das ações 

elencadas pelos mesmos. 

Acredita-se que seja necessário um trabalho mais aprofundado com a finalidade de 
destacar as ferramentas específicas que cada projeto do exército pode valer-se para que 

seja realizada uma melhor gestão. Por fim, é necessário que haja uma maior divulgação 

do trabalho realizado pelo escritório, não apenas no âmbito da Força Terrestre, mas 

perante a sociedade de forma a demonstrar o trabalho sério e profissional que é realizado 
pelo Exército Brasileiro. 
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