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DESENVOLVIMENTO DE UMA MENTALIDADE DE GERENCIAMENTO DE 
PROJETOS DENTRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MILITAR: 

importância e desafios 
 

Jeremias Leandro da Silva Souza1 

 

RESUMO 

 
Este trabalho analisa a importância e desafios para se desenvolver uma mentalidade 

voltada para projetos dentro da administração militar. Tal abordagem se faz necessária devido 
ao fato de que grande parte das Organizações Militares (OM) do Exército Brasileiro não possuem 
uma mentalidade voltada para o gerenciamento de projetos bem consolidada. Além de ser de 
grande relevância e interesse do Exército explorar o assunto gestão de projetos, verifica-se que 
a cada dia a Força busca conhecer mais sobre o tema, e como, de fato, pode ser implementado 
dentro das OM do Exército. O propósito deste trabalho é demostrar a importância de se 
desenvolver práticas em gestão em projetos e mostrar quais os desafios a serem vencidos para 
se chegar a uma situação ideal. Este intento foi conseguido a partir da revisão bibliográfica e 
pesquisa em documentação do Exército. Os resultados demonstram que as atividades 
desenvolvidas pelo Escritório de Projetos do Exército (EPEX), se limitam apenas aos projetos 
estratégicos do Exército. Além disso, a mentalidade de projetos é encontrada com maior 
frequência nesses níveis, não se verificando tal pratica no nível operacional. Por fim, percebe-se 
que a insuficiência de cargos previstos para militares capacitados nas áreas de gestão de 
projetos, ou simplesmente gestão, dentro das Organizações Militares (OM) do Exército Brasileiro, 
pode dificultar a implantação de uma cultura voltada para projetos.  
 
Palavras-chave: Projeto. Mentalidade. Administração Pública Militar. Benefícios. 
Gerenciamento. Cultura. Exército Brasileiro. 

 
DEVELOPMENT OF A PROJECT MANAGEMENT MENTALITY WITHIN THE 

MILITARY PUBLIC ADMINISTRATION: importance and challenges. 
  
ABSTRACT  

  
This work analyzes the importance and challenges to develop a mentality focused on 

projects within the military administration. This approach is necessary because not almost all of 
the Military Organizations (MO) of the Brazilian Army have a mentality focused on the project 
management well consolidated. In addition to be of extreme importance and great interest in the 
army to explore the subject of project management, verifies that each day the Force seeks to 
know more about the subject, and how, indeed, can be implemented the management of projects 
within the army of MO. The purpose of this work is to show the importance of developing 
management practices in projects and to show the challenges to be overcome in order to reach 
an ideal situation. This intent will be achieved from the bibliographic review and research in 
documentation of the army, manuals, books and on sites on the subject. The results show that 
the activities developed by the Project Management Office of the Army (PMOA), are limited only 
to the strategic projects of the Army. In addition, the project mentality is found more frequently at 
these levels, not verifying such practices at the operational level. Finally, it is perceived the 
insufficient positions provided for military personnel trained in the areas of project management, 
or simply management, within the military organizations (OM) of the Brazilian Army, which can 
hinder the implementation of a culture focused for projects.  
 
Keywords: Project. Mentality. Military Public Administration. Benefits. Management. Culture. 
Brazilian Army.   
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DESENVOLVIMENTO DE UMA MENTALIDADE DE GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS DENTRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MILITAR: 

importância e desafios 

 

1 INTRODUÇÃO 

 Este trabalho visa levantar aspectos relevantes sobre a importância do 

gerenciamento de projetos para a administração pública dentro do Exército 

Brasileiro, levantando aspectos sobre como a cultura organizacional e a cultura 

de projetos estão inter-relacionadas, e como uma cultura desse tipo pode ser 

consolidada dentro da Força. 

A gestão de projetos dentro do Exército, teve início em abril de 2010, com 

a criação da Assessoria Especial de Gestão e Projetos (AEGP), que tinha como 

objetivo avaliar, propor, coordenar e integrar as ações e esforços de modo a 

viabilizar de forma efetiva a consecução dos projetos do Exército. A Portaria nº 

134-EME, de 10 de setembro de 2012, implantou o Escritório de Projetos do 

Exército (EPEx), por transformação da AEGP, assumindo sob sua coordenação 

os Projetos Estratégicos do Exército. A questão é que atualmente a figura do 

escritório de projetos só existe efetivamente, no alto nível do Exército, e não se 

estabeleceu procedimentos para se implantar tal escritório nos níveis mais 

baixos, como no caso das Organizações Militares (OM).   

Este trabalho analisa, ainda, como se dever dar o desenvolvimento de 

uma mentalidade de Gestão de Projetos dentro da Administração Pública Militar, 

destacando a importância e levantando os desafios a serem superados. 

Pensando nisso, faz-se necessário levantar os seguintes questionamentos. 

Como é realizada a gestão por projetos nas OM do Exército? Quais as vantagens 

para uma OM desenvolver uma cultura de projetos? Quem se beneficiará com o 

desenvolvimento de uma gestão de projetos dentro e fora de cada OM? Qual a 

avaliação do próprio Exército com relação ao assunto projeto?  É preciso 

responder estas questões para entender a importância de se desenvolver uma 

cultura de gestão de projetos na administração pública militar. O sucesso ou 

fracasso do gestor público pode estar diretamente relacionada e este aspecto. 

Tal abordagem se faz necessária para mostrar que, ao contrário do que 

se pensa, não se consegue desenvolver uma mentalidade de projetos apenas 

criando manuais e portarias dentro da administração pública militar. É necessário 
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mais do que isso, deve-se fazer com que toda Força, em todos os níveis, encare 

a gestão de projetos como uma ferramenta de colaboração para o gestor público, 

e não como mais um processo a ser seguido. Assim, este trabalho apresenta um 

breve relato de como surgiu a concepção para implementar projetos dentro do 

Exército, algumas definições a respeito do tema e a diferenciação que possui do 

gerenciamento em si, como a cultura organizacional pode ajudar na implantação 

de uma cultura de projetos dentro da Força e, por último, a importância de se 

possuir uma cultura voltada a projetos e quais os desafios que deverão ser 

superados para se conseguir tal objetivo. 

 

2 O GERENCIAMENTO DE PROJETO NO EXÉRCITO BRASILEIRO 

Com a aprovação e publicação pelo Governo Federal da Estratégia Nacional 

de Defesa (END), elaborada sob a coordenação do Ministério da Defesa, em 

dezembro de 2008, o Comandante do Exército determinou ao Estado-Maior do 

Exército (EME) a preparação de um planejamento para atender as demandas da 

END, inclusive, contendo os projetos de interesse da Força sobre articulação e 

equipamento. Foi pensando nisso que em 2010 foi criado a Assessoria Especial 

de Projetos que após dois anos foi transformada no Escritório de Projetos do 

Exército (EPEX), que ficou responsável pela condução dos principais projetos da 

Força (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2018). 

Desde a criação do EPEX, o Exército tem planejado e realizado projetos 

com maior qualidade, e, como se pode verificar no sitio do próprio EPEX, estes 

projetos se limitam aos de importância estratégica. A figura abaixo mostra os 

principais projetos estratégicos do Exército, que atualmente são 8 (oito) no total. 
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     Figura 1: Projetos estratégicos do Exército Brasileiro. 

 
               Fonte: <https:// http://www.epex.eb.mil.br/index.php/projetos> Acesso: 02Abr19. 

 
Ao se realizar uma pesquisa documental junto à 1ª SubChefia2 do Estado 

Maior do Exército (EME), verifica-se que as OM espalhadas pelo Brasil não 

possuem em seus cargos uma previsão para a existência de militares que 

possuam conhecimento em projetos (EME, 2018) . Isso é resultado da 

implantação de uma cultura de projetos que se alojou apenas no nível estratégico 

do Exército, para a condução dos projetos estratégicos, ficando os demais níveis, 

tático e operacional, sem definição específica. Pouco foi feito para que uma 

cultura voltada para projetos influenciasse todas as camadas do Exército e 

possibilitasse, de maneira estruturada e consolidada, que as OM espalhadas 

pelo Brasil implantassem um escritório de projetos para gerenciar seus projetos 

sejam eles operacionais ou administrativos. Fazer entender o que significa 

projetos e o gerenciamento de projetos, pode ser o primeiro passo para que o 

gestor entenda que possui, em suas mãos, uma importante ferramenta para 

conduzir sua OM de forma mais efetiva, e assim atingir os objetivos almejados. 

                                                 
2 A 1ª SubChefia do EME possui uma seção de Organização e Cargos responsável pela designação dos 

conhecimentos necessários que cada militar deve possuir para desempenhar os referidos cargos (fonte: 

http://intranet.eme.eb.mil.br/emenet/sites/1sch/).     
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2.1 DEFINIÇÕES DE PROJETO E DE GERENCIAMENTO DE PROJETO 

 De acordo com Valeriano (2001, p. 26) “grandes feitos da humanidade 

podem ser classificados como projetos”. Além disso, Valeriano (2001, p. 27) 

afirma que:  

Desde a construção das pirâmides do Egito, a Grande Muralha da 
China, o Templo de Salomão, a Torre Eiffel, o Coliseu, o Parthenon, a 
Bomba Atômica e a Ida do Homem à Lua, de alguma forma foram 
utilizadas as técnicas do Gerenciamento de Projeto.  

 

Pode-se dizer que a evolução da gestão de projetos comporta três 

períodos:  o empírico (anterior a 1940), o clássico ou tradicional (de 1940 a 1990) 

e o moderno gerenciamento de projetos (a partir de 1990) conforme a 

classificação proposta por Valeriano (2001).  

O conceito de projeto pode ser encontrado em diversas literaturas, e todas 

elas partem da definição do PMBOK (2013, p. 3) que considera “projeto como 

um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado 

exclusivo”. Kerzner (2010, p.17) cita que um projeto pode ser definido como 

sendo “um empreendimento com objetivo identificável, que consome recursos e 

opera sob pressões de prazo, custo e qualidade”. O Exército Brasileiro, por 

intermédio das Normas para Elaboração, Gerenciamento e Acompanhamento 

de Projetos no Exército Brasileiro (NEGAPEB) em seu Art. 9º, adotou a mesma 

definição contida no PMBOK com relação as definições de projeto e sua gestão. 

 É importante ressaltar que a definição de projetos não se iguala ao seu 

gerenciamento. De acordo o PMBOK (2013, p.5) tal gerenciamento é a aplicação 

do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto 

para atender aos seus requisitos. Gestão de projetos, gerenciamento de projetos 

ou ainda administração de projetos é a área da administração que aplica os 

conhecimentos, as habilidades e as técnicas para elaboração de atividades 

relacionadas a um conjunto de objetivos pré-definidos, num certo prazo, com um 

certo custo e qualidade, através da mobilização de recursos técnicos e humanos, 

de acordo com Kerzner (2010). É importante ressaltar que esse conjunto de 

conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas são frequentemente 

conhecidos como “boas práticas”. 

Pode-se perceber que a administração por projetos é algo complexo e 

que exige conhecimento, habilidades e ferramentas necessárias para que o 
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gerente de projetos possa conduzir, com responsabilidade e confiança, os 

projetos de uma Organização Militar. 

 

2.2 A CULTURA ORGANIZACIONAL VERSUS CULTURA DE GESTÃO DE 

PROJETOS DENTRO DO EXERCITO BRASILEIRO 

Muitas Organizações encontram dificuldades em implantar, ou 

amadurecer, a gestão de projetos em seus quadros por questões culturais. 

Dependendo da cultura organizacional, os integrantes da Organização Militar 

poderão se sentir acomodados e desestimulados para toda e qualquer tentativa 

de implementação de uma cultura voltada a projetos. Portanto, a cultura 

organizacional, muitas das vezes, pode ter o efeito de uma barreira, fazendo com 

que muitos Comandantes de OM tenham dificuldades de implementar um 

gerenciamento de projetos eficiente dentro de sua Unidade.  

De acordo com Chiavenato (2010), cada organização é única e singular. 

Não existe duas Organizações iguais. Cada uma delas tem seu próprio DNA, 

sua própria cultura, seu próprio perfil e sua própria identidade. Chiavenato (2010) 

continua, e afirma que toda Organização é constituída por pessoas e delas 

depende para seu sucesso e continuidade. Para se conhecer uma organização, 

e necessário conhecer sua cultura. A cultura é um fenômeno social e depende 

das pessoas, e envolve um complexo padrão de suposições e valores básicos. 

Numa linha similar à de Chiavenato (2010), há Sobral e Peci (2008, p. 

119), que consideram “a cultura organizacional é definida como o sistema de 

valores e significados compartilhados pelos membros da organização, expressa 

e produzida por meio de histórias, símbolos, linguagem e cerimônias”. Outra 

conceituação que merece destaque, é aquela que a cultura organizacional 

resgata a ideia de identidade, de distinção, enfim, daqueles caracteres que 

particularizam e distinguem uma organização da outra (TAVARES, 1991 apud 

BRITO e PEREIRA,1996). 

No caso do Exército Brasileiro, e de acordo com o Estatuto dos Militares 

em seu art. 2° verifica-se que as Forças Armadas são: “[...] instituições nacionais, 

permanentes e regulares, organizadas com base na Hierarquia e na Disciplina 

[...]” (BRASIL, 1980, p. 1). Percebe-se que a cultura organizacional do Exército 

é totalmente baseada em dois pilares que são a Hierarquia e Disciplina. Como 
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citado anteriormente, a hierarquia é para o Exército fator constitutivo de sua 

estrutura. Segundo Brito e Rosa (2010), dentro dessas relações, para o militar, 

sempre haverá uma verticalidade subjacente a todas as situações, seja entre os 

militares, seja entre civis e militares, pessoas sempre terão precedência sobre o 

outras. Conforme explica Martins (1996), o que melhor expressa a diferença 

entre a disciplina de civis a dos militares é o rigorismo. A cultura organizacional 

do Exército é bem definida e pode colaborar para o desenvolvimento de uma 

cultura voltada a projetos, basta adaptar e utilizar as vantagens de tal cultura, 

que já se encontra totalmente consolidada nas mentes e comportamentos dos 

militares.  

Paralelamente a cultura organizacional, tem-se a cultura de 

gerenciamento de projetos, que segundo Kerzner (2006), é um tipo de cultura 

corporativa voltada para projetos. Wang (2001) conceitua como um conjunto de 

valores e benefícios relacionados ao trabalho, compartilhados por profissionais 

de projetos. Cleland e Ireland (2006) afirmam que gerenciar projetos incluem 

conhecimentos, crenças, habilidades, atitudes e hábitos adquiridos por pessoas 

que são membros da alguma sociedade. 

A maturidade do Exército Brasileiro para lidar com determinados 

conceitos, é uma dimensão de sua cultura organizacional. O nível de maturidade 

em projetos dentro da Força tem progredido, mas ainda não atingiu os níveis 

mais operacionais como no caso das Organizações Militares espalhas pelo 

Brasil. 

A cultura de elaboração e administração por projetos precisa, 

necessariamente, ser disseminada e implementada em todos os níveis do 

Exército Brasileiro. Vários autores consideram que o tema é a essência de uma 

revolução nas próximas décadas, em termos de mudanças e progresso de 

sistemas organizacionais (GRAY e LARSON, 2016; CLELAND e RELAND, 2006; 

LIENTZ e REA, 2001). Qualquer instituição, mesmo a mais tradicional como o 

Exército, possui áreas que podem conseguir inovações e melhorias em seu 

processo de gestão. É importante destacar que já existe essa preocupação com 

tal cultura, o problema é que, como frisado, tal cultura ainda não se encontra 

presente nas Organizações, que poderiam utilizá-la para dar maior efetividade 

aos seus processos de aquisição, controle patrimonial, atividades operacionais 

dentre outras (FILHO, 2018) 
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Investir em uma cultura de projetos tendo como base a organizacional do 

Exército, pode ser o cerne para alcançar o sucesso em projetos dentro da Força. 

Por outro lado, as organizações que não tem uma cultura em projetos e o adotam 

sem entender a sua filosofia, princípios e práticas, têm como resultado projetos 

que não atendem as necessidades de negócio de forma eficaz e eficiente 

(MANCIN, PARADA e PEDRA, 2017). Dessa forma, se torna importante 

entender que o desenvolvimento de uma cultura de projetos deve ser 

considerado antes mesmo de se estabelecer um escritório de projetos ou iniciar 

qualquer atividade orientada a projetos. 

 

2.3  A IMPORTANCIA DE SE DESENVOLVER UMA CULTURA DE PROJETOS 

A literatura tem apontado que os elementos culturais são fatores 

relacionados ao sucesso de projetos e consequentemente das organizações 

(CLELAND et al., 2006). Vários autores têm identificado elementos da cultura 

que são críticos para o sucesso de uma organização. Pfeffer e Viega (1999) 

identificaram elementos como compartilhamento de informação, cuidados no 

processo de contratação, uso de equipes auto gerenciadas, entre outros, que 

influenciam o sucesso de uma organização.  

Gray e Larson (2016) afirmam que há uma forte relação entre a estrutura 

de gerenciamento do projeto, cultura organizacional e o sucesso do 

gerenciamento do projeto. Para esses autores, as organizações podem 

gerenciar com êxito os projetos dentro da estrutura organizacional, desde que a 

cultura organizacional incentive a integração da equipe do projeto e as partes 

interessadas. Kerzner (2006) destaca o comportamento voltado para o êxito. 

Segundo o autor, em Organizações bem-sucedidas, o processo de 

gerenciamento de projetos evolui para uma cultura comportamental. Esse 

comportamento é baseado nas melhores práticas, na liderança e nos métodos 

operacionais que conduzem a um desempenho superior. Dessa forma, as 

organizações alcançam o sucesso quando conseguem consolidar e implantar 

uma cultura organizacional que promove o comportamento voltado para o êxito, 

e direcionado para uma excelência em projetos. Akgun et al (2011) identificaram 

que o ambiente de trabalho pode criar uma segurança emocional necessária 

para aumentar o sucesso de projetos. Da mesma forma, King e Bu (2005) 
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estudaram projetos e identificaram que características de coletivismo tiveram 

impacto no desempenho de projetos de Sistemas de Informação (SI).  

Cabe destacar que a adoção de uma cultura de projetos requer cuidados. 

Segundo Du Plessis e Hoole (2006), o apoio da cultura organizacional é o um 

elemento chave para se obter projetos com sucesso. Por outro lado, as 

organizações que não tem cultura em projetos e o adotam, sem entender a sua 

filosofia, princípios e práticas, têm como resultado projetos que não contemplam 

as necessidades de negócio de forma eficaz e eficiente. Dessa forma, se torna 

importante entender tal cultura antes de se pensar em implantar, dentro das OM, 

um escritório de projetos. 

É importante citar, também, que ao se implantar projetos em uma 

Organização Militar, isso poderá trazer vantagens competitivas. A próxima figura 

mostra com clareza que as organizações que adotam as boas práticas em seus 

projetos, possuem um percentual de sucesso elevado se comparado com 

aquelas que não adotam tais práticas. 

                                
         Figura 2: Percentual de Projetos bem sucedidos. 

 
        Fonte: Site http://www.mundodeprojetos.com.br> 

          Acesso em: Abril 18. 
 

Segundo Vargas (2005), as vantagens de se implantar uma estrutura 

voltada para projetos vai desde o desenvolvimento das pessoas com o 

aprendizado na atividade de projetos, até a possibilidade da Organização voltada 

para projetos conseguir ter foco e prioridades diferênciadas para seus projetos, 
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dando  força para o atingimento de metas e objetivos. Na mesma linha, Dismore 

e Cabanis-Brewin (2014) nos dão uma série de vantagens possibilitando uma 

Organização a criar bons sistemas de informação, focar em resultados e o 

estabelecimento de prioridades claras. Ricardi (2014) também explica que as 

vantagens de se possuir uma estrutura voltada para projetos, é que essa 

estrutura permite uma melhor alocação e otimiza os recursos. Além disso, nessa 

estrutura existe um melhor controle do pessoal, permitindo controlar sua 

produtividade. Por fim, Ricardi (2014) afirma que tais Organizações, após a 

implementação de projetos, obtém um suporte mais efetivo das áreas funcionais, 

dado que ocorre maior fluidez tanto horizontal quanto vertical da comunicação 

sobre projetos. 

 

2.4  DESAFIOS PARA SE IMPLANTAR UMA CULTURA DE PROJETOS NO 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

A gestão de projetos tornou-se, nos últimos anos, peça chave para a 

sobrevivência de muitas Organizações. A cultura de projetos, passou de um 

simples conjunto de atividades para um processo estruturado e alinhado com o 

planejamento estratégico e com a cultura organizacional do Exército. A gestão 

de projetos, de um modo geral, é fator crítico de sucesso de projetos (KERZNER, 

2010). É necessário que o Exército disponha de meios (técnicas) e recursos 

(infraestrutura) para alcançar sucesso em seus projetos. Para obtenção de 

resultados práticos, torna-se necessário que a gestão de projetos promova 

mudanças bem realizadas e sustentadas no ambiente das organizações 

(KEZNER, 2010). 

É importante destacar que o gerente de projetos deve ter conhecimento 

das melhores práticas, tanto em gerenciamento de projeto quanto nos processos 

do negócio. Muitos são os fatores que podem causar erros e dificultar a 

implantação de uma cultura voltada a projetos dentro das Organizações Militares 

do Exército, tais como a falta de conhecimento sobre o assunto projetos por parte 

dos militares e seus Comandantes; inexistência de uma estrutura matricial que 

contemple a existência de uma seção de projetos nas OM do Exército 

espalhadas pelo Brasil; existência de uma cultura organizacional rígida pouco 

explorada em prol do desenvolvimento de uma Cultura voltada a projetos dentro 
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da OM do Exército; e, por último, a falta de apoio dos Comandantes de 

Organizações Militares para a utilização do gerenciamento de projetos dentro da 

administração pública militar (EPEX, 2013). 

O alto escalão do Exército concorda e reconhece a importância 

estratégica da gestão de projetos, quanto ao fato de ela ter se tornado uma 

competência organizacional fundamental e quanto a importância do papel 

desempenhado pelo gerente de projetos no sucesso de um projeto (EPEX, 

2013). Neste sentido, Kerzner (2006), afirma que, além disso, deve existir uma 

definição mais explícita da relação entre os projetos e o sucesso da organização, 

entre os projetos e o plano estratégico da Organização como um todo. Seguindo 

nesta mesma linha, pode-se dizer que a falta de uma cultura clara de projetos 

dentro das Organizações Militares do Exército pode comprometer a implantação 

de um gerenciamento de projetos nessas OM. Divulgar e aplicar tais práticas de 

projetos realizadas pelo EPEX, aos Comandos de menor nível, é de fundamental 

importância para contribuir para que uma cultura em projetos se consolide no 

Exército em todos os níveis.  

De acordo Kerzner, (2001), as organizações devem ser mais dinâmicas, 

ou seja, elas devem ser capazes de se reestruturar rapidamente conforme as 

necessidades do mercado. Segundo Meredith (2000), a estrutura projetizada, 

mais nova que a estrutura funcional, vem apresentando um rápido crescimento 

nas últimas décadas. O autor argumenta que muitas são as razões para a 

popularização deste tipo de estrutura organizacional, agrupando-as em quatro 

tópicos principais. Primeiramente, mais rapidez de resposta e a orientação ao 

mercado tornaram-se uma exigência para a obtenção de sucesso nos dias de 

hoje. Em segundo lugar, o desenvolvimento de novos produtos, processos ou 

serviços regularmente requer informações das mais diferentes áreas de 

conhecimento. Em terceiro lugar, a rápida expansão de novidades tecnológicas 

em praticamente todas as áreas das empresas, tende a desestabilizar a estrutura 

das mesmas.  

Segundo Kerzner (2001), existem cinco indicadores que mostram que a 

tradicional estrutura funcional pode não ser a mais adequada para gerenciar 

projetos: os gerentes estão satisfeitos, mas os projetos não estão sendo 

realizados dentro do tempo e prazo; grande compromisso na execução do 

projeto, mas uma alta variação na performance; as pessoas se sentem 
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subutilizados; problemas no relacionamento da equipe; projetos fora das 

especificações e nos prazos previstos. Kerzner (2001) salienta, no entanto, que 

não existe um modelo único de estrutura organizacional, pois a estrutura deve 

estar adequada ao tipo de projeto a ser gerenciado.  

De acordo com Menezes et al.(2014), dentre os problemas que ocorrem 

com maior frequência nos projetos em geral, e que impede o desenvolvimento 

de desses projetos em uma Organização, é a falta de apoio da alta 

administração. Percebe-se que este é um problema clássico, pois a falta de 

apoio dos Diretores, em qualquer nível, influencia de forma direta o 

comprometimento, união e cooperação dos colaboradores de diferentes áreas 

envolvidas nas iniciativas de implantação de um gerenciamento de projetos. 

Burton (2010) argumenta que, quando o nível estratégico da organização não 

demonstra explicitamente apoio aos projetos de gestão por processos, os 

demais níveis organizacionais relutam em destinar esforços e tempo para 

contribuírem com as melhores práticas em projetos. Esta resistência tem 

diversas origens, desde falta de conhecimento sobre o assunto por parte das 

pessoas (militares), questões pessoais, julgamento pelo desempenho (não 

querem ser medidos), medo da mudança, não acreditar no retorno do 

investimento ou não se sentem beneficiados (CARLI, 2015).  

Uma possível solução prática para o problema em tela, é o agendamento 

de reuniões estratégicas, traçar planos, diálogo e aproximação, demonstrando 

os benefícios da gestão de projetos e o impacto desta no crescimento da OM. 

Além disso, deve-se envolver os Comandantes a participarem, de forma ativa, 

de reuniões de níveis táticos e operacionais, na tomada conjunta de decisões e 

integração entre as áreas administrativa e operacional focadas em projetos. 

 

3 MATERIAL E MÉTODO 

Foi realizada uma pesquisa documental e bibliográfica durante os meses 

de setembro a novembro de 2018, com consulta constante ao sítio do Escritório 

de Projetos do Exército, à Intranet da 1ª Subchefia do Estado Maior do Exército, 

livros sobre gerenciamento de projetos, trabalhos com temas semelhantes, uma 

pesquisa nas estruturas organizacionais das OM do Exército no sítio do Intranet 

do Estado Maior do Exército, buscando verificar a existência de cargos 
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designados para militares com habilitação em projetos que possa colaborar para 

o desenvolvimento de uma cultura voltada para projetos. Como o objetivo de se 

analisar a necessidade de se criar no quadro organizacional das OM do Exército, 

os cargos de gerente de projetos para desenvolver as atividades voltadas a 

projetos e as voltadas a gestão como um todo.  

 

4 ANÁLISE DE RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Este trabalho possibilitou entender um pouco mais como a cultura 

organizacional é importante para se desenvolver uma cultura de projetos. Com 

isso pôde-se perceber a necessidade de pessoas com conhecimento em 

projetos, para então se criar uma massa crítica. 

Demonstrou-se algumas definições do que, efetivamente, é um projeto, e 

que eles foram utilizados, de forma empírica, durante decurso do tempo em 

várias atividades. Além disso, destacou-se a diferença entre projetos e seu 

gerenciamento, que depende de uma série de processos envolvidos. 

Observou-se que a cultura organizacional de uma instituição influenciará 

diretamente na implantação de uma cultura voltada para projetos. Nesse ponto, 

o Exército Brasileiro sendo uma instituição hierarquizada facilita o 

desenvolvimento dessa cultura de projetos. Por outro lado, percebe-se que não 

basta um elemento isolado para se desenvolver tal cultura, alguns obstáculos 

como: conhecimento do assunto projetos, práticas de gestão, apoio dos 

Comandantes de OM. Todos esses, e outros, deverão ser transpostos para o 

que foi iniciados no Alto Comando do Exército chegue nos diferentes níveis tático 

e operacional. 

Um outro ponto levantado, foi o fato de se destacar a importância para 

uma Organização quando da implantação do gerenciamento de projetos, 

podendo trazer ganhos tanto financeiros quanto não financeiros. Além de 

possibilitar um maior controle das atividades realizados, possibilita uma 

diminuição dos custos dessas atividades. 

Foi explorado, também, os desafios que devem ser encarados para que 

uma cultura de projetos seja criada e depois mantida dentro de uma OM. Dentre 

os principais desafios a serem vencidos, pode-se destacar o interesse dos 

militares da Força a se especializar no assunto, o aumento do efetivo de militares 
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nas OM, fazer com que os Comandantes de OM entendam, e apoiem, a 

implementação de uma cultura de projetos dentro de seus quarteis, e por fim, 

organizar os processos internos para facilitar a implantação de uma cultura de 

projetos. Em resumo, o aperfeiçoamento e sistematização da capacitação do 

pessoal e da pode ser encarado como um dos maiores desafios. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por fim verifica-se que, ao se adotar uma cultura de projetos, as OM 

ganham em se estabelecer uma padronização de seus projetos. Além disso, 

possibilita Agilidade na tomada de decisões por parte do Comandante, minimiza 

riscos na condução dos projetos futuros da OM, o entrosamento dos militares 

envolvidos em um projeto aumenta, produz maior controle das atividades 

realizadas por cada membro do projeto e, por fim, traz maior satisfação para o 

cliente dos projetos da OM.  

Este trabalho requer, ainda, um maior aprofundamento para que se 

consiga mensurar com exatidão quais os desafios, em particular, que cada 

Organização Militar deverá enfrentar para desenvolver com maior propriedade o 

gerenciamento de projetos no seu dia a dia. Além disso, faz-se necessário a 

realização de pesquisas com militares subordinados, para se identificar qual o 

nível de conhecimento de projetos que cada um, em particular, possui. Deve-se 

também, explorar com maior clareza, e exatidão, os pontos de vista dos 

Comandantes de OM sobre o assunto.   
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