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A MELHORIA DA QUALIDADE NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DO EXÉRCITO 
BRASILEIRO CONSTRUIDOS COM BASE NAS NEGAPEB 

 
 

Sandro Soares Brandt1 
 

 
RESUMO 

 
Este trabalho trata da melhoria da qualidade na elaboração dos projetos do exército brasileiro 

construídos com base nas Normas para Elaboração, Gerenciamento e Acompanhamento de Projetos – 
NEGAPEB. Tal abordagem se faz necessária, haja vista que o principal ativo do Exército Brasileiro são os 
militares. São eles que carregam ideias e executam as ações que fazem com que tudo se concretize no 
sucesso da organização, provendo um produto final eficiente e eficaz que atenda as demandas do público 
interno, bem como da sociedade brasileira. O objetivo deste trabalho é mostra a importância da capacitação 
do militar gestor, visando a melhoria dos projetos do Exército Brasileiro – EB, norteado pelas NEGAPEB. 
Este objetivo foi alcançado com a análise dos dados obtidos na pesquisa bibliográfica e documental, 
utilizando-se de método descritivo.  Como produto final, viu-se que é possível construir um conhecimento 
voltado para a capacitação do militar, embasado na realidade do cotidiano, agregando valor às atividades 
administrativas e operacionais do EB. Destacou-se, também, a importância de identificar corretamente o 
problema e alinhar-se com as NEGAPEB, tornando, assim, o recurso humano capaz de desempenhar suas 
tarefas com eficiência e eficácia. Ainda nesse contexto, com a consonância das peças que compõe essa 
engrenagem, o cliente EB terá seu recurso humano capacitado, em condições de realizar seus projetos 
otimizando, principalmente, o custo e o tempo empregado no projeto, sem que haja perda de qualidade no 
produto final. 
Palavras-chave: NEGAPEB, Capacitação em Gestão de Projetos.  

 

 

RESUMÉ  
  

Ce document traite avec l'amélioration de la qualité dans la préparation des projets aux Forces 
Armées Brésiliennes construit basées sur NEGAPEB. Une telle approche ce fait nécessaire, puis que le 
principal actif de l'armée brésilienne sont tus militaires. Il sont ceux qui portent des idées et effectuer les 
actions qui font tout se réalise dans le succès de l'organisation, fournissant un produit final efficace et 
efficient qui répond aux exigences du public interne, ainsi que la société brésilienne. En fait, L’objectif de 
ce travail est de souligner l’importance de la formation du gestionnaire militaire dans le but d’améliorer les 
projets de l’armée brésilienne - EB, guidée par NEGAPEB. Cet but a été obtenu en analysant les information 
de la recherche bibliographique et documentaire, en cherchant à acquérir des connaissances sur la réalité 
quotidienne, en ajoutant de la valeur aux activités administratives et opérationnel du EB. Il a également été 
souligné l’importait d’identifier correctement le problème et de s’aligner sur NEGAPEB, afin de permettre à 
la ressource humaine d’exécuter ses tâches de manière efficace. Encore dans ce contexte, en accord avec 
les composants qui composent ce mécanisme, le client EB disposera de ses ressources humaines, 
capables de mener à bien ses projets en optimisant, principalement, le coût et le temps nécessaire, sans 
perte de qualité du produit final. 
Mots clés: NEGAPEB, Qualification en gestion de projet. 
 
 
 
 
 

                                                
1 Tenente Coronel de Cavalaria, Graduado em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras – AMAN 

(1996). Sandrobrandt1999@gmail.com   
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A MELHORIA DA QUALIDADE NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DO EXÉRCITO 
BRASILEIRO CONSTRUIDOS COM BASE NAS NEGAPEB 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Exército Brasileiro vem passando por um processo de transformação que 

apresenta uma elevada demanda por projetos a serem administrados em suas 

Organizações Militares. Com isso, observa-se a importância de buscar uma melhor 

qualificação dos nossos militares gestores de projetos. Para tal, diante da realidade de 

que um projeto nasce de uma necessidade, que pode ser operacional ou administrativa, 

o EB instituiu as NEGAPEB, vido a ratificar a importância a ser dada na gestão de 

projetos. 

O presente trabalho visa mostrar a importância de melhor preparar o principal ativo 

do EB, o militar, a fim de obter êxito na melhoria da qualidade na elaboração dos projetos 

do Exército Brasileiro construídos a partir de indicadores de problemas e orientado pela 

NEGAPEB. Com a análise dessas normas será possível identificar subsídios e entender 

quais são as capacidades necessárias para desenvolver a temática, embasada no 

processo de aprendizagem que ensina aos membros da instituição o significado das 

atividades de sua área, “como”, “para que” e “para quem” fazê-las. Desta forma, o 

processo consiste em capacitar pessoas para desempenhar a função de gestor de 

projetos por meio da aplicação de conhecimento de forma a solucionar novos problemas 

e pensar em melhorias que poderiam desenvolver a área. 

Tal abordagem se justifica pela falta de capacidade e direcionamento que se é dado 

ao patrocinador e ao gestor do projeto. A intenção do trabalho é tentar mostrar que a 

identificação corretamente do problema, proporcionando elencar as capacidades 

necessárias, e as NEGAPEB são excelentes caminhos na melhoria da qualidade dos 

projetos. É importante salientar também a contribuição do trabalho para a evolução da 

administração no âmbito do EB, porém cabe ressaltar que não adianta entregar um 

instrumento desse tipo na mão de militares despreparados. Fazendo uma analogia, seria 

a mesma coisa que entregar uma Ferrari para alguém que não sabe dirigir.   

O propósito deste trabalho foi moldar o ambiente da instituição a fim de favorecer a 

construção das capacidades necessárias para que o militar competente, 

independentemente de ser patrocinador, ou gestor, possa desenvolver o projeto com 
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eficiência e eficácia, tendo a efetividade adequada para atender tanto o público interno 

como externo.  

Este propósito foi conseguido através da analise os dados obtidos nas pesquisas 

bibliográficas e documentais e trabalhos acadêmicos. 

A seguir, será abordada a visão sobre o que é um projeto, entendendo a importância 

de se identificar corretamente o problema e suas possíveis causas de fracasso e sucesso, 

bem como a essência do ensino por competência. Desta feita, poderemos seguir no 

trabalho, norteado pelas NEGAPEB, a fim de explicitar os conhecimentos necessários 

para que haja uma preparação eficiente e eficaz do patrocinador e do gestor de um 

projeto. 

 

2 BREVES DEFINIÇÕES SOBRE PROJETO 

 

Projetos são idealizados para a solução de problemas (sonhos, oportunidades e 

demandas) e a falha em definir o problema é uma das causas que acarreta erros futuros. 

Se o problema não estiver bem definido, você poderá encontrar a solução certa para o 

problema errado, não atendendo as demandas solicitadas e, com certeza, desagradando 

o cliente, interno ou externo. 

        Segundo Brasil (2013), pode-se dizer que projeto nasce de uma necessidade, que 

pode ser operacional ou administrativa. Pode, também, ser fruto de um planejamento 

estratégico (Sistema de Planejamento do Exército—SIPLEx, no caso dos altos escalões, 

ou de um plano de gestão) e conduzir à conquista de um objetivo organizacional, 

provocando uma mudança, inovação ou transformação (neste último caso, gerando uma 

nova capacidade). Pode, ainda, tornar um processo mais eficiente, reduzir riscos, ser 

determinado ou solicitado por uma outra autoridade ou mesmo ser parte de outro projeto 

(subprojeto). 

 

Projeto é considerado uma ferramenta gerencial para otimização de atividades, 
ou dos processos, sejam elas estratégicas ou operacionais. Em que pese ser 
uma disciplina relativamente recente, projetos são executados desde sempre, 
porém em contextos distintos e nem sempre com visão integrada. Grandes obras 
do passado atestam isso e serviram de arcabouço para que erros não fossem 
repetidos. Pode-se citar como exemplos a construção das pirâmides no Egito, a 
construção de navios, ações militares durante a 2ª Guerra Mundial, entre outros 
(VIANA, 2012, p. 4). 
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Uma das maiores organizações de gerenciamento de projetos, o Project 

Management Institute (PMI), definiu projeto como sendo “um empreendimento temporário 

realizado de forma progressiva para criar um produto ou serviço único” (2004, p. 21). 

Importante frisar que existem diferenças significativas entre os projetos 

executados na área pública em relação aos que ocorrem nas organizações privadas em 

virtude do envolvimento de inúmeros órgãos no setor público, desde os responsáveis 

pelo planejamento e autorização, passando pelos encarregados da execução dos 

projetos, finalizando com os órgãos de controle, que se constituem em controle externo, 

no caso da União, exercido pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas 

da União (TCU) e do controle interno do Poder Executivo, exercido pela Controladoria 

Geral da União (CGU). 

Cabe ressaltar, também, que há uma diferença entre projeto e processo. Segundo 

BRASIL (2013), os processos são aqueles procedimentos normais, contínuos e/ou 

repetitivos na organização. Diferem-se dos projetos, que são temporários e únicos. São 

exemplos de processos a compra de materiais, manutenção de produtos e sistemas, 

gerência de redes de informática, gestão do orçamento, execução financeira, instrução 

militar etc. Para essas rotinas, ou processos, deverá haver, na organização, uma 

metodologia própria, visando maior produtividade. Além disso, compreender as 

diferenças entre processos e projetos melhora o foco no momento de implementar 

aperfeiçoamentos na gestão. Muitas vezes, o que o comandante necessita é uma análise 

e melhoria de processos (AMP), e não de projetos.  

 

2.1 A necessidade de identificar corretamente o problema 

 

Um problema é uma lacuna existente entre onde você está e aonde quer chegar, com 

obstáculos que dificultam sua solução. Segundo Poso (1998), a solução de problemas se 

baseia na apresentação de situações abertas e sugestivas que exijam dos alunos uma 

atitude ativa e um esforço para buscar suas próprias respostas, seu próprio 

conhecimento. O ensino baseado na solução de problemas pressupõe promover nos 

alunos o domínio de procedimentos, assim como a utilização dos conhecimentos 

disponíveis, para dar resposta a situações variáveis e diferentes.  
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Ressalta-se a importância para que todo os envolvidos em determinados projetos 

saibam das possíveis falhas que podem ocorrer e quais os mecanismos a serem 

utilizados de forma a minimizar estes fatos que podem acarretar em projetos fracassados. 

Podemos elencar como possíveis causas de um fracasso: não destinar tempo para o 

planejamento; as metas e os objetivos são mal estabelecidos, ou não são compreendidos 

pelos escalões inferiores; há pouca compreensão da complexidade do projeto; o projeto 

inclui muitas atividades e pouco tempo para realiza-las; o sistema de controle de 

mudança é inadequado; equipe mal treinada ou sem liderança. 

No tocante ao sucesso, o intuito é obter um resultado satisfatório na gestão de um 

projeto, onde se constata que é de suma importância que haja um bom trabalho em 

equipe buscando sempre o aprendizado, analisando e avaliando dados de trabalhos 

anteriores comparando pontos positivos e negativos permitindo assim decisões 

acertadas para as proposições de melhorias. 

Segundo Kerzner (2009), é preciso traçar a evolução e o crescimento do 

gerenciamento de projetos desde os primeiros dias da gestão de sistemas até o que 

algumas pessoas chamam de “gerenciamento de projetos moderno”. Já Soderlund e 

Lenfle (2013) colocam que estudar as práticas de projetos do passado e seu 

desenvolvimento, poderia apoiar no enfrentamento dos desafios encontrados 

atualmente, permitindo, assim, uma visão mais ampla das práticas da gestão de projetos. 

Pode-se elencar como possíveis causas do sucesso de um projeto: suporte 

executivo; envolvimento do usuário; experiência/liderança do gerente do projeto; equipe 

preparada; objetivos claros; escopo bem definido. 

Para o presente trabalho, observa-se que o ponto focal do problema se debruça na 

falta de capacitação dos militares em gestão de projeto, principalmente dos escalões 

inferiores (Brigada, Organização Militar, etc). No escalão superior, nível Estado Maior do 

Exército, constata-se que o Escritório de Projetos se apresenta com pessoal bem 

capacitado e em condições de entregar um produto macro de qualidade, mas não se 

pode dizer o mesmo para os demais escalões. 
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3 A IMPORTÂNCIA DO ENSINO POR COMPETÊNCIA  

 

O ensino por competência trabalha com a capacidade de mobilizar, ao mesmo tempo 

e de maneira integrada, conhecimentos, habilidades, atitudes e comprometimento 

profissional com a filosofia essencial da instituição.  

Com efeito, diante de indicadores que proporcionarão a análise dos problemas 

existentes na instituição, dos quais subsidiarão a seleção das capacidades necessárias 

para a construção dos conhecimentos necessários para a capacitação dos militares, e 

alinhado com a NEGAPEB, a ideia é fundamentar a gestão de projetos num processo 

metodológico de ensino por competência, visando capacitar o profissional a 

desempenhar a sua função de forma contextualizada com a atividade cotidiana.  

Por meio da metodologia já consagrada do ensino por competência, principalmente 

no meio civil, e de ferramentas que alicerçam processo de ensino-aprendizagem dos 

conhecimentos, a instituição poderá solucionar os problemas de capacitação na gestão 

de projetos inerentes às Organizações Militares do EB. 

Viu-se que essa metodologia do ensino por competência pode corroborar para 

fundamentar cientificamente o trabalho, pois a sua filosofia é de trabalhar em cima de 

problemas extraídos da realidade com base nas situações – problemas identificadas no 

cotidiano das Organizações Militares. 

 
4 O EMPREGO DAS NEGAPEB NA CONSTRUÇÃO DOS PROJETOS NO EB 

 

4.1  A concepção da NEGAPEB 

 

De forma bem objetiva, a ideia de utilizar a NEGAPEB como parâmetro na busca de 

melhorias na qualidade dos projetos no âmbito do EB, tem como fundamento básico a 

necessidade de se entender quais são as partes que compõem um projeto, alinhando as 

competências exigidas para o seu desenvolvimento, em uma sequência lógica, como 

uma cronologia adequada, entendendo que tudo deva estar dentro do tempo e dos 

recursos elencados para o projeto. Cabe ressaltar que juntamente às ferramentas da 

NEGAPEB, a definição do problema é de vital importância, para que possamos definir 

bem o escopo do projeto e elencar as competências necessárias para que o militar gestor 

possa construí-lo com eficiência e eficácia. 
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Com a compreensão dos parâmetros da NEGAPEB, a busca pelas competências 

inerentes a temática fica melhor orientada, fazendo com que os conhecimentos sejam 

construídos diante de uma realidade, tornado o militar competente para o desempenho 

da função. 

Nesse trabalho foi possível entender a essência das NEGAPEB, buscando verificar 

sua metodologia de construção de projeto, entendendo as fases do seu ciclo de vida, 

facilitando, assim, subsidiar a qualificação do militar.  

Verificou-se, também, que há a necessidade de valorizar as normas em tela. Sua 

funcionalidade é viável, mas constatou-se que ela não está sendo usada adequadamente 

por haver uma resistência nos escalões inferiores do EB, principalmente pelo fato da 

necessidade da quebra de paradigmas como “isso sempre foi feito assim”, bem como 

pela falta de capacitação dos militares para desempenhar a função de patrocinador e 

gestor de um projeto. 

 

4.2  Indicadores de problemas no subsídio à capacitação dos militares  

 

Vê-se que os indicadores são capazes de conter informações necessárias para 

determinar uma série de análises sobre um problema ou até mesmo ser uma evolução 

para o futuro.  

Como ponto de partida para a construção de um projeto, faz-se necessário buscar 

os indicadores que sinalizem problemas a serem trabalhados. Ao serem assinalados, 

busca-se levantar todas ações necessárias para solucionar ou mitigar os problemas, a 

fim de que seja atingido o estado final desejado, ou seja, um produto final de qualidade, 

feito dentro do tempo e do recurso elencado para sua construção. Diante desse cenário, 

irão aparecer as competências necessárias, norteadas pelas NEGAPEB, para que os 

militares se apresentem em condições de desempenhar suas tarefas com eficiência, 

eficácia e efetividade na entrega do produto final para os clientes, interno e/ou externo.  

Assim, com a lista de competências necessárias, será possível nortear a seleção 

das principais capacidades a serem passados aos militares durante a sua qualificação. 

Segundo PMBOK (2013), há inúmeros autores que abordam o tema projetos no 

Brasil. Muitos o fazem do modo estruturado pelo, ou seja, pelas áreas de conhecimento, 

que são gerenciamento do escopo, tempo, custos, qualidade, riscos, comunicação, 
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recursos humanos, aquisição, integração e, mais recentemente, dos interessados. Com 

isso, ressalta-se que, diante dos problemas levantados, surgirão premissas que gerarão 

incertezas e riscos para o projeto. No entanto, é importante que sejam estabelecidas, 

para orientar todo o trabalho de planejamento da equipe desde o estudo de viabilidade.  

 

5 CAPACITANDO O MILITAR PATROCINADOR E GESTOR DE PROJETO.  

 

O trabalho visa a capacitação embasada no processo de aprendizagem que ensina 

aos membros da instituição o significado das atividades de sua área, “como”, “para que” 

e “para quem” fazê-las. Desta forma, o processo consiste em capacitar pessoas para 

desempenhar funções do seu setor por meio da aplicação de conhecimento de forma a 

solucionar novos problemas e pensar em melhorias que poderiam desenvolver a área. 

Para tal, é preciso incutir na cabeça do militar que há a necessidade de mudança, quebra 

de paradigmas, pois não podemos mais ouvir militares dizendo que “isso sempre foi feito 

assim”, ou seja, não estando preocupado com a melhora na qualidade de seus produtos, 

ficando sempre na sua zona de conforto. 

É notório que para mudar é necessário que haja a percepção da realidade da 

instituição por parte de todos os seus integrantes, a fim de que seja possível realizar 

mudanças ou aperfeiçoar o que já existe, mas sem dúvida alguma um bom planejamento 

por parte dos gestores é considerado como fator motivacional ao sucesso.  

 

Em geral, as grandes organizações só mudam significativamente quando 
determinadas condições prévias são atendidas. Primeiro, deve haver enormes 
pressões externas. Segundo, deve haver pessoas lá dentro que estejam 
extremamente insatisfeitas com a ordem existente. Terceiro, deve haver uma 
alternativa coerente, englobada num plano, modelo ou visão”. (Alvin Toffer apud 
Cosete Ramos 1992, P. 57)  

 

Segundo Gonçalves (2000), uma gestão moderna pode ser caracterizada e 

percebida pela adoção de práticas e processos que são implementados e desenvolvidos 

sob um olhar nas expectativas e necessidades dos clientes, além da preocupação com 

os resultados para os seus acionistas. “No setor público, as organizações precisam ser 

relevantes, mais do que indispensáveis, para que sobrevivam. Existem muitos exemplos 

de organizações públicas que foram substituídas por outras mais adequadas à 

concepção mais moderna de suas finalidades”. 
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5.1  O patrocinador/sponsor do projeto 

 

Inicialmente, para poder decidir com propriedade, é preciso ter o conhecimento de 

causa a cerca da temática em que será desenvolvido o projeto. Com isso, é de vital 

importância que o patrocinador do projeto tenha o conhecimento e/ou experiência 

necessária para delinear o escopo adequado para o projeto, alinhando sempre a 

qualidade, o tempo e o recurso disponível. Como a vida do militar é um grande ciclo, é 

certo que por vezes ele será o patrocinador, bem como o gestor de algum projeto. 

Sendo assim, Brasil (2013) afirma que normalmente, a autoridade que decide por um 

projeto é, no mínimo, um comandante (chefe ou diretor) de OM, podendo chegar a ser 

até o Comandante do Exército. Na linguagem de projetos, essa autoridade é chamada 

de sponsor, patrocinador ou, no EB, “autoridade patrocinadora” (AP) 2. Também é normal 

que essa autoridade atribua a execução do projeto a um de seus subordinados, 

denominado gerente. O gerente, sua equipe e os demais recursos necessários, inclusive 

os financeiros, geralmente, são importantes (quando não são fundamentais) para o 

funcionamento rotineiro e o custeio (no caso dos recursos financeiros) da organização. 

Logo, haverá uma competição por recursos entre o projeto e as rotinas, e entre os 

projetos entre si. É responsabilidade da AP equacionar essa competição, estabelecer 

prioridades e alocar corretamente os meios, além de comunicar essas decisões, sob pena 

de se estabelecer um ambiente negativo na organização que prejudicará a gestão e a 

consecução dos objetivos organizacionais. 

Ainda segundo Brasil (2013), caberá à AP a expedição, no início, de ordens claras 

(Diretriz de Implantação), a aprovação do escopo e do plano do projeto, e, durante a 

execução, o monitoramento, controle e apoio, quando for necessário, podendo dedicar-

se a outras tarefas. 

 

                                                
2   Segundo Brasil (2008): Autoridade Patrocinadora (AP) é o comandante, chefe ou diretor da organização mais 
interessada no projeto. É quem controla e aloca os principais recursos humanos, materiais e financeiros para o projeto, 

ainda que parte possa advir de outras organizações ou escalões. É quem defende o projeto dentro e fora da organização, 

buscando apoio e complementando os meios necessários. Exerce a liderança estratégica de todo o processo, motivando 

as pessoas. Determina o estudo de viabilidade, expede a diretriz de implantação e aprova o escopo e o plano do projeto. 

A AP também pode se envolver em outras questões importantes, como a autorização de mudanças no escopo, análises 

de final de fase e decisões de continuação/cancelamento do projeto quando os riscos são particularmente altos ou já 

não seja compensador. 
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5.2 O gestor/gerente do projeto  

 

Para se alcançar o estado final desejado de qualquer projeto, há a necessidade de 

uma boa gestão. As melhores ideias, mesmo quando idealizadas pelos mais capacitados 

profissionais, podem fracassar caso não haja um gerenciamento de projeto realizado de 

maneira minuciosa e articulada. Segundo PMI (2004), a gestão de projetos é realizada 

por meio de um conjunto de processos definidos como uma série de ações para obtenção 

de resultados desejados. 

  

As pessoas são o cerne das questões nos gerenciamentos de projetos. Talvez 
seja a questão mais desafiadora, uma vez que são elas que utilizam ferramentas, 
metodologias e os aplicam por meio de conhecimentos, habilidades e atitudes 
(CHA), preconizados pela administração, sejam aplicadas à gestão de projetos, 
sejam individuais ou sejam em equipe para gerar os resultados esperados. 
(Carvalho e Rabechini Jr, 2008, p. 66) 

 

O gerenciamento por projetos é uma filosofia gerencial, aplicada em todos os níveis 

da organização, com base no princípio de que as metas da empresa/instituição serão 

atingidas através de uma rede de projetos simultâneos.  

A busca constante de uma instituição que almeja atingir um o padrão de excelência 

em seu trabalho, deve estar embasada em sistemas de gestão de projetos. Com efeito, 

o diferencial para se estar sempre desenvolvendo um trabalho de qualidade, é a visão 

ampla e estendida do seu gestor. A compreensão das necessidades e exigências que a 

instituição demanda, é ponto vital para o sucesso do projeto. 

Pôde-se constatar que é viável que o gestor construa seus conhecimentos 

embasados no ensino por competência, mobilizando, ao mesmo tempo e de maneira 

integrada, conhecimentos, habilidades, atitudes e comprometimento profissional pois seu 

trabalho corroborará para fundamentar cientificamente os projetos. 

Ratificando a necessidade do alinhamento com o ensino por competência, Valeriano 

(2008) chama a atenção para as dificuldades organizacionais e de relações humanas 

decorrentes do fato de os executantes do projeto estarem reunidos numa equipe, 

normalmente pela primeira vez, às vésperas do início do projeto, originários de diversas 

partes, para trabalhar sob a orientação de um gerente que, por vezes, não conheciam.  

Segundo Valeriano (2008), o gerente é aquele que administra, gere ou dirige um 

empreendimento, enquanto que o líder é aquele que conduz, guia ou leva alguém para 
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uma direção. Para Valeriano, liderança e gerência são conceitos que se complementam 

e indispensáveis às instituições, pois consolidam as formas de autoridade: a de direito e 

a de fato. Enfim, o caso é que o fluxo do projeto é produto de um trabalho de equipe e 

compete ao gerente do projeto empreender esforços para superar as dificuldades 

encontradas, usando todos os recursos e habilidades de que dispõe. Assim, de forma 

coesa com a definição existente no Guia PMBOK de que gerenciamento de projetos é a 

“aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas” (PMI, 2013, p. 6), 

Valeriano (2008) apresenta os seguintes atributos como desejáveis em um gerente de 

projeto:  

 Conhecimentos: Organizacionais e Técnicos;  

 Habilidades: de Comando e outras, entre as quais se pode destacar: a Capacidade 

de planejamento, organização e controle; a Capacidade de trabalho em equipe; a 

Criatividade; a Capacidade de Relacionamento pessoal;  

 Atitudes: Posicionamento em relação a aspectos internos e externos; e Estratégia 

de Ação. 

 

Quadro 1 – Atributos desejáveis no gerente segundo. 
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VALERIANO (2001, p. 139). 

Sendo assim, Brasil (2013) afirma que uma das responsabilidades de um gerente é 

fazer a gestão das expectativas de todas as partes interessadas. Isso se torna um pouco 

complexo, pois em geral, há muitos objetivos, diferentes ou então conflitantes. O gerente 

terá que ter habilidades em buscar um balanceamento desses interesses de forma a 

garantir que a equipe do projeto esteja interagindo com os interessados de forma 

profissional e cooperativa.  

Ainda segundo Brasil (2013), gestão por projetos significa atingir objetivos 

organizacionais, ou implementar mudanças, por meio de projetos. É um processo custoso 

e exige muito planejamento, perseverança e um mínimo de capacitação. A AP é quem 

decide quantos projetos pode conduzir, seus escopos, cronogramas e os recursos a 

serem alocados, baseada em estudos de viabilidade. Ao gerente, cabe planejar e 

entregar os produtos e serviços a um custo mínimo e no menor tempo possível, 

respeitando os requisitos de qualidade, os recursos e o poder delegados a ele. Se bem 
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conduzido, o processo permite eficiência na gestão e foco, possibilitando que a AP se 

dedique a outras rotinas e operações sem interromper o progresso das mudanças 

necessárias em sua organização. 

 

6 MATERIAL E MÉTODO 
 

Conforme salientou-se na introdução, o objetivo deste trabalho é mostra a 

importância da capacitação do militar gestor, visando a melhoria dos projetos do Exército 

Brasileiro – EB, norteado pelas NEGAPEB. Analisando os dados obtidos na pesquisa 

bibliográfica e documental, pôde-se entender como melhor qualificar o militar para 

desempenhar a função de gestor de projetos de forma contextualizada com as atividades 

cotidianas, a partir de um processo metodológico de ensino por competência. 

Entendendo as dificuldades acerca do tema, foi possível canalizar o trabalho ressaltando 

a necessidade de se buscar melhores formas de capacitar os militares, a fim de que haja 

uma melhoria na qualidade dos projetos. 

Segundo Gil (2008), pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Não se recomenda 

trabalhos oriundos da internet. Ainda segundo Gil (2008), pesquisa documental é muito 

parecida com a bibliográfica. A diferença está na natureza das fontes, pois esta forma 

vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda 

podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa. Além de analisar os 

documentos de “primeira mão” (documentos de arquivos, igrejas, sindicatos, instituições 

etc.), existem também aqueles que já foram processados, mas podem receber outras 

interpretações, como relatórios de empresas, tabelas etc. 

Foram utilizados como fonte de consulta os manuais, portarias e instruções 

provisórias do Exército Brasileiro e da Administração Pública; além de diversos livros da 

literatura da Administração Empresarial. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A importância da melhoria na elaboração de projetos, dentro da estrutura do EB, tem 

sido objeto de busca constante por parte de seu Comando, pois se constata a 

necessidade de encontrar a sinergia entre o recurso humano e as capacidades técnico-
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profissionais, buscando, sempre, a excelência no produto final oferecido ao público 

interno e externo. Com o estudo das NEGAPEB, vislumbrou-se agregar valor na gestão 

e construção do projeto, pois esse material já tem sua validação no âmbito do EB, sendo 

necessário buscar a melhor metodologia para instruir os militares no que concerne as 

normas supracitadas. 

Pode-se afirmar que diante deste quadro peculiar, os investimentos na estruturação e 

capacitação de um sistema de Gestão de Projetos, que busca oferecer soluções 

igualmente inteligentes, de amplo aspecto de análise, preparo e manutenção do padrão 

de qualidade, assumem um grau de importância de extrema relevância para a promoção 

de um profissional com características de atuação e profissionalismo diferenciadas.  

Além de competências técnicas, a capacitação deve permitir que o militar se sinta 

alinhado e parte da instituição, compartilhando de sua cultura e valores. Com tal afiliação 

com a organização e colegas de trabalho, cria-se um sentimento de pertencimento e 

motivação, responsáveis por melhores desempenhos.  

Procurou-se demonstrar neste trabalho a importância de se qualificar os recursos 

humanos da instituição, com foco  na melhoria dos projetos, atendendo, assim, as 

necessidades de transformação do EB. Essa otimização passa, obrigatoriamente, por 

mudança de mentalidade. 

Como produto final, pôde-se constatar que esse trabalho carece de um 

aprofundamento no sentido de buscar melhores soluções para que não haja um 

distanciamento muito grande entre os escalões do EB, no tocante a concepção da gestão 

e na construção de um projeto de qualidade. Cabe ressaltar, também, a necessidade de 

se criar mecanismos visando diminuir a resistência na aplicação das NEGAPEB, pois 

devido à alguns paradigmas e a falta de militares qualificados a desempenha as funções 

de patrocinadores e gestores de projetos, essa barreira está presente na instituição.   
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