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RESUMO 

Ao longo da história da humanidade, os conflitos têm evoluído de geração, levando os exércitos a 
desenvolverem novas formas de combater. Neste contexto, a Força Terrestre passa por um processo 
de transformação semelhante. Fracassos e desperdícios durante o  processo ocorreram em grande 
parte pela falha na conscientização dos envolvidos. Assim, o objetivo geral do trabalho foi de colaborar 
para a tomada de consciência acerca do porquê da transformação que está sendo vivida e sua real 
dimensão. Para tanto, foi realizada uma revisão da literatura a partir de consultas em bases de dados 
como Google, Scholar Google, Scielo e LILACS, priorizando artigos, teses, monografias e livros. Além 
disso, foram utilizados questionários com militares que serviram e não serviram em Organizações 
Militares mecanizadas sobre a consciência da dimensão da transformação que o Exército vivencia. Os 
resultados encontrados sugerem que os conflitos evoluíram de geração, que a transformação 
vivenciada é um evento sem precedentes na história do Exército, que a mudança de natureza de 
motorizado para mecanizado gera diversos efeitos sobre as seções dos batalhões que passam por 
esse processo, tornando-se necessárias ações que aprimorem o processo  de transformação. 
 
Palavras-chave: Inovação. Transformação. Infantaria Mecanizada. Mentalidade. 

 
ABSTRACT 
Throughout human history, conflict has evolved from generation to generation, leading armies to de-
velop new fighting ways. In this sense, our army goes through a similar transformation process. Failures 
during transformation process were largely due to the failure to raise awareness of those involved in 
that process. Thus, the aim of this present scientific work was to contribute to awareness of why the 
transformation is being experienced and its real dimension. Thus, a literature review was performed 
through consultations in the databases Google, Google Scholar, Scielo and LILACS, prioritizing articles, 
theses, monographs and books. In addition, questionnaires were used with military personnel who 
served and who did not serve in mechanized Military Organizations about the awareness of the trans-
formation dimension. The results suggest that the conflicts have evolved, the transformation experi-
enced is an unprecedented event in the history of our army, the change of nature from motorized to 
mechanized generates several effects on the sections of battalions that go through this process and 
that actions are needed to improve the transformation process.  

 
Keywords: Innovation. Transformation. Mechanized Infantry. Mindset
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1  INTRODUÇÃO 

  A arte da guerra evolui com grandes descontinuidades. Atualmente, tal fato pode 

ser constatado devido a ocorrência dos conflitos de 4ª / 5ª geração. Na atual fase, os 

conflitos ocorrem em um ambiente volátil, incerto, complexo e ambíguo (VICA), e as 

operações se desenrolam no amplo espectro.  

 A evolução dos conflitos e a atuação no amplo espectro envolvem a gestão de 

rupturas, ou de descontinuidades, e geram a necessidade de transformação da Força.  

Essa transformação não é uma mera mudança. Ao contrário, ela é ampla e 

abrangente.  

 Por meio dela, as Forças Armadas buscam se adequar para atuar no amplo 

espectro, desenvolvendo novas formas de emprego para continuar cumprindo sua 

missão constitucional. Assim, nascem os programas estratégicos do Exército, sendo 

o Guarani destacado aqui como exemplo. 

 O Programa Guarani envolve a mudança de natureza motorizada para 

mecanizada. Ressalta-se que essa mudança não se trata somente de incorporar 

avanços tecnológicos no mais curto prazo. Na verdade, ela é complexa e gera 

diversos impactos sobre as Organizações Militares (OM) que vivenciam esse 

processo. Além disso, ela faz parte de uma transformação muito maior. 

 Dessa maneira, comunicar o porquê e a real dimensão da transformação 

vivenciada pelo Exército de forma adequada é primordial, principalmente para o seu 

público interno. Caso contrário, mesmo que a mudança de natureza da tropa 

motorizada para mecanizada ocorra no prazo estabelecido, o processo de 

transformação ocorrerá de maneira ineficiente, pois não gerará a mentalidade nos 

militares para atuar no amplo espectro de maneira eficaz e eficiente.  

 Assim, o presente artigo científico aborda a capacidade de construir uma nova 

mentalidade como um novo tipo de poder, um estado final desejado da  

transformação, tendo a mudança de natureza da infantaria motorizada para 

mecanizada como um pano de fundo para uma transformação mais profunda da Força 

Terrestre. Ademais, esse estudo apresenta-se como uma ferramenta para a tomada 

de consciência do porquê e da dimensão da transformação vivenciada pelo Exército, 

colaborando dessa forma para o engajamento dos militares no processo.  
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1.1 PROBLEMA 

No ambiente volátil, incerto, complexo e ambíguo (VICA), as crises são mais 

dinâmicas, possuem a capacidade de escalar em nível global em pouquíssimo tempo 

e, em alguns casos, são imprevisíveis. Esse ambiente propicia o aparecimento de 

problemas militares inéditos, sendo algo sem precedentes na história da humanidade, 

e sinaliza o surgimento de uma nova geração dos conflitos. O surgimento dessa nova 

geração indica que há uma descontinuidade (ruptura) na natureza dos conflitos. 

                                 Diante deste quadro, o Exército observou a necessidade de desenvolver novas 

capacidades para atingir um nível de prontidão mais adequado ao contexto e continuar 

cumprindo sua missão constitucional. Tal desenvolvimento de capacidades possibilita 

novas formas de emprego da Força, representando uma descontinuidade (ruptura) 

nas formas de emprego do Exército. Por isso, a Força Terrestre passa por um 

processo de transformação. 

                                 Embora a modernização dos meios e da infra-estrutura sejam fatores 

importantes,  as pessoas são a base desse processo, pois são elas que fazem a 

transformação acontecer. Portanto, um dos maiores desafios da Força é conseguir 

engajá-las e integrá-las, a despeito das características do novo ambiente VICA. Tal 

desafio apresenta uma descontinuidade (ruptura) nas formas de gestão. Antes fazia-

se gestão de mudanças, agora, faz-se gestão de descontinuidades.  

                                  A falta de engajamento e integração pode levar os militares a assumirem uma 

postura de espectadores ao invés de assumirem o papel de agentes dessa 

transformação, correndo-se o risco de realizar um investimento robusto e, mesmo 

assim, o programa estratégico ser interpretado como uma solução não adequada para 

as realidades atuais. Ou, ainda, corre-se o risco do programa ser implantado, mas o 

processo de transformação não conseguir construir um nova mentalidade nos 

militares para atuar no amplo espectro de maneira desejável. 

 Nasce, dessa maneira, a seguinte pergunta: os militares possuem a  

consciência sobre o porquê da transformação vivenciada pelo Exército e sua real 

dimensão?  

1.2 OBJETIVOS 

A fim de contribuir nesta necessária construção de uma nova mentalidade e ser 

fonte para pesquisas futuras, esse trabalho tem como objetivo geral colaborar para a 
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tomada de consciência sobre o porquê da transformação vivenciada pelo Exército e 

sua dimensão. 

 No caso deste artigo, destaca-se a mudança de natureza do batalhão 

motorizado para mecanizado prevista no Programa Estratégico Guarani. Somado aos 

demais programas estratégicos, o Guarani apresenta-se como um pano de fundo para 

uma transformação muito mais profunda, complexa e ambiciosa.   

 Os objetivos específicos que permitiram o encadeamento lógico do raciocínio 

descritivo apresentado neste estudo são: 

a) Identificar as descontinuidades na natureza dos conflitos;  

b) Identificar a mudança de natureza do batalhão motorizado para mecanizado como 

uma descontinuidade na forma de emprego da tropa; 

c) Relacionar a implementação do Programa Guarani com a tecnologia disruptiva; 

d) Identificar os efeitos da ruptura de natureza da tropa motorizada para mecanizada 

sobre as seções de um batalhão que vivenciou essa transformação, apontando a 

gestão desses efeitos como uma descontinuidade no modelo de gestão; 

e) Verificar por meio de uma amostra se os militares possuem consciência da 

dimensão da transformação vivida atualmente; e 

f) Identificar os mecanismos de defesa psicológica que podem ser utilizados pelos 

militares das Unidades que passam pela mudança de natureza durante a gestão 

de descontinuidades. 

 
1.3 JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÕES 

 Este trabalho faz-se relevante pois, até o presente momento, não há na 

literatura um estudo que relacione: o ambiente VICA, a nova geração dos conflitos, as 

operações no amplo espectro, o processo de transformação do Exército, inovação, o 

Programa Guarani, as tecnologias disruptivas, os efeitos práticos da mudança de 

natureza das Organizações Militares motorizadas para mecanizadas, a construção de 

um nova mentalidade e o nascimento de um novo tipo de gestão (a gestão de rupturas 

ou a gestão de descontinuidades).  

 Faz-se relevante também, pois, embora haja pesquisas caracterizando a 

mudança da natureza motorizada para a mecanizada como uma transformação 

inovadora e haja pesquisas sobre mudanças de mentalidade, não há trabalhos 

anteriores que relacionem os dois aspectos. Assim, torna-se necessário relacionar, 
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por meio de estudos, a implementação de projetos inovadores que provoquem 

descontinuidade e a necessidade de construir uma nova mentalidade. 

 Outro fator importante é a busca pela compreensão acerca dos efeitos de um 

projeto estratégico para aprimorar a implementação de inovações que envolvam 

tecnologias a cada implementação. A criação da Agência de Gestão e Inovação 

Tecnológica (a qual executa a gestão da inovação e serviços inovadores e possui 

como um de seus objetivos a promoção da cultura inovadora) sinaliza que outras 

tecnologias serão implementadas pelo Exército. Sendo assim, a presente pesquisa 

colabora para a construção da mentalidade inovadora, promovendo o engajamento e 

a integração. Buscou-se também apontar a necessidade de gerenciar rupturas, ou 

gerenciar descontinuidades, apresentando a transformação da Força de uma forma 

construtiva e concedendo aos militares informações sobre o processo. 

 Ademais, a construção de uma nova mentalidade foi estimulada, colaborando 

para a tomada de consciência sobre o porquê da transformação da Força e sua 

dimensão.  

 O presente trabalho também contribui para o ciclo PDCA (Plan, Do, Check, 

Act), fornecendo subsídios para adotar ações corretivas, caso necessário, bem como 

levantar aspectos relevantes para a melhoria contínua na gestão da inovação. 

 
2  METODOLOGIA 
 
 Primeiramente, foi realizada leitura crítica da literatura existente acerca de 

publicações que descrevem a evolução dos conflitos, a descrição da  implementação 

de tecnologias inovadoras no Exército e o Projeto Guarani. Foram consultadas bases 

de dados como Google, Scholar Google, Scielo e Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), priorizando artigos, teses, monografias e 

livros.                                                                                                                                                                                                                                    

 A etapa posterior consistiu em aplicar questionários a serem respondidos por 

militares das diferentes  armas, dos quadros e dos serviços que serviram e que não 

serviram em OM mecanizada a respeito da consciência da dimensão da 

transformação que o Exército vivencia. 

 A terceira etapa da metodologia visou verificar como os assuntos se relacionam 

por meio de uma análise dos dados colhidos ao longo da execução do trabalho, 

avaliando a consistência das informações obtidas, buscando as convergências e 
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divergências entre os assuntos, obtendo mais informações sobre o tema proposto e 

contribuindo assim para a aquisição de maiores conhecimentos.  

 
2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

No início da pesquisa, buscou-se delinear o tema com a definição de termos e 

conceitos que pudessem auxiliar na identificação da mudança de geração dos 

conflitos, do ambiente operacional atual e das operações no amplo espectro. 

Posteriormente,  descreveu-se a implementação do Programa Guarani como um 

instrumento de transformação e de desenvolvimento nacional, fazendo a ligação da 

visão estratégica com as visões tática e operacional. 

O limite anterior para a revisão bibliográfica foi delimitado para 1994, uma vez 

que os manuais utilizados descritos nas referências bibliográficas foram atualizados.  

Foram utilizadas as palavras-chave: futuro, conflitos, teoria dos conflitos, VICA, 

operações no amplo espectro, interoperabilidade, relações multifacetadas, equipes 

multidisciplinares, operações interagências, transformação do Exército, programas 

estratégicos, tecnologia disruptiva, mentalidade; juntamente com seus correlatos em 

inglês e espanhol, sendo selecionados apenas os artigos referentes a esses três 

idiomas. O sistema de busca foi complementado pela  coleta manual de relatórios de 

exercícios militares, panfletos comerciais de empresas do ramo de defesa, bem como 

de manuais de campanha referentes ao tema, do EB e dos EUA, em período de 

publicação diverso do utilizado nos artigos. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português, espanhol ou inglês, relacionados a 

transformação nesse século, mudança de natureza motorizada para mecanizada e 

mentalidade;  

- Estudos, matérias jornalísticas e portfólio estratégico do Exército que retratam 

sobre inovações tecnológicas com reflexos na transformação da Força Terrestre e 

sobre a construção de mentalidade. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos cujo foco central não colaborem para os objetivos geral e/ou 

específicos deste artigo. 
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2.2 COLETA DE DADOS 

Os dados foram coletados por meio de determinados instrumentos de 

pesquisa, a exemplo de um questionário sobre a percepção da real dimensão da 

transformação da Força. 

A pesquisa foi aplicada em uma amostra de 15 alunos da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO) do ano de 2019. 

Os dados foram organizados e analisados. Além disso, foi realizada uma 

investigação crítica na literatura acerca de publicações existentes sobre o tema 

proposto. Com isso, buscou-se uma melhor compreensão e reflexão sobre o assunto 

e sua importância e relevância para a tropa nos diversos escalões níveis.                   

Os dados teóricos para a pesquisa foram coletados através de fontes existentes 

em artigos científicos, em teses de mestrado, livros, e também através de busca 

confiável realizada na Internet. Foi realizada uma leitura                                                                                                              

minuciosa das fontes supracitadas publicadas a fim de encontrar informações relativas 

ao tema e possíveis relações existentes entre as variáveis que foram estudadas. 

Os estudos de relevância, consistência e veracidade foram organizados 

através de fichamento, caracterizado pela realização de fichas constando a identifi-

cação das obras e seus devidos comentários.  

Por fim, foi feita uma análise dos dados consultados e coletados, avaliando a 

consistência das informações obtidas, visando buscar suas convergências e 

divergências. Assim, seguindo as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), o trabalho científico foi redigido com a finalidade de obter mais 

informações sobre o tema proposto, contribuindo portanto para a obtenção de mais 

conhecimentos na área. 

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

De forma a tornar mais lúdica a pesquisa, os resultados e discussões foram 

divididos de acordo com a sequência estabelecida no item Objetivos. 

 
3.1 IDENTIFICAR AS DESCONTINUIDADES NA NATUREZA DOS CONFLITOS 

 De acordo com as pesquisas, a revisão de literatura e participação nas 

palestras, os resultados sugerem que a natureza dos conflitos sofre uma 

descontinuidade, ou ruptura, conforme o quadro abaixo: 



7 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              
De acordo com o dicionário Aurélio, a palavra descontinuidade significa 

rompimento.  

A teoria geral dos conflitos aponta que os conflitos evoluem de geração ao 

longo da história. Sendo assim, as tropas estão combatendo nos conflitos de 4ª 

Geração e 5ª Geração atualmente. Essas gerações se diferenciam das demais 

principalmente pela perda de protagonismo dos Exércitos estatais e pela emergência 

de grupos militantes não-estatais, que se utilizam da guerra de baixa intensidade, 

prolongada pelo tempo, onde o mais fraco pode vencer o mais forte (ARREGUÍN-

TOFT, 2005). 

 Os resultados sugerem também que a evolução da conjuntura ocorre de uma 

forma não-linear.  

Sobre o cenário atual, em 1998, o United States War College apresentou o 

conceito VICA no Relatório Training and Educating Army Officers for the 21st 9 Cen-

tury: Implications for the United States. Segundo Machado (2019): 

  
O que devemos saber é que as soluções do século XX já não são mais 
suficientes para dar respostas para os desafios do século XXI. E o VICA vem 
pressionando cada vez mais as organizações para criarem abordagens mais 
criativas, inovadoras e mais ágeis. O conceito VICA expressa a complexidade 

QUADRO 1 - Tabela sobre Geração das Guerras 
Fonte: ARREGUÍN-TOFT, 2005   
 

QUADRO 2- Indicativo de vitórias em conflitos assimétricos por tipo de ator nos séculos XIX e XX 
Fonte: ARREGUÍN-TOFT, 2005   
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da nossa sociedade contemporânea, devido à interconexão, 
interdependência e a globalização, situações que antes tinham pouco 
impacto no mercado, mas que agora refletem e muito em toda a nossa 
sociedade (LUCAS MACHADO, 2019). 
 

 No mundo contemporâneo, os conflitos de 4ª Geração são caracterizados por 

ocorrerem no ambiente volátil, incerto, complexo e ambíguo. Logo, grandes crises 

podem ser imprevisíveis ou serem percebidas na iminência de ocorrerem, sendo o 

tempo para a reação escasso. Esse é o quadro de evolução conjuntural não-linear. 

Esse quadro gera problemas militares inéditos. A Operação São Francisco, o 

surgimento da Operação Acolhida e a Intervenção Federal na Área de Segurança 

Pública no Estado do Rio de Janeiro são exemplos desses problemas e também são 

consequências desse quadro.  

   

 3.2 IDENTIFICAR A DESCONTINUIDADE NO MODO DE ATUAÇÃO DAS 

ORGANIZAÇÕES E INSTITUIÇÕES, APRESENTANDO A MUDANÇA DE 

NATUREZA DO BATALHÃO MOTORIZADO COMO UMA DESCONTINUIDADE NA 

FORMA DE EMPREGO DA TROPA  

                                         Os resultados mostram também que a evolução conjuntural não-linear 

provoca uma descontinuidade brusca, ou ruptura, no modo de atuação das 

organizações e instituições. Assim, a Força Terrestre passa a operar no Amplo 

Espectro dos conflitos, atuando em operações ofensivas, defensivas, humanitárias e 

de apoio governamental, sendo que essas operações podem ocorrer todas ao mesmo 

tempo.  

 Nas operações no Amplo Espectro, o Exército atua na situação de guerra e/ou 

de não-guerra, em combates convencionais e/ou não-convencionais, operando contra 

forças regulares e/ou irregulares, ficando em condições de rechaçar inimigos e forças 

adversas.      

 Além disso, no Amplo Espectro, o Exército opera de forma combinada, quando 

opera com Exércitos de outros países, de forma conjunta, quando atua com Marinha 

e Aeronáutica, ou ainda opera em cooperação e coordenação com agências, quando 

apoia órgãos ou instituições (governamentais ou não, militares ou civis, públicos ou 

privados, nacionais ou internacionais), definidos como agências. 
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 Apesar de atualizações descaracterizando a atuação da Força nas operações 

de pacificação, a defesa da sociedade requer esse novo modelo de atuação da Força 

Terrestre.  

 Esse novo modelo de atuação da Força precisa considerar a aplicação da 

interoperabilidade em suas mais diversas facetas, bem como a constituição de 

equipes multidisciplinares. De acordo com o Glossário das Forças Armadas (2007):  

 

INTEROPERABILIDADE – 1. Capacidade de forças militares nacionais ou 

aliadas operarem, efetivamente, de acordo com a estrutura de comando 

estabelecida, na execução de uma missão de natureza estratégica ou tática, 

de combate ou logística, em adestramento ou instrução. São os seguintes 

níveis de padronização: compatibilidade, intercambialidade e comunialidade. 

(Glossário Da Forças Armadas, 2007). 

 

 Para essa atuação, é fundamental desenvolver o nível de prontidão adequado. 

Esse novo nível adequado requer geração de força necessária para operar no amplo 

espectro e responder problemas militares inéditos. Portanto, provoca uma 

descontinuidade na forma de emprego do Exército.   

 Assim, a partir da revisão bibliográfica, concluiu-se que o Exército passa por 

esse processo de transformação porque visa se adequar aos novos desafios 

contemporâneos descritos até o presente momento neste artigo. 

 O desenvolvimento de capacidades foi instrumento escolhido para fazer essa 

transformação acontecer. Assim, por meio de 16 (dezesseis) iniciativas, nascem os 

programas estratégicos do Exército, buscando gerar novas capacidades para atender 

as novas formas de emprego. O programa Guarani é uma dessas 16 (dezesseis) 

iniciativas que busca gerar novas capacidades, não só em termos de aquisição de 

novos materiais, mas principalmente muda de forma brusca a concepção de emprego 

FIGURA 1- Operações no amplo espectro 
Fonte:  MANUAL DOUTRINA MILITAR, 2014                                                                                                                                                                                                                                                              
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da Infantaria, sendo a transformação da infantaria motorizada para mecanizada a 

origem de outra descontinuidade, ou ruptura.                                                                                                             

3.3 RELACIONAR A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA GUARANI COM A 

TECNOLOGIA DISRUPTIVA   

Segundo Christensen (1995), o termo disruptivo significa descontinuidade, ou 

aquilo que interrompe o curso normal. Portanto, a tecnologia disruptiva é descrita 

como um tipo de tecnologia que provoca o efeito de descontinuidades ou de 

rompimento com padrões até então seguidos ou executados. As inovações disruptivas 

provocam o seguinte efeito:   

O analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, 

mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender  
(TOFFLER, 1980).  

O Programa Guarani pode ser caracterizado como uma inovação disruptiva.  

Ele envolve tecnologia que desencadeia descontinuidades na forma de emprego para 

a Infantaria, rompendo o padrão de motorizada para mecanizada. Além disso, ele gera 

o efeito descrito por Toffler, afinal, as tropas estão aprendendo a serem mecanizadas, 

desaprendendo a serem motorizadas e reaprendendo a combater de certa forma. As 

experimentações doutrinárias são um exemplo dessa necessidade de reaprender a 

combater de uma maneira que aproveite ao máximo as vantagens oferecidas pelo 

programa.    

FIGURA 2 - Estratégia Nacional de Defesa 
Fonte: PALESTRA DO EPEX, 2019   
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3.4 IDENTIFICAR OS EFEITOS DA RUPTURA DE NATUREZA DA TROPA 

MOTORIZADA PARA MECANIZADA SOBRE AS SEÇÕES DE UM BATALHÃO QUE 

VIVENCIOU ESSA TRANSFORMAÇÃO, APONTANDO A GESTÃO DESSES 

EFEITOS COMO UMA DESCONTINUIDADE NO MODELO DE GESTÃO   

Ao implementar as Viaturas Blindadas de Transporte de Pessoal - Médio sobre 

Rodas (VBTP-MR), surgem as Brigadas de Infantaria Mecanizadas (DE DEUS, 2013).  

No ano de 2010, as bases doutrinárias para implementação progressiva da 

Brigada de Infantaria Mecanizada (Bda Inf Mec) e do Batalhão de Infantaria 

Mecanizado foram aprovadas pelo Estado-Maior do Exército (EME). 

A 15ª Brigada de Infantaria Motorizada (15ª Bda Inf Mtz), situada na cidade de 

Cascavel, no oeste do Paraná, foi selecionada como a grande unidade para 

implementação da infantaria mecanizada. A mudança da natureza motorizada para 

mecanizada marca um ponto de ruptura nesses batalhões. 

Ao se referir a uma ruptura com os padrões envolvendo inovação tecnológica, 

faz-se referência à tecnologias disruptivas, ou seja, uma categoria particular de 

mudança brusca envolvendo tecnologia. O termo “tecnologia disruptiva” foi cunhado 

por Christensen (1997). 

Ao considerar o Projeto Guarani que envolve tecnologia sofisticada e a 

mudança de natureza dos Batalhões de Infantaria Motorizada para Mecanizada, 

percebe-se que o fenômeno da disrupção está presente na efetivação dos Programas 

Estratégicos do Exército. Esse fenômeno gera diversos efeitos no nível estratégico, 

operacional e tático. De acordo com os debates nos diversos grupos focais, no nível 

estratégico, há efeitos sobre a doutrina, a organização, o adestramento, o material, o 

ensino, pessoal e infraestrutura (DOAMEPI). 

No nível tático, observa-se esses efeitos dentro das diversas seções de um 

Batalhão que vivencia essa mudança de natureza, objeto específico deste trabalho. 

Para isso, foram analisados de forma separada os efeitos em cada Seção: 
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3.4.1 Sobre a 1ª Seção  

Gera-se a necessidade de alterar o efetivo de tropas e a criação ou supressão 

de funções. E também a necessidade de adequação do seu quadro de pessoal em 

relação as funções.                    

FIGURA 3 - Programa Estratégico do Exército 
Fonte: EPEX, 2017 

 

FIGURA 4 - Previsão de efetivo para um Batalhão Mecanizado 

Fonte: PORTARIA nº 114-EME, 2016. 
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3.4.2 Sobre a 2ª Seção  

Na 2ª Seção, o Guarani conta com sensores e sistemas de comunicação que 

podem influenciar no ciclo de inteligência. O software Gerenciamento do Campo de 

Batalha (GCB) não utilizado nas viaturas de um Batalhão Motorizado é uma 

importante ferramenta para aumentar a consciência situacional durante o combate, e 

as Torres PLATT e REMAX podem ser usadas na identificação de alvos.  

3.4.3 Sobre a 3ª Seção  

Na 3ª seção, surge a necessidade de modificar o programa de instrução para 

realizar a capacitação tática, bem como criar setores de instrução técnica para realizar 

a capacitação técnica. As experimentações doutrinárias e a criação das Seções de 

Instrução de Blindado (SIB) são exemplo dessas necessidades. Há também a 

necessidade de executar operações de concentração de meios, visando adestrar a 

tropa, bem como, ao analisar os aspectos do comando da batalha em movimento, faz-

se necessário desenvolver Técnicas, Táticas e Procedimentos que permitam 

FIGURA 5 - Software GCB 
Fonte: MANUAL DO GCB DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 
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aproveitar os benefícios que o emprego do Guarani oferece, permitindo tirar o máximo 

de proveito da proteção blindada e da mobilidade.                                                                                           

3.4.4 Sobre a 4ª Seção  

Na 4ª seção, surge a necessidade de adequar os meios logísticos para aplicar 

o Guarani nas operações, gerenciar a manutenção preventiva e corretiva do carro, 

assim como a manutenção dos sistemas de armas e de comunicações, e  monitorar 

o on the job training (modalidade de treinamento oferecida no local de trabalho, tendo 

os técnicos civis como vetores de conhecimento). Nestas Unidades inclusive surge a 

função de Gerente de Frota, o qual tem a responsabilidade do controle logístico sobre 

as viaturas, atendendo a complexidade específica deste Produto de Defesa. 

 
3.4.5 Sobre a 5ª Seção  

Em relação à 5ª Seção, é necessário criar uma mentalidade mecanizada na 

tropa (criação de uma nova mística), e difundí-la para o Exército. Faz-se necessário 

também empregar os meios mecanizados para influenciar nas considerações civis 

FIGURA 6 - Aspectos do comando da batalha em movimento 
Fonte: COMBAT STUDIES INSTITUTE PRESS, 2006.       
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(um dos fatores da decisão vital nos conflitos dessa e das próximas gerações de 

conflito), e considerar o emprego da tropa mecanizada em Operações de 

Coordenação e Cooperação com agências. 

 

3.4.6 Sobre a Fiscalização Administrativa 

É necessário construir novas estruturas ou redesenhá-las; adequar os 

processos de aquisições, licitações e contratos; e desenvolver ferramentas para 

gerenciar um dos patrimônios de maior valor agregado do Exército.        

 

 3.4.7 Sobre as Subunidades e Companhia de Comando e Apoio 

Por fim, as companhias operacionais precisam redefinir sua forma de combater, 

e a companhia de apoio precisa implantar novas seções em sua composição, como 

por exemplo a seção de morteiro pesado 120 mm. 

Logo, ao considerar os diversos efeitos, pode-se afirmar que os diversos efeitos 

descritos acima apontam para o nascimento de um novo tipo de gestão: a gestão das 

descontinuidades. 

 

3.5 VERIFICAR POR MEIO DE UMA AMOSTRA SE OS MILITARES POSSUEM 

CONSCIÊNCIA DA DIMENSÃO DA TRANSFORMAÇÃO VIVIDA ATUALMENTE   

Conforme o questionário da pesquisa 1, aplicado na amostra de 15 militares, a 

qual engloba militares que serviram e que não serviram em tropa mecanizada, sobre 

a consciência da dimensão da transformação que o Exército vivencia, observou-se 

que 100 % dos indivíduos responderam que não tinham consciência da real dimensão 

da transformação que o Exército vivencia até assistir as palestras do Escritório de 

Projetos do Exército (EPEx), sobre as Assimetrias reversas identificando os conflitos 

de 4ª  geração e sobre operações de informação (vide experimentos de campo). 

Tal fato é alarmante, pois a falta de entendimento pode distorcer a visão sobre 

o programa Guarani. Tal distorção pode gerar reações negativas por parte da tropa, 

causando prejuízo à implementação do programa.  
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3.6 IDENTIFICAR OS MECANISMOS DE DEFESA PSICOLÓGICA QUE PODEM 

SER UTILIZADOS PELOS MILITARES DAS UNIDADES QUE PASSAM PELA 

MUDANÇA DE NATUREZA AO REALIZAR A GESTÃO  DE DESCONTINUIDADES 

Gerenciar os efeitos da mudança de natureza sobre as diversas seções é uma 

tarefa compartilhada pelos militares da OM. Por causa da complexidade e das 

dificuldades de coordenação de esforços ao gerenciar esses efeitos, é possível viver 

o ambiente de choque de seções e o de choque de gerações devido as diferenças 

nas abordagens.  

Esse ambiente de choque pode provocar ansiedade para os militares da OM. 

Entretanto, seus impactos sobre o desempenho humano são variáveis. Cada militar 

experimenta a gestão de descontinuidade de uma maneira particular e subjetiva, 

dependendo da sua mentalidade. Segundo Dweck, professora de Psicologia na 

Universidade de Stanford, mindset é uma visão de mundo (cenário mental/ filosofia de 

vida).  

De acordo com a mesma autora, há ainda o Mindset fixo: 

No mindset fixo, a competência e inteligência são percebidas 

como traços fixos e inalterados; e aquilo que trazemos de 
tradições, valores e crenças, colocados em nossa mente, que 
nos impede de tomar decisão, de crescer e evoluir (DWECK, 
2006).               

E o Mindset de crescimento:  

No Mindset de crescimento, há um envolvimento profundo com 

o novo, a atividade do cérebro processa o erro e aprende a 
corrigi-lo, desenvolvendo fortes ligações neurais (DWECK, 
2006). 

 

Em sua obra, Dweck (2006) afirma que as pessoas lidam de forma diferente 

com as circunstâncias. Portanto, algumas pessoas lidam com a implementação de 

projetos tecnológicos no mindset fixo e outras no mindset de crescimento. Assim, 

quando o ambiente de choque encontra-se com o mindset fixo, a ansiedade é sentida 

de forma mais intensa. Acredita-se que a ansiedade causa tensão e que a redução 

desta é uma das principais motivações para a maioria das pessoas. Logo, quando há 

ansiedade intensa, os mecanismos de defesa psicológica podem ser ativados pelo ser 

humano, buscando reduzir a tensão (FREUD, 1994).  

Os mecanismos de defesa são processos mentais subconscientes ou mesmo 

inconscientes que a mente ativa para fornecer soluções para questões que envolvam 
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intenso sentimento de ansiedade e/ou angústia. Até o presente momento, foram 

identificados os seguintes mecanismos de defesa (FREUD, 1994):  

a) Negação; 

b)  Deslocamento; 

c)  Intelectualização; 

d)  Projeção; 

e)  Racionalização; 

f) Formação reativa;  

g) Regressão;  

h) Repressão; 

i)  Sublimação. 

Esses mecanismos podem impactar negativamente na produtividade do 

indivíduo caso não sejam adequadamente gerenciados. Ao serem ativados, o militar 

pode adotar diversos comportamentos que dificultam a integração e o engajamento, 

ou ainda podem diminuir sua capacidade produtiva no trabalho.     

Ao analisar que o choque das seções pode ser desencadeado a partir da 

implementação de uma tecnologia disruptiva, os mecanismos de defesa podem estar 

ligados à forma como algumas pessoas lidam com esse tipo de tecnologia, afinal, há 

militares que encaram a implementação desse tipo de tecnologia no mindset fixo e 

outros no mindset de crescimento.  

Assim, foi analisado neste artigo que o gerenciamento de tecnologia disruptiva 

pode provocar o ambiente de choque. O referido ambiente de choque  aumenta a 

tensão, podendo desencadear reações adversas à disrupção, reações estas que são 

indesejadas e surgem diante da tensão ao lidar com a implementação de uma 

tecnologia disruptiva. Nesse caso, o programa Guarani dificultando o engajamento/ 

integração com o projeto como mecanismo de defesa. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início do trabalho, 

conclui-se que o presente artigo atendeu ao pretendido, apresentando-se como uma 

ferramenta para a tomada de consciência do porquê da transformação e sua 

dimensão. 

Os objetivos específicos foram atendidos, uma vez que o trabalho identificou a 

mudança de geração dos conflitos, apresentando os conflitos de 4ª e 5ª geração. Em 
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seguida, foi descrita a implementação do Programa Guarani como um instrumento de 

transformação. Depois, foram identificados os efeitos da ruptura sobre as seções de 

um Batalhão que vivenciou essa transformação. Na sequência, verificou-se, por meio 

de uma amostra, se os militares possuem consciência da dimensão da transformação 

vivida atualmente. Constatou-se, portanto, que os militares não tinham consciência da 

real dimensão da transformação vivida pelo Exército.  

A revisão de literatura possibilitou concluir que a gestão de continuidades pode 

gerar o choque de seções e o choque de gerações. Tal fato pode ativar mecanismos 

de defesa psicológicos, o que prejudica a ação integrada das seções.   

A compilação de dados permitiu identificar que há uma deficiência na 

divulgação do processo de transformação da Força. Tal fato prejudica o engajamento 

dos militares a este mesmo processo.  

 Logo, a falta de consciência acerca do tema pode  ser um campo fértil para a 

ativação dos mecanismos de defesa. A conscientização pode ser aplicada como uma 

possível prevenção. Dessa forma, visando prevenir as reações adversas à disrupção 

que podem ser desencadeadas na gestão da descontinuidades, sugere-se cinco 

soluções práticas para serem empregadas nas Organizações Militares, sendo elas:  

1) Confeccionar um calendário integrado para a OM, no qual constam as 

obrigações das diversas seções, para que o Batalhão possa atuar de maneira 

integrada. Tal medida  pode transformar o choque de seções em encontro de seções, 

promovendo a iniciativa e a responsabilidade ao mesmo tempo; 

2) Realização de estágios de operações no amplo espectro conduzidos pela 

OM após o Período de Adestramento Básico de Garantia da Lei e da Ordem. Tal 

medida pode transformar o choque de gerações em encontro de gerações, 

estimulando o engajamento de militares no processo de transformação; 

3) Iniciar o período de adestramento no nível esquadra, incentivando a 

aplicação do conceito de cabo estratégico na prática.  

4) Aplicar exercícios de curta duração e dinâmicos no nível Grupos de 

Combate; 

5) Incentivar e facilitar a ligação entre Adjunto de comando, Subcomandantes 

de Companhia e adjuntos de pelotão; 

Dessa forma, conclui-se que a tomada de consciência sobre as dimensões da 

transformação é determinante para a construção de uma mentalidade de emprego 

mais adequada para atuar no amplo espectro. Uma mentalidade de crescimento que 
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promove o pensamento flexível e que é capaz de abrigar a tradição de se reinventar 

e inovar, conservando princípios e valores.  
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Anexo A - Soluções Práticas 

1) Confeccionar um calendário integrado para a OM, no qual constam as 

obrigações das diversas seções para que o Batalhão possa atuar de maneira 

integrada. Tal medida  pode transformar o choque de seções em encontro de seções, 

promovendo a iniciativa e a responsabilidade ao mesmo tempo; 

2) Realização de estágios de operações no amplo espectro conduzidos pela 

OM após o Período de Adestramento Básico de Garantia da Lei e da Ordem. Tal 

medida pode transformar o choque de gerações em encontro de gerações, 

estimulando o engajamento de militares no processo de transformação; 

3) Iniciar o período de adestramento no nível esquadra, incentivando a 

aplicação do conceito de cabo estratégico na prática;  

4) Aplicar exercícios curtos e dinâmicos no nível Grupos de Combate. 

5) Incentivar e facilitar a ligação entre Adjunto de comando, Subcomandantes 

de Companhia e adjuntos de pelotão. 
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Anexo B- INSTRUMENTOS QUE APOIARAM A COLETA DE DADOS 

INSTRUMENTO ATIVIDADES 
PREVISÃO DE 

EXECUÇÃO 

Experimento de 
Campo 

Servindo no 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado 
(Exercendo as funções de Comandante de Pelotão, 

Comandante de companhia mecanizada, coman-
dante de companhia de comando e apoio mecani-

zada)   

2015-2018 

Experimento de 
Campo 

Participação da experimentação Doutrinária da In-
fantaria Mecanizada 

2015-2018 

Experimento de 
Campo 

Participação em debates em grupos de discussão e 
grupos focais sobre a infantaria mecanizada e os 

efeitos da implementação do programa Guarani so-
bre as diversas seções das OM   

2015-2018 

Experimento de 
Campo 

Participação na modalidade “ouvinte” em palestras 
na área de estudos da mente. 

Julho-maio 19 

Experimento de 
Campo 

Participação na modalidade “ouvinte” em palestras 
na LAAD Defence  & Security Abril 19 

Experimento de 
Campo 

Participação do Estágio Técnico em Uberlândia 
Maio 19 

Experimento de 
Campo 

Visita a fábrica da empresa IVECO em Sete Lagoas 
Maio 19 

Experimento de 
Campo 

Participação na modalidade “ouvinte” em palestra do 
Escritório de Projetos do Exército  Maio 19 

Experimento de 
Campo 

Participação em debates em grupos de discussão e 
grupos focais sobre a Infantaria Mecanizada e os 

efeitos do da implementação do programa Guarani 
sobre as diversas seções das OM com capitães alu-

nos que serviram na infantaria mecanizada 

Junho 19 

  Questionários 
Amostra de alunos da ESAO 2019 que serviram em 

BataIhões de Infantaria Mecanizada e que não 
serviram. 

 
Julho 19 

Experimento de 
Campo 

Participação na modalidade “ouvinte” em palestra 
sobre Guerra Assimétrica Reversa- Um Estudo 

sobre a a exteriorização Fenomenológica da 
Assimetria Reversa nos Conflitos Contemporâneos.  

Julho 19 

Experimento de 
Campo 

Participação na modalidade “ouvinte” em palestra 
sobre Inovação Agosto 19 

 


