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RESUMO 

 

Em 2013, o Exército Brasileiro lançou as Bases para a Transformação da Doutrina 

Militar Terrestre (DMT) e no ano seguinte publicou o Processo de Planejamento de 

Condução das Operações Terrestres (PPCOT), contendo o Exame de Situação do 

Comandante e a Metodologia da Concepção Operativa do Exército, como métodos de 

planejamento detalhado e conceitual, respectivamente. Em virtude da histórica 

influência da doutrina norte-americana na DMT brasileira, este trabalho teve como 

objetivo comparar o Exame de Situação do Comandante com o Military Decision 

Making Process a fim de identificar oportunidades de melhoria no método brasileiro. 

Após uma introdução, em que buscou-se apresentar o contexto em que se publicou o 

PPCOT, estabeleceu-se como referencial teórico a evolução dos métodos de 

planejamento norte-americanos até chegar à condição atual. Na sequência, procedeu-

se a análise da evolução dos métodos de planejamento detalhado brasileiro desde 

1971 e à análise comparativa do Exame de Situação do Comandante instituído em 

2014. Nessa análise, foram identificadas influências norte-americanas tão remotas 

quanto 1932, bem como contemporâneas. Também foram identificadas influências do 

Processo de Planejamento Conjunto. Como conclusão, apontou-se para aspectos 

negativos do Exame de Situação do Comandante e sugeriu-se que houvesse a 

continuidade da instituição do PPCOT, com correções pautadas na escolha entre criar 

doutrina de forma autóctone ou aproximar-se da concepção norte-americana naquilo 

que as capacidades do Exército Brasileiro permitirem. 

 

 

Palavras-chave: Exame de Situação do Comandante; Military Decision Making 

Process; Processo de Planejamento e Condução das Operações Terrestres. 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

In 2013, the Brazilian Army launched the Bases for Transforming Land Military 

Doctrine (DMT) and the following year published the Land Operations Planning and 

Executing Process (PPCOT), containing the Commander's Exam of the Situation and 

the Army Operative Design Methodology, as detailed and conceptual planning 

methods respectively. Due to the historical influence of US doctrine on the Brazilian 

DMT, this study aimed to compare the Commander's Exam of the Situation with the 

Military Decision Making Process in order to identify opportunities for improvement in 

the Brazilian method. After an introduction, which sought to present the context guiding 

the publication of the PPCOT, the evolution of US planning methods was established 

as a theoretical framework until it reached its present condition. Following, the analysis 

of the evolution of the detailed Brazilian planning methods since 1971 and the 

comparative analysis of the Commander's Exam of the Situation instituted in 2014. In 

this analysis, it was identified American influences as remote as 1932, as well as 

contemporary ones. Influences of the Joint Planning Process were also identified. In 

conclusion, it pointed to the negative aspects of the Commander's Exam of the 

Situation and suggested the continuation of the establishment of the PPCOT, with 

corrections based on the choice between creating autochthonous doctrine or 

approaching the American conception in what the capabilities of the Brazilian Army 

allow. 

 

 

Keywords: Commander’s Exam of the Situation; Military Decision Making Process; 

Land Operations Planning and Executing Process. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

“O exercício do comando está diretamente relacionado com o processo 
de tomada de decisão, por intermédio de ações coordenadas, 
oportunas e adequadas ao ambiente operacional. Um comandante 
adquire vantagem significativa quando é capaz de observar, orientar-
se, decidir e agir mais rapidamente e com maior qualidade que seu 
oponente, isto é, aplicando de forma eficaz o Ciclo de C².” (BRASIL, 
2011a, p. 117) 

 

A aplicação eficaz do poder militar depende, entre outros fatores, da eficiência 

com que os comandantes e estados-maiores planejam e conduzem as operações 

militares. O Processo de Planejamento e Condução das Operações Terrestres 

(PPCOT) sintetiza o aprendizado sobre a arte e a ciência do comando ao longo de 

séculos, tanto das experiências autóctones, quanto das referências estrangeiras e 

orienta a aplicação da doutrina militar vigente pela Força Terrestre nas operações. 

O atual PPCOT do Exército Brasileiro demonstra ter recebido influência 

considerável da doutrina dos Estados Unidos da América (EUA), por diversos fatores, 

entre os quais se destacam o relativo alinhamento estratégico entre o Brasil e os EUA 

nos conflitos do século XX, a expertise, a amplitude e a disponibilidade dos produtos 

doutrinários daquele país. 

O PPCOT entrou em vigor em 2014, fruto de ampla reformulação doutrinária 

em empreendimento pela Força Terrestre desde então, com a publicação das 

Instruções Gerais e das Instruções Regulatórias para o Sistema de Doutrina do 

Exército (BRASIL, 2014a) e inovou ao caracterizar dois métodos interdependentes: a 

Metodologia da Concepção Operativa do Exército (MCOE) e o método de 

planejamento detalhado. Enquanto a MCOE corresponde à Army Design 

Methodology, na doutrina norteamericana, o método de planejamento detalhado do 

Exército Brasileiro, representado pelo Exame de Situação do Comandante, tem sua 

equivalência no Military Decision Making Process naquela doutrina. 

Após a publicação da 1ª Edição do Manual de Campanha EB 20-MC-10.211 

Processo de Planejamento e Condução das Operações Terrestres em 2014 (BRASIL, 

2014b), este manual apareceu nos Planos de Desenvolvimento da Doutrina Militar 

Terrestre de 2018 e de 2019 (BRASIL, 2018), sugerindo haver demanda por 

aperfeiçoamento em seus processos. 
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1.1  PROBLEMA DE PESQUISA 

Diante das considerações levantadas, formulou-se o seguinte 

questionamento: De que maneira o método de planejamento detalhado do Exército 

Brasileiro se desenvolve, comparativamente ao Military Decision Making Process em 

vigor no exército norte-americano? E quais as oportunidades de melhoria para que 

permita a aplicação dos conceitos doutrinários vigentes no processo das operações?  

 

1.2  OBJETIVOS  

O propósito do presente estudo foi responder ao problema de pesquisa 

mencionado anteriormente. Para isto, o projeto da pesquisa previu um objetivo geral 

e quatro objetivos específicos.  

 

1.2.1  Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho era comparar o Exame de Situação do Comandante 

e o Military Decision Making Process do exército dos EUA e identificar eventuais 

oportunidades de melhoria no método brasileiro. 

 

1.2.2  Objetivos Específicos 

A fim de atingir aquele propósito, buscou-se desenvolver a pesquisa com base 

nos seguintes objetivos intermediários: 

-  Analisar a evolução dos métodos de planejamento e condução das 

operações terrestres 

-  Analisar o Military Decision Making Process 

-  Analisar do Exame de Situação do Comandante 

-  Comparar o MDMP e o Exame de Situação do Comandante, identificando 

oportunidades de melhoria para método empregado no Exército Brasileiro 

 

1.3  QUESTÕES DE ESTUDO  

 A fim de traçar um caminho lógico que levasse ao melhor conhecimento 

acerca do problema, considerado fundamental para se chegar a uma solução para o 

mesmo, foram formuladas as seguintes questões de estudo: 

a) Como se deu a evolução dos métodos de planejamento e condução das 

operações no exército dos EUA? 
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b) Quais mudanças substantivas podem ser destacadas durante a 

evolução dos métodos norte-americanos e quais fatores provocaram as mudanças? 

c) Como se deu a evolução dos métodos de planejamento e condução das 

operações no Exército Brasileiro? 

d) Quais mudanças substantivas podem ser destacadas durante a 

evolução dos métodos brasileiros e quais fatores provocaram as mudanças? 

e) Quais as semelhanças e diferenças entre os métodos de planejamento 

e condução das operações do Exército Brasileiro e do Exército dos EUA? 

f) Quais as oportunidades de melhoria que o benchmarking com o método 

norte-americano proporciona ao método brasileiro? 

 

1.4  DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Esta pesquisa foi delimitada às questões meramente doutrinárias, 

particularmente quanto às composições das fases dos métodos de planejamento 

detalhado e aos respectivos insumos e produtos. Dessa forma, questões como o 

ensino e a aplicação em casos concretos desses métodos pelos respectivos exércitos 

não foram tratadas, por envolverem variáveis e resultarem em conclusões que fogem 

ao âmbito doutrinário. 

 

1.5  RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Acredita-se que o estudo seja relevante, porque o assunto planejamento e 

condução de operações é objeto dos mais significativos esforços do Sistema de 

Educação Superior dos oficiais da linha bélica do Exército Brasileiro. Percebe-se isso, 

ao constatar que são ensinadas noções sobre planejamento já na Academia Militar 

das Agulhas Negras, embora não haja um método padrão estabelecido na doutrina 

brasileira para os níveis inferiores ao unidade, como ocorre na doutrina norte-

americana, que adota o Troop Leading Procedures. Em seguida, os capitães 

combatentes aprendem e exercitam o Exame de Situação do Comandante durante 

praticamente todo o segundo ano do Curso de Aperfeiçoamento de Oficias. Por fim, 

na sequência dos cursos regulares da carreira, majores e tenentes coronéis 

prosseguem no estudo do tema, desta vez, abordando ambos os métodos do PPCOT. 

Desse modo, admite-se que o Exame de Situação do Comandante está no core das 

competências dos oficiais do Exército Brasileiro e como tal, convém ser objeto de 

constante reflexão. 
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Acredita-se que os resultados desse trabalho contribuam com a discussão 

sobre o método de planejamento detalhado, particularmente por localizar as possíveis 

origens de sua estrutura e razões de sua evolução. Também, acredita-se que possa 

subsidiar os trabalhos de revisão doutrinária, em especial do manual EB 20-MC-

10.211 (BRASIL, 2014b) e do sucessor do manual C 101-5 Estado-Maior e Ordens – 

1º volume (BRASIL, 2003a) e 2º volume (BRASIL, 2003b). 

 

2  REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico da pesquisa foi elaborado com base nos manuais 

doutrinários do Ministério da Defesa, do Exército Brasileiro e do Exército dos EUA, em 

artigos em revistas especializadas e em trabalhos científicos que tratam dos métodos 

de planejamento e condução das operações. Essa literatura serviu para a análise da 

evolução e a compreensão dos métodos vigentes no Exército Brasileiro e norte-

americano.  

 

2.1 EVOLUÇÃO DOS MÉTODOS DE PLANEJAMENTO E CONDUÇÃO DE 

OPERAÇÕES NO EXÉRCITO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

 De acordo com Michel (1990, p.3), a origem dos métodos de planejamento e 

condução das operações vem da tentativa do exército prussiano, no início do século 

XIX, de desenvolver uma abordagem sistemática e lógica para a solução de 

problemas militares. Após a morte de Frederico – O Grande, e subsequentes derrotas 

em combates na Europa, os prussianos perceberam quão dependentes eram do gênio 

militar e entenderam ser necessário instituir um processo para ensinar e elevar as 

capacidades médias de liderança de seus chefes militares. Assim, criaram o Sistema 

de Aplicação para treinar os oficiais para o comando. 

 Na transição para o século XX, os EUA adotaram o Sistema de Aplicação nas 

Escolas de Infantaria e de Cavalaria no Fort Leavenworth. Na primeira década desse 

século, as escolas desenvolveram um método de planejamento e condução das 

operações, chamando-o de Estimate Process1, e o conceberam como um “recurso 

que os alunos deveriam utilizar para explicar e justificar suas soluções aos 

problemas táticos em sala de aula”. Desse modo, o primeiro registro documentado do 

                                                           
1 Tradução do autor: Processo de Estudo ou Processo de Estimativa 
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Estimate Process data de 1909, em uma publicação interna do Fort Leavenworth, de 

autoria do capitão Roger S. Fitch (MICHEL, 1990, p.3). 

 Em 1910, o exército dos EUA publicou o Regulations for Field Maneuvers2, 

que fez o primeiro registro doutrinário oficial acerca do Estimate Process. Como se vê 

da citação feita por Michel acerca desse manual, na única passagem que trata do 

Estimate Process, a subjetividade era o que prevalecia.  

Para enquadrar uma ordem de campo adequada, o comandante 
deve fazer uma estimativa da situação, culminando com uma 
decisão sobre um plano de ação definido. Ele deve, então, 
redigir ou pronunciar as ordens que levarão sua decisão a cabo. 
Uma estimativa da situação. envolve uma consideração 
cuidadosa do ponto de vista do comandante, de todas as 
circunstâncias que afetam o problema específico. Ao fazer essa 
estimativa, ele considera sua missão como estabelecida nas 
ordens ou instruções sob as quais ele está agindo, ou como 
deduzido por ele de seu conhecimento do situação, toda 
informação disponível do inimigo (valor, posição, movimentos, 
prováveis intenções, etc.), condições que afetam o próprio 
comando dele (valor, posição, tropas em apoio, etc.) e o terreno 
na medida em que afeta a situação militar em questão. Ele então 
compara os vários planos de ação abertos a ele e decide aquele 
que melhor lhe permitirá cumprir sua missão. (EUA, 1910, apud 
MICHEL, 1990, p.4). 

 

Em artigo publicado na Military Review, intitulado US Army Decisionmaking: 

Past, Present and Future3, Paparone, analisa a evolução do processo e planejamento 

e condução das operações norte-americano, a partir do início do século XX. Segundo 

ele, enquanto o Plano Schlieffen estava sendo desenvolvido pelo Estado-Maior 

Alemão e o mundo se aproximava da Primeira Guerra Mundial, o Exército dos EUA 

ainda não tinha publicado uma doutrina sobre o trabalho de estado-maior. Segundo 

ele, nem o manual Regulations for Field Maneuvers, de 1910, nem o Field Service 

Regulation4, de 1914, descreviam como o comandante e o estado-maior deviam fazer 

o Estimate Process (2001, p. 46). 

Após a 1ª Guerra Mundial, a versão de 1924 do Field Service Regulation 

definiu que comandantes fizessem um Estimate of the Situation5 para chegar a uma 

decisão que resultasse em um plano definido de ação. Também incluiu modelos de 

ordens de operações, anexos, mapas e quadros, no entanto, não estabeleceu um 

método para a tomada da decisão (PAPARONE, 2001, p.46). 

                                                           
2 Tradução do autor: Regulamento para manobras de campo 
3 Tradução do autor: Tomada de decisão no Exército dos EUA: passado, presente e futuro  
4 Tradução do autor: Regulamento de serviço em campanha 
5 Tradução do autor: Estudo de Situação 
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Essa carência foi solucionada em 1932, com a publicação do Staff Officers 

Field Manual6, que reuniu “princípios, informações e dados a serem usados como guia 

para a operação dos estados-maiores de todas as unidades e comandos territoriais, 

na paz e na guerra” (PAPARONE, 2001, p.46). Apesar de prescrever que o Estimate 

of the Situation pudesse ser “meramente uma breve revisão mental da situação” (EUA, 

1932, p.27) e que o método deveria ser seguido de “uma de forma geral” (Ibid, p.28), 

o manual contribuiu significativamente para a doutrina de comando e controle norte-

americana, tanto por estabelecer um método, quanto por aperfeiçoar os modelos de 

ordens e explicar as funções dos membros de estado-maior.  

Este método foi estruturado em 5 parágrafos, Missão, Forças Oponentes, 

Situação do Inimigo, Situação das Próprias Forças e Decisão, com poucos 

subparágrafos, mas destacando a essência dessa análise como sendo o 

levantamento dos fatores que afetariam ao inimigo e às próprias forças, o que indicaria 

as opções disponíveis para a decisão do comandante. Desse modo, este manual 

inaugurou a doutrina para o planejamento e condução das operações terrestres, 

orientadas aos comandantes e estados-maiores do Exército dos EUA.  

 
Figura 1. Primeiro método de planejamento publicado pelo exército dos EUA (EUA, 1932, p. 45-46) 

                                                           
6 Tradução do autor: Manual de campanha do Estado-Maior 
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Com a eclosão da 2ª Guerra Mundial, o tamanho do Exército dos EUA 

aumentou exponencialmente. Nesse contexto, a escala e a complexidade da tomada 

das decisões e dos planejamentos militares estimularam o aperfeiçoamento 

doutrinário (PAPARONE, 2001, p.46). O Field Manual (FM) 101-5 Staff Officer’s Field 

Manual: The Staff and Combat Orders7, publicado em 1940, aumentou o escopo e 

profundidade da doutrina contida no manual de 1932, instituindo o Commander’s 

Estimates of the Situation8; G2 Estimate of the Enemy Situation9; Estimate of the 

Supply and Evacuation Situation10 e Tactical Study of the Terrain11 (EUA, 1940). Este 

manual descrevia o Estimate of the Situation como: 

um processo mental contínuo: levando a uma decisão quando 
necessário. Os modelos abrangidos pelos diferentes Estudos de 
Situação, contidos na seção IV, são úteis principalmente por 
facilitar que sejam feitas considerações sobre todos os aspectos 
pertinentes da situação. Estudos de Situação escritos são 
praticáveis e apropriados às vezes; também servem como um 
meio útil para fins de treinamento [do trabalho de planejamento]. 
(EUA, 1940, p. 34) 

O Commander’s Estimate of the Situation preservou a estrutura em 5 

parágrafos, no entanto, manteve apenas o 1º - Missão e o 5º - Decisão, inalterados. 

Na versão de 1940, o 2º, 3º e 4º parágrafos tiveram seus conteúdos modificados para 

a análise da situação e dos fatores que influenciavam as possíveis linhas de ação; 

análise das possíveis linhas da ação; e comparação das linhas de ação, 

respectivamente. O Estimate of the Enemy Situation e o Tactical Study of the Terrain 

passaram a ser estudos feitos pelo estado-maior para instruir a análise da situação, 

prevista no 2º parágrafo do Commander’s Estimate of the Situation (EUA, 1940, p. 73).  

No Estimate of the Enemy Situation prescrevia-se a análise de uns poucos 

aspectos (EUA, 1940, p. 74), no entanto, no Tactical Study of the Terrain já se 

prescrevia a análise de aspectos de modo muito semelhante ao que se faz nos dias 

atuais – obstáculos, cobertas e abrigos, observação, campos de tiro, vias de acesso 

e linhas de comunicações, cuja conclusão indicaria as partes críticas do terreno (EUA, 

1940, p. 77), algo similar ao contemporâneo conceito de acidentes capitais.   

                                                           
7 Tradução do autor: Manual de Campanha FM 101-5 Manual de Campanha do Estado-Maior: O Estado-Maior e 
as Ordens de Combate 
8 Tradução do autor: Estudo de Situação do Comandante 
9 Tradução do autor: Estudo do G2 da Situação do Inimigo 
10 Tradução do autor: Estudo de situação de suprimento e evacuação 
11 Tradução do autor: Estudo tático do terreno 
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Após a 2ª Guerra Mundial, uma nova prática surgiu no Exército dos EUA. 

Foram elaborados drafts12 de manuais no US Army Command and General Staff 

College13 (CGSC) para atualizar termos e procedimentos frequentemente em 

modificação, caracterizando o papel desse estabelecimento de ensino na 

experimentação da doutrina de planejamento e condução de operações no Exército 

dos EUA (PAPARONE, 2001, p.46). 

No início da Guerra Fria, publicou-se a versão de 1950 do FM 101-5 Staff 

Officer’s Field Manual: Staff Organization and Procedures14 (EUA, 1950) que 

praticamente duplicou em número de páginas em relação à versão anterior, 

especialmente por apresentar vários modelos de Estimates of the Situation em seus 

anexos, aplicados em diferentes níveis de comando. Surgiram o Tactical 

Commander´s Estimate of the Situation15 e o Administrative Commander´s Estimate 

of the Situation16, sendo este destinado aos elementos de apoio às operações. Outra 

contribuição importante, foi a prescrição do Estimate of the Situation como um 

processo contínuo (EUA, 1950, p. 60), portanto ensejando o planejamento para o 

emprego e o controle da execução.  

Em 1954, nova versão deste manual transformou o Commander´s Estimate of 

the Situation como uma parte de um processo mais abrangente, que incluía os Staff 

Estimates para os membros do estado-maior, que à época previa oficiais de pessoal, 

inteligência, operações, logística, assuntos civis, governo militar e dissimulação (EUA, 

1954). Este manual adotou o processo básico de análise em 5 etapas, inseriu item 

relativo às conclusões e recomendações para apoio à decisão, bem como incluiu 

armas atômicas e os efeitos dos agentes químicos, biológicos e radiológicos entre os 

fatores de análise (PAPARONE, 2001, p.46).   

Em 1968, os conceitos doutrinários foram preservados, ao passo que os 

procedimentos se tornaram mais detalhados, com diagramas e fluxogramas 

mostrando múltiplos atores envolvidos com os planos, ordens e estimativas ocorrendo 

simultaneamente, chamando-a de Sequence of actions in making and executing 

decisions17. Essa Sequência de Ações pela primeira vez sistematizou formalmente o 

                                                           
12 Tradução do autor: anteprojetos 
13 Tradução do autor: Escola de Comando e Estado-Maior Geral do Exército dos EUA 
14 Tradução do autor:  Manual de Campanha FM 101-5 Manual de Campanha do Estado-Maior: Organização e 
Procedimentos do Estado-Maior 
15 Tradução do autor: Estudo de Situação do Comandante Tático 
16 Tradução do autor: Estudo de Situação do Comandante Administrativo. 
17 Tradução do autor: Sequência das ações para a tomada e execução de decisões. 
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processo de planejamento e condução das operações, valendo-se de um fluxograma 

que apresentava 6 dos 9 passos da sequência, englobando os diferentes Estimates 

realizados. O primeiro passo era o recebimento ou dedução da missão pelo 

comandante; o segundo era o fornecimento de informações ao comandante pelo 

estado-maior; o terceiro era a emissão da diretriz de planejamento; o quarto passo era 

para as Staff Estimates; o quinto era o Commander’s Estimate of the Situation, com a 

tomada da decisão; o sexto era a preparação dos planos e ordens; o sétimo a 

aprovação deles; o oitavo era a publicação dos planos e ordens; por fim, o nono era a 

supervisão da execução pelo comandante e estado-maior (EUA, 1968, p. 5-1 a 5-4). 

O manual de 1968 caracterizou o Estimate of the Situation como uma metodologia de 

solução de problemas militares e virou objeto Standardization Agreement 

(STANAG)18. Outra importante inovação deste manual foi a introdução das planning 

assumptions19 para “preencher lacunas de conhecimento a respeito das prováveis 

condições [pertinentes ao problema a solucionar]” (PAPARONE, 2001, p.46).   

 

                                                           
18 Tradução do autor: Acordo de Padronização no âmbito da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). 
19 Tradução do autor: suposições do planejamento. 
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Figura 2 – Sequência das ações para a tomada e execução de decisões (EUA, 1968, p. 5-2 a 5-5) 
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A versão do FM 101-5 de 1970 não apresentou mudanças significativas, 

fazendo apenas modificações em modelos de ordens constantes dos Anexos C e H 

(EUA, 1970, pp. C-3 e C-4). Por sua vez, a de 1972 trouxe algumas novidades, quanto 

ao conteúdo do Estimate of the Situation. Além disso, introduziu outro fluxograma, 

apresentando de forma mais sintética a Sequence of actions in making and executing 

decisions para caracterizar melhor a ideia da simultaneidade e interatividade no 

processo tratada na versão de 1968 (PAPARONE, 2001, p.47).  

Em 1977, após a Guerra do Vietnã, foi elaborado um anteprojeto modificando 

drasticamente o contido na versão de 1972, provavelmente enviesado pelas 

peculiaridades daquela guerra. No entanto, o anteprojeto não foi publicado, 

possivelmente porque estava calcado em premissas tiradas da realidade enfrentada 

pelas forças norte-americanas no Vietnã, que se diferenciavam substancialmente das 

prevalentes na Guerra da Coreia de 1950, nas guerras Árabes-Israelenses, em 

especial na dos Seis Dias, em 1967 e na do Yom Kippur, em 1973, bem como nos 

cenários projetados de enfrentamento às tropas do Pacto de Varsóvia no Teatro 

Europeu.  

Nova versão do FM 101-5 foi publicada em 1984, recebendo o título de Staff 

Organization and Operations20 (EUA, 1984), que implementou 8 STANAG e pela 

primeira vez discutiu sobre o processo de planejamento conjunto, revelando maior 

comprometimento com a interoperabilidade na OTAN. Pela primeira vez também, 

usou o termo Military Decision Making Process, renomeando e aperfeiçoando a 

Sequence of actions in making and executing decisions, contidas nos manuais de 

1968 a 1972, apresentando fluxogramas semelhantes ao de ambos, aos quais 

acrescentou o décimo passo. O MDMP se tornou o processo integrador dos Estimates 

of the Situation (EUA, 1984, p.5-4). Essa versão também reconheceu que fatores 

observados durante a supervisão da execução da decisão tomada poderiam provocar 

mudanças na missão e no conceito da operação, caracterizando a tomada de decisão 

como um processo contínuo e interativo (PAPARONE, 2001, p.48).  

                                                           
20 Tradução do autor: Organização do Estado-Maior e Operações 
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Figura 3 – Military Decision Making Process resumido (EUA, 1984, p. 5-6) 

 
Figura 4 – Military Decision Making Process detalhado (EUA, 1984, p. 5-7) 

O FM 101-5 publicado em 1984 também apresentou o ápice no detalhamento 

dos Estimates of the Situation, pois a partir da próxima publicação, em 1997, os 

Estimates passaram a ser menos relevantes que a sequência de ações do MDMP. A 

figura 5, mostra a evolução do memento dos Estimates of the Situation entre 1932 e 
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1984. A partir desta data, os Estimates passaram a ter mais a conotação de 

consciência situacional e menos de método, como será abordado adiante. 

 
Figura 5 – Evolução dos Estimates of the Situation entre 1932 e 1984 (MITCHEL, 1990, p. 5) 

O FM 101-5 publicado em 1997 promoveu uma significativa reestruturação no 

planejamento detalhado norte-americano. O MDMP se consolidou, sendo 

sistematizado em 38 ações, divididas em 7 etapas, que processavam inputs21 para 

gerar outputs22 (EUA, 1997). Diferentemente dos tradicionais Estimates of the 

Situation, o novo MDMP priorizou definir as ações (com verbos no infinitivo) a realizar, 

deixando de elencar conteúdos para análise, como faziam os Estimates of the 

Situation, em seus parágrafos e subparágrafos. Nesta versão, a tomada da decisão e 

o planejamento passaram a ser feitos segundo a metodologia do MDMP, deixando de 

ser realizados separadamente, como tipificado anteriormente (EUA, 1972, p. 6-1).  

                                                           
21 Tradução do autor: insumos 
22 Tradução do autor: resultados e/ou produtos 
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Figura 6 – MDMP reestruturado em 1997 (EUA, 1997, p. 5-2) 

Revelando tendência gerencial da época, o manual trouxe um capítulo 

versando sobre características dos membros de estado-maior, bem como exemplos 

detalhados para elaboração de planos, ordens e anexos. Também introduziu o 

conceito de Commander’s Critical Information Requirements23 (CCIR)24 e o da 

Intenção do Comandante, conceito que já era trabalhado na CGSC e que, somada à 

Diretriz Inicial do Comandante e ao Conceito da Operação, estimulava a iniciativa e 

inovação. De acordo com Paparoni, com a introdução da Intenção e Diretriz do 

Comandante, pela primeira vez a síntese foi enfatizada no planejamento, como 

atributo mental complementar à tradicional análise (2001, p. 48).  

O prefácio do manual FM 101-5 publicado em 1997 destacou que seu 

conteúdo não era aplicável a escalões superiores ao Corpo de Exército e a Comandos 

Conjuntos (EUA, 1997, p. vii). Assim, em artigo intitulado The Case for a Joint 

Decisionmaking Process25, Anderson e Slate (2003) afirmaram que o insucesso na 

Operação Eagle Claw, para a retirada dos reféns na embaixada americana no Irã em 

1980, havia motivado o Congresso Americano a aprovar a lei Goldwater-Nichols em 

1986, estabelecendo um marco legal para a reorganização dos Estados-Maiores 

Conjuntos nos EUA. Também, creditaram a dificuldade dos oficiais das forças 

                                                           
23 Tradução do autor: Necessidades críticas de informação para o comandante 
24 Os CCIR são divididos em Priority Information Requirementes (PIR) [Necessidades de Inteligência Prioritárias], 
que englobam informações sobre o terreno e inimigo; Essential Elements of Friendly Information (EEFI) [Elementos 

Essenciais de Informação Amiga], que são as informações a respeito das forças amigas a serem protegidas da 
inteligência inimiga; e Friendly Forces Information Requirements (FFIR) [Necessidades de Informações das Forças 
Amigas] que são as informações que o comandante necessita acerca das próprias tropas e das adjacentes para 
sua operação. 
25 Tradução do autor: O caso a favor de um processo de tomada de decisão para operações conjuntas 
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singulares formarem eficientes estados-maiores conjuntos à falta de um método de 

planejamento comum, resultando em culturas de tomada de decisão distintas.  

Após comparar os métodos de planejamento das forças singulares dos EUA, 

e discutir suas idiossincrasias, propuseram a adoção de um método, chamando-o 

Joint Military Decisionmaking Process (JMDMP)26, com base nos Estimates of the 

Situation usado pelos Marines27 (ANDERSON E SLATE, 2003, pp.11-19). 

Aparentemente a constatação que fizeram sensibilizou o Departamento de Defesa, 

pois em 2006 este órgão publicou o manual JP 5-0 Joint Operation Planning28, que 

adotou o Joint Operations Planning Process (JOPP)29 (EUA, 2006, p. iii), que é muito 

semelhante ao MDMP, contribuindo para a interoperabilidade das Forças Armadas 

norte-americanas. 

Em 2001, o exército norte-americano reformulou sua doutrina e passou a 

adotar o conceito de emprego chamado Full Spectrum Operations30, publicando o 

manual FM 3-0 Operations, ampliando os tipos de operações previstas anteriormente, 

transformando as Operations Others Than War31 (EUA, 1993) em Stability e Support 

Operations32 (EUA, 2001). 

Em 2005, o Exército dos EUA publicou o manual FM 5-0 Army Planning and 

Orders Production33, em substituição ao FM 101-5 de 1997, ajustando-se à nova 

concepção de emprego instituída com o manual FM 3-0, de 2001. O FM 5-0 incluiu a 

ideia de conceitos chave no planejamento, entre os quais o Nested Concept34, o 

sequenciamento das operações (considerando faseamento, variantes e sequências); 

as medidas de controle; a mitigação de risco; operações coordenadas e de 

oportunidade; reconhecimento, inteligência, e vigilância; horizonte de planejamento; 

                                                           
26 Tradução do autor: Processo de tomada da decisão militar conjunto 
27 Tradução do autor: Corpo de Fuzileiros Navais 
28 Tradução do autor: Publicação Conjunta 5-0 Planejamento de Operações Conjuntas 
29 Tradução do autor: Processo de Planejamento de Operações Conjuntas  
30 Tradução empregada na doutrina brasileira: Operações no Amplo Espectro 
31 Tradução do autor: Outras operações que não de guerra 
32 Tradução do autor: Normalização e Operações de Apoio 
33 Tradução do autor: Manual de Campanha FM 5-0 Planejamento no Exército e Produção de Ordens 
34 Tradução encontrada na doutrina brasileira: Alinhamento de conceitos. Trata-se de uma técnica de planejamento 
para obter unidade de propósito, por meio da conexão dos conceitos da operação dos sucessivos escalões. 
Envolve a definição de forças com propósitos distintos: uma Decisive Operation [Operação Decisiva]; uma ou mais 
Shaping Operations [Operações Auxiliares]; e uma ou mais Sustainement Operations [Operações de Suporte]. 
Normalmente é materializada por meio do propósito de cada força, sendo o da operação decisiva atrelado ao do 
escalão superior e o das demais conectadas ao da operação decisiva. Cabe destacar, que o conceito de esforço 
principal foi preservado, sendo este vinculado a uma fase da operação, enquanto a operação decisiva se refere à 
força que atinge o propósito do escalão considerado, em alguma das fases da operação, podendo também ser o 
esforço principal nesta fase (EUA, 2005, p. 1-16). 
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planejamento paralelo e colaborativo; forward and reverse planning35; a regra de 1/3 

– 2/3; e as planning pitfalls36. Incluiu também considerações sobre o Planejamento 

Conjunto, em seu Anexo I, afirmando ser aplicável aos planejamentos nos níveis 

estratégico e operacional (EUA, 2005, p. I-1).  

 

Figura 7 – Exemplo de aplicação do Nesting Concept (EUA, 2005, p. 1-16) 

  
Figura 8 – Linha do tempo de um planejamento paralelo e colaborativo (EUA, 2005, p. 1-23) 

                                                           
35 Tradução do autor: Planejamento avante e reverso. Enquanto o primeiro considera o Estado Final Desejado 
(EFD) como uma referência para o planejamento das ações que no presente são vistas como praticáveis, o 
segundo considera o EFD como uma meta e concebe o planejamento por meio de passos que do EFD retrocedem 
até a situação presente (EUA, 2005, p. 1-23). 
36 Tradução do autor: armadilhas no planejamento, a saber: tentar prever e ditar eventos muito distantes no futuro; 
retardar o planejamento para obter informações mais detalhadas; planejar muito detalhadamente; encarar o 
planejamento como um roteiro estrito [trilho no jargão militar]; e falta de flexibilidade na aplicação das técnicas de 
planejamento. 
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Em artigo intitulado Army Planning Doctrine: Identifying the Problem is the 

Heart of the Problem, Clarke (2007, p. 71) afirmou que de 1968 a 2006, a doutrina do 

Exército dos EUA referente ao processo de planejamento caracterizou-se por três 

mudanças significativas: a adoção da abordagem para a solução de problemas; a 

mudança do elemento central do processo de planejamento do comandante para o 

estado-maior; e o retorno do comandante ao papel central no processo de solução de 

problemas. Clarke argumentou que, apesar das sucessivas reafirmações de que a 

tomada de decisão militar devia ser feita usando a metodologia analítica de solução 

de problemas, a doutrina do Exército dos EUA ainda não havia definido um método 

para identificação de problemas.  

Nesse sentido, disse que, até 1984, a metodologia de planejamento 

tacitamente admitia que “de algum modo a definição do problema emergiria” no 1º 

parágrafo do Estimate of the Situation. Em 1997, ainda sem dizer como, o MDMP 

atribuiu tarefa para que o estado-maior determinasse “exatamente qual era o 

problema, definindo seu escopo e limitações de forma precisa e clara” (2007, pp. 71-

72). Considerando que a abordagem do tipo solução de problemas era uma atividade 

sistemática e aplicável a todas as atividades do Exército, não apenas às operações, 

o novo MDMP continha a identificação do problema na primeira das sete etapas do 

processo. O manual qualificava o solucionador de problemas em termos de sua 

habilidade para pensar criticamente, enunciar o problema claramente, trabalhar de 

maneira ordenada, buscar informações diligentemente, identificar e aplicar critérios 

racionalmente, concentrar no problema em questão e ser preciso (Clarke, 2007, p. 71-

72).  

Clarke concluiu que de 1968 até 2006, muito se avançou nos métodos de 

planejamento do Exército dos EUA no sentido de destacar a importância de identificar 

o problema. Porém, afirmou que nesses métodos a identificação do problema sempre 

partia do problema em si, carecendo, em sua opinião, de outro método que permitisse 

tal identificação. Assim, com base em uma definição conceitual de “problema”, propôs 

um método que se abstinha de seguir as etapas do MDMP para identificar “o 

problema”, deixando para este método a tarefa de conceber sua solução (CLARKE, 

2007, p. 72-79).  

A proposta de Clarke não foi adotada, no entanto sua constatação acerca da 

carência metodológica parece ter sensibilizado os formuladores doutrinários e 
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ensejado sua solução, a partir do manual FM 5-0 The Operations Process37, de 2010. 

Os coronéis Ancker e Flynn, do Exército dos EUA, participaram da elaboração desse 

manual e publicaram o artigo: Manual de Campanha FM 5-0: Exercício do Comando 

e Controle em uma Era de Conflito Persistente (ANCKER III e FLYNN; 2010). Nessa 

época, acreditavam que os comandantes norte-americanos muitas vezes 

fracassavam, não porque não solucionavam o problema que se propunham a resolver, 

mas porque não resolviam o problema certo, como havia sugerido Clarke. Assim, 

analisaram conceitos para ajudar os comandantes a identificar e entender problemas 

complexos e mal estruturados, de modo a proporcionar-lhes formas de visualizar 

abordagens para resolvê-los, levando-os à instituição do Design38 (ANCKER III e 

FLYNN; 2010, p.5). 

Ancker e Flynn destacaram uma mudança substancial, que estava evidente 

no título do manual – The Operations Process – suplantando a versão de 2005 do FM 

5-0 Army Planning and Orders Production, ao ir além do planejamento e produção de 

ordens e abranger todo o espectro temporal das operações sobre as quais se exerce 

comando e controle (2010, p.2). Descreveram o ciclo como um modelo de 

aprendizado organizacional que abrange o planejamento, a preparação, a execução 

e a avaliação das operações, algo que estava pulverizado em outros manuais, como 

o FM 3-0 Operations e FM 6-0 Mission Command39, mas não era abordado 

sistematicamente num mesmo manual (2010, p.4). 

 Ancker e Flynn afirmaram que foram realizadas amplas consultas a 

instituições civis e militares norte-americanas para a publicação do FM 5-0 de 2010, 

versão que se desenvolveu de forma vinculada à publicação de 2008 do manual FM 

3-0 Operations (EUA, 2008). Neste, por sua vez, os Battlefield Operating Systems 

foram substituídos pelas Warfighting Functions40 e as Full Spectrum Operations foram 

reordenadas, particularmente as Stability41 e as Civil Support Operations42, e focadas 

                                                           
37 Tradução empregada na doutrina brasileira: Ciclo Adaptativo das Operações. 
38 Tradução empregada na doutrina brasileira: Metodologia da Concepção Operativa (MCOE). 
39 Tradução empregada na doutrina brasileira: Comando e Controle. Destaca-se que esta tradução parece 

imprecisa, pois sinaliza tratar-se apenas de atividades de comando e controle, ao passo que aparentemente trata-
se de uma Função de Combate baseada numa filosofia de comando, derivada do Aufstragtatik alemão e por vezes 
associada no Brasil às missões pela finalidade.  
40 Tradução empregada na doutrina brasileira: Sistemas Operacionais e Funções de Combate. 
41 Operações conduzidas fora do território dos EUA, tendo 5 tarefas principais: Civil Security [segurança civil]; Civil 
Control [controle civil]; Restore Essentian Services [restauração dos serviços públicos essenciais]; Support to 
Governance [apoio à governança]; Support to Economic and Infrastructure Development [apoio ao 
desenvolvimento econômico e da infraestrutura]. 
42 Operações de apoio do Departamento de Defesa dos EUA aos demais órgãos naquele país, abrangendo 3 

tarefas principais: Provide Support in Response to Disaster or Terrorist Attack [apoio em resposta a desastres ou 
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em ações concomitantes, tanto voltadas contra o inimigo (ofensiva e defensiva), 

quanto em prol da população (2010, pp. 3-8).    

 O manual FM 5-0 de 2010 deu maior ênfase no papel do comandante no ciclo 

das operações e ressaltou a importância da compreensão das considerações civis, 

modificando a ordem de operações para apresentá-las, bem como para incluir tarefas 

de Stability e de Civil Support Operations. Além disso, descreveu formas para 

desenvolver planos para todo o espectro de operações utilizando linhas de esforço 

(ANCKER III e FLYNN; 2010, p.5). 

 Outras mudanças presentes na versão de 2010 do manual FM 5-0 foram: a 

descrição das 5 tarefas de informações previstas no FM 3-0 de 2008; a inclusão de 

fundamentos sobre os quais o Ciclo Adaptativo das Operações se baseia; e a 

reorganização do MDMP para harmonizar as novas concepções doutrinárias (EUA, 

2010a, p. vi a viii). Destaca-se que os referidos fundamentos também incluíram novos 

conceitos ou ao menos os ressaltaram, como os relativos à consciência situacional 

compartilhada, às estimativas correntes e ao pensamento crítico e criativo (ANCKER 

III e FLYNN; 2010, pp.7-8).  

 
Figura 9 – Tarefas de Informações (EUA, 2008, p. 7-3) 

                                                           
ataques terroristas]; Support Civil Law Enforcement [apoio à imposição da lei]; e Provide Other Support as Required 
[outros apoios conforme demandado]. 
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 Por fim, considerando que os planejamentos se baseavam em premissas 

imperfeitas a respeito da situação, esse manual introduziu a concepção de avaliação, 

como subsídio ao comando para concluir se eventuais insucessos das operações se 

deviam ao fracasso na implantação do plano (falha na execução) ou se o plano e suas 

premissas estavam equivocados (falha no planejamento). Daí o ciclo ser entendido 

com adaptativo, pois a avaliação instrumentalizaria o comando a aprender e a se 

adaptar às circunstâncias das operações (ANCKER III e FLYNN; 2010, p. 8-9). 

Grigsby, et al (2012, p. 17), em artigo intitulado Integrated Planning: The 

Operations Process, Design, and the Military Decision Making Process43, afirmaram 

que a Metodologia da Concepção Operativa era uma ferramenta de apoio ao 

comandante e ao estado-maior para reconhecer aspectos decisivos à compreensão 

de ambientes a respeito dos quais se tinha pouca experiência, permitindo-lhes 

entender melhor a complexidade do problema para torná-lo sintético o suficiente para 

a proposição de ações para sua solução. Desse modo, afirmaram que o planejamento 

conceitual contribuiria para a fusão do método analítico ao intuitivo na tomada da 

decisão, de modo a aproveitar as vantagens de ambos (2012, p. 18). 

Eles afirmaram que o Design foi concebido para forçar a intuição do 

comandante nas situações com as quais não estava familiarizado, por meio de 

estímulo de outros atores, além dos membros do estado-maior, tais como 

colaboradores cuja utilidade seria questionável na solução de problemas comuns. 

Dessa forma, afirmaram que a falta de familiaridade com o problema, ao invés de sua 

estrutura ou complexidade, era o principal indicador da utilidade da Metodologia da 

Concepção Operativa (GRIGSBY, et al; 2012, pp. 18-19).  

Assim, desde 2010, o exército dos EUA utiliza 2 métodos de planejamento 

nos escalões batalhão e superiores, um conceitual, o Design, e um detalhado, o 

MDMP, enquanto mantém o Troop Leading Procedures nos escalões inferiores.  

Conclui-se, parcialmente, que a evolução dos métodos de planejamento 

norte-americanos caracterizou-se pela grande frequência com que foram revisados e 

pelo registro dessas revisões. Tal evolução resultou na condição atual, em que os 

métodos estão publicados na nova série de manuais, hierarquizada em Army Doctrine 

Publication (ADP), Army Doctrine Reference Publication (ADRP) e Army Tactics, 

Techiniques and Procedures (ATTP). 

                                                           
43 Tradução do autor: Planejamento integrado: O Ciclo Adaptativo das Operações, MCOE e MDMP. 
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2.2 ANÁLISE DO MILITARY DECISION MAKING PROCESS  

A estrutura do Exército para exercer o comando e controle é o ciclo 
adaptativo das operações – principais atividades de comando 
executadas durante as operações: planejamento, preparação, 
execução e contínua avaliação. Comandantes, apoiados pelos 
estados-maiores, utilizam o ciclo adaptativo das operações para dirigir 
os planejamentos conceitual e detalhado para compreender, visualizar 
e descrever o ambiente operacional; tomar e implementar decisões; e 
orientar, liderar e avaliar as operações militares. (EUA, 2012b, p. 1) 

 O Military Decision Making Process em vigor no Exército dos EUA está 

publicado em três manuais, no ATTP 5-0.1 Commander and Staff Officer Guide (EUA, 

2011) no ADRP 5-0 The Operations Process (EUA, 2012a) e no ADP 5-0 The 

Operations Process (EUA, 2012b), em grau decrescente de detalhes, sendo parte do 

Ciclo Adaptativo das Operações.  

 
Figura 10: The Operations Process (EUA, 2012b, p. iv) 

 Percebe-se que o ATTP 5-0.1 é anterior aos manuais hierarquicamente 

superiores. Isso ocorre porque foi elaborado com base no FM 5-0 The Operations 

Process, de 2010, e desde a substituição deste pelo ADP 5-0 e pelo ADRP 5-0, em 
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2012, não se publicou nova versão do ATTP 5-0.1, que é o manual mais detalhado a 

regular o ciclo adaptativo das operações, em particular os métodos de planejamento. 

 Antes de descrever o MDMP, este manual revela a concepção desse método 

tal qual um sistema de sistemas, sendo desencadeado concomitantemente com 

outras metodologias, como se vê na citação: 

Descreve também como o estado-maior integra o Intelligence 
Preparation of the Battlefield44, o Targeting45, o Composite Risk 
Management46 e o Surveillance and Reconnaissance 
Syncronization47 ao longo do MDMP (EUA, 2011, p. 4-4). 

 Como destacado no artigo de Ancker e Flynn (2010), a recente atualização 

doutrinária dos EUA enxergou as operações como um processo cíclico. A leitura de 

manuais como o ADP 5-0 The Operations Process (EUA,2012b), ADRP 2-0 

Intelligence (EUA,2012c) e ATP 3-60 Targeting (EUA, 2015) revela que o Ciclo 

Adaptativo das Operações, contém outros ciclos, como o da Inteligência e o de 

Processamento de Alvos, em cujas fases ocorrem contatos para se estabelecer a 

integração de uns com os outros.   

 Desse modo, na fase de planejamento dos ciclos, o MDMP se integra com o 

Intelligence Preparation of the Battlefield (IPB) e com a etapa Plan Requirements and 

Assess Collection do Information Collection48 (termo que substituiu o Intelligence, 

Surveillance and Reconnaissance - ISR), ambos do Ciclo da Inteligência. Estes, por 

sua vez, se relacionam com a etapa Decide do Targeting 49. Assim, destaca-se a 

importância do entendimento de cada ciclo, bem como de seus métodos ou 

processos, como sistemas complexos, que ensejam referências cruzadas entre os 

manuais a fim de evitar conflito de entendimentos no caso de um determinado 

processo equivocadamente buscar determinar como se processa um outro.  

 Ressalta-se que o ATTP 5-0.1 toma o cuidado de não buscar reproduzir como 

suas as metodologias que se desenvolvem paralelamente e se integram ao MDMP. 

Em vez disso, remete o leitor aos manuais que regulam cada metodologia, cujos 

resumos podem ser vistos nas figuras 11 a 17, enquanto as listas de ações e de 

                                                           
44 Tradução empregada na doutrina brasileira: Processo de Integração Terreno, Condições Meteorológicas, Inimigo 

e Considerações Civis (PITCIC) 
45 Tradução empregada na doutrina brasileira: Metodologia de Processamento de Alvos (D3A). 
46 Tradução empregada na doutrina brasileira: Gerenciamento de risco  
47 Tradução do autor: Processo de sincronização da inteligência, reconhecimento e vigilância.  
48  Tradução do autor: etapa de planejamento das necessidades e da avaliação da coleta, do Processo de 
Obtenção do Conhecimento (POC). 
49 Tradução empregada na doutrina brasileira: Etapa DECIDIR do D3A. 
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resultados de cada fase desses processos integrados podem ser vistas nos anexos A 

e B. 

 O ATTP 5-0.1 cita que o PITCIC estava regulado no manual FM 2-01.3 – 

Intelligence Preparation of the Battlefield (EUA, 2009) e o Gerenciamento de Risco 

estava no FM 5-19 – Composite Risk Management (EUA, 2006b). A fonte do Processo 

de Obtenção do Conhecimento não é citada, no entanto à época do ATTP 5-0.1 

constava do manual reservado interino FMI 2-01 Intelligence, Surveillance and 

Reconnaissance Syncronization (EUA, 2010b).  

 Atualmente estes manuais não estão mais em vigor, por terem sido 

substituídos pelos ATP 2-01.3 Intelligence Preparation of the Battlefield/Battlespace 

(EUA, 2019), ATP 5-19 Risk Assessment (EUA, 2014a), FM 3-55 Information 

Collection (EUA, 2013) e ATP 2-01 Plan Requirements and Assess Collection (EUA, 

2014b). Tal atualização revela a flexibilidade do MDMP, que não precisa ser reeditado 

cada vez que os processos com os quais se integra são modificados.  

  
Figura 11 – MDMP e a fase de planejamento do Ciclo de Inteligência (EUA, 2012c, p. 3-5) 
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Figuras 12 e 13: Integração entre MDMP, POC (EUA, 2014b, p. 1-4) e PITCIC (EUA, 2019, p. 2-2) 

 
 

  
Figuras 14 e 15: Ciclo de Gerenciamento de Risco e Integração ao MDMP (EUA, 2014a, p. 1-3 e 4-2) 

 
Figuras 16 e 17: Integração entre o MDMP e o Targeting (EUA, 2015, p. 1-6 e 1-7) 
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 Como já mencionado, o MDMP é um dos 3 métodos por meio dos quais se 

realiza o planejamento nos EUA, havendo ainda a Army Design Methodology50 e o 

Troop Leading Procedures. A Army Design Methodology “é um método pelo qual se 

aplica o pensamento crítico e a criatividade para compreender, visualizar e descrever 

problemas estranhos e abordagens para solucioná-los” (EUA, 2012b, p.7). Por sua 

vez, os Troop Leading Procedures são definidos como “um processo dinâmico usado 

pelos comandantes de pequenas frações para analisar as missões, desenvolver 

planejamentos e preparar [a fração] para as operações” (EUA, 2012b, p.8). O MDMP, 

por sua vez, é o método de planejamento mais tradicional, sendo definido como “um 

método interativo [utilizado] para compreender a situação e a missão, desenvolver 

uma linha de ação e produzir uma ordem ou plano de operações” (EUA, 2012b, p.8).   

 De acordo com o ADP 5-0 The Operations Process, o MDMP combina 

aspectos de planejamento detalhado e conceitual e integra as atividades do 

comandante, estado-maior, comandos subordinados e outros colaboradores ao longo 

do Ciclo Adaptativo das Operações (EUA, 2012b, p.8). Além disso, o MDMP facilita os 

planejamentos paralelos e colaborativos, na medida em que os comandos solicitam 

informações dos comandos subordinados e compartilham com eles, com comandos 

vizinhos, comandos apoiadores ou apoiados e mesmo com outros colaboradores a 

respeito das operações futuras (EUA, 2012b, p.8).    

 Atualmente, o MDMP está estruturado em 7 etapas, ao longo das quais se 

trabalha com vários insumos e resultados, e normalmente é desencadeado 

sequencialmente para que os resultados de uma etapa sejam processados na etapa 

seguinte. No entanto, aspectos já analisados podem ser novamente reavaliados antes 

da elaboração dos planos ou ordens para melhorar o planejamento (EUA, 2012a, p.8). 

As etapas dos MDMP são:  

 1ª Etapa – Recebimento da Missão;  

 2ª Etapa – Análise da Missão;  

 3ª Etapa – Desenvolvimento de Linhas de Ação;  

 4ª Etapa – Análise das Linhas de Ação e Confronto;  

 5ª Etapa – Comparação das Linhas de Ação;  

 6ª Etapa – Aprovação da Linha de Ação; e  

 7ª Etapa – Produção, disseminação e transmissão de ordens  

                                                           
50 O termo Design, previsto no FM 5-0, foi substituído por Army Design Methodology, no ADP 5-0 e ADRP 5-0. 
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 O manual ADP 5-0 The Operations Process não detalha o Ciclo Adaptativo 

das Operações nem o MDMP, por ser um manual de caráter conceitual e introdutório. 

Maiores detalhes do Ciclo Adaptativo das Operações, incluindo componentes chave, 

armadilhas e as orientações para um planejamento efetivo constam do manual ADRP 

5-0 The Operations Process.  Segundo este, os componentes chave do 

planejamento51 são: a Task Organization52; o enunciado da missão; a intenção do 

comandante; o conceito da operação; as ordens aos elementos subordinados; as 

instruções de coordenação; e as medidas de coordenação e controle (EUA; 2012a, 

pp. 2.14 – 2.24). 

 Antes de analisar cada etapa do MDMP, convém abordar com maior 

profundidade os componentes chave do planejamento, conforme listado pelo ADRP 

5-0. De acordo com esse manual, organizar por tarefas é estabelecer situações de 

comando e formas de apoio. Situações de comando definem responsabilidades e 

autoridade, ao passo que formas de apoio definem propósitos, escopo e efeito 

desejado de elementos que apoiam determinada força, com certas capacidades (EUA, 

2012b, p. 2-15). As peculiaridades de cada situação de comando e forma de apoio 

constam das figuras 18 e 19.  

                                                           
51 Há semelhanças e diferenças entre os conceitos chave no planejamento, contidos no FM 5-0 de 2010, e os 
componentes chave do planejamento, previstos no ADRP 5-0, de 2012. As semelhanças estão na repetição do 
alinhamento de conceitos e do sequenciamento da operação em ambos os manuais. As diferenças, por sua vez, 
são que os conceitos de mitigação de risco, operações coordenadas e de oportunidade, inteligência, 
reconhecimento e vigilância; horizonte de planejamento; planejamento paralelo e colaborativo; planejamento 
avante e reverso; a regra 1/3 – 2/3 e armadilhas do planejamento foram abordados em outras partes do manual, 
principalmente na seção seguinte à dos componentes chave, chamada Guides to effective planning [orientações 
para um planejamento efetivo]. Outra diferença está no fato do ADRP 5-0 ter substituído o termo conceito por 
componente, tornando mais evidente se tratar de variáveis prescritas para serem empregadas no planejamento.  
52 Tradução empregada da doutrina brasileira: Organização por tarefas 
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Figura 18: Relações de Comando em vigor (EUA, 2012b, p. 2-16) 
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Figura 19: Formas de apoio em vigor (EUA, 2012b, p. 2-18) 

 O segundo componente chave, o enunciado da missão, é extraído da análise 

da intenção dos comandantes 2 escalões acima do considerado, bem como da missão 

das unidades adjacentes, para entender como pode contribuir com o alinhamento de 

conceitos e então definir as tarefas impostas e deduzidas. Assim, o enunciado da 

missão expressa “para que”, “quem”, “quando”, “onde” e “o que” fazer, deixando claro 

as tarefas essenciais a executar na operação (EUA, 2012b, p. 2-18). 

 O terceiro componente chave, a intenção do comandante, descreve 

sucintamente o que caracteriza o sucesso da operação. Contém o propósito ampliado, 

as tarefas críticas e o estado final desejado (EFD). O propósito ampliado não é a 

repetição da finalidade expressa no enunciado da missão, sendo mais amplo. As 

tarefas críticas são aquelas de interesse do escalão considerado como um todo, não 

sendo particular de algum dos elementos subordinado, no entanto pode ser fonte das 

tarefas deduzidas por estes, quando realizarem seus planejamentos. Por sua vez, o 

EFD é uma visualização das condições desejadas ao final da operação e é expresso 

em termos da relação do escalão considerado com o terreno, as forças inimigas e as 

considerações civis (EUA, 2012b, p. 2-19).  

 O quarto componente chave é o conceito da operação. Trata-se de um 

enunciado que define a maneira como os elementos subordinados irão cooperar para 
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cumprir a missão e estabelece a sequência de ações que o escalão considerado 

empregará para atingir o EFD (EUA, 2012b, p. 2-19). De acordo com o ADRP 5-0, o 

exército dos EUA utiliza uma operational framework53 para a elaboração do conceito 

da operação. Além disso, no conceito da operação também são expressos os 

seguintes elementos: o alinhamento de conceitos; sequenciamento e faseamento das 

ações; o ponto decisivo e objetivos54; e as linhas de operação e de esforço. Destaca-

se que vários desses elementos também compõe os chamados elementos da arte 

operacional, empregados na Army Design Methodology (EUA, 2012b, p. 2-4). 

 Os últimos componentes chave correspondem às ordens aos elementos 

subordinados e às instruções de coordenação. Dizem respeito às ordens particulares 

a cada elemento subordinado ou a mais de um deles, mas que não convinham ser 

expressas no conceito da operação. Então, apresentados os componentes chave do 

planejamento, na perspectiva norte-americana, pode-se retomar a análise do MDMP. 

 O ADRP 5-0 The Operations Process apresenta um quadro sintético do 

MDMP, visto na figura 20, no entanto, não descreve cada etapa do método. Essa 

descrição, é encontrada no manual ATTP 5-0.1 Commander and Staff Officer Guide 

(EUA, 2011). Nele, o MDMP é extensamente descrito, com a apresentação das 7 

etapas do método com respectivos insumos, ações e resultados.  

 Cada etapa do MDMP recebe o nome que caracteriza seu propósito geral e 

sequencia steps, os passos, que definem as ações para transformar insumos em 

resultados. Estes por sua vez, se transformam em insumos para as próximas etapas 

do MDMP ou dos métodos integrados, ou mesmo produtos para serem emitidos a 

outros interessados, dentro da concepção de planejamento paralelo e colaborativo.   

                                                           
53 Tradução do autor: referencial operacional, englobando deep-close-security [áreas profundas, aproximadas e de 
segurança, na área de operações]; decisive, shaping e sustaining operations [operações decisiva, auxiliares e de 
suporte]; e main e supporting efforts [esforço principal e secundários] (EUA, 2012b, p. 19). O manual de operações 
mais recente, ADRP 3-0 Operations, definiu com maiores detalhes o referencial operacional, adicionou as support 
and consolidation areas [áreas de apoio e de consolidação] e suprimiu a de segurança (EUA, 2017, p. 4-4). 
54 De acordo com o ADRP 5-0, identificar pontos decisivos e definir objetivos é fundamental para elaborar o 

conceito da operação. Ponto decisivo significa o local, evento-chave específico, sistema crítico ou função que 

permite aos comandantes obter uma vantagem relevante sobre o inimigo e influenciar decisivamente para obter o 

sucesso na operação (EUA, 2012b, p.2-20). Normalmente o ponto decisivo proporciona foco no planejamento, de 

modo que o elemento subordinado encarregado da operação decisiva (também esforço principal na fase em que 

esse ponto deve ser atingido) é a referência a partir do qual os demais elementos recebem suas tarefas e 

propósitos (alinhamento de conceitos), bem como o faseamento é visualizado, para que se possa sincronizar o 

poder de combate no tempo, espaço e propósito, de forma eficaz para se chegar à fase em que a operação decisiva 

seja empreendida.  
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Figura 20: Resumo das etapas do MDMP (EUA, 2012a, p. 2-12) 

2.2.1 1ª Etapa – Recebimento da Missão 

 Na 1ª etapa, o MDMP prevê a execução de 6 ações: alertar o estado-maior e 

outros participantes chave; reunir subsídios, atualizar as estimativas correntes; 

conduzir uma avaliação inicial; emitir a Diretriz Inicial do Comandante e emitir a Ordem 

de Alerta inicial. Os resultados dessa etapa, que correspondem aos insumos da 2ª 

etapa, são as Ordens ou Planos do escalão superior; os produtos de inteligência e 

conhecimentos compartilhados pelo escalão superior; conhecimentos compartilhados 

por outras organizações; estimativas correntes atualizadas; Diretriz Inicial do 

Comandante; critérios de avaliação de linhas de ação; Ordem de Alerta inicial; e 

Abordagem Operativa (SFC) (EUA, 2011, pp. 4-4 a 4-5).  
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 Entre os resultados, o manual ATTP 5-0.1 destaca que pode ser expedida, 

como produto da fase, a Diretriz Inicial do Comandante, que inclui, mas não se limita 

aos seguintes conteúdos: o quadro-horário preliminar; a decisão de executar a Army 

Design Methodology ou fazer apenas o MDMP; orientações sobre como abreviar o 

MDMP, em caso de restrição de tempo; coordenações para a troca de oficiais de 

ligação; autorização para iniciar movimentos, reconhecimentos e vigilância; 

prescrições sobre locais e horários para viabilizar o planejamento colaborativo; 

necessidades preliminares de inteligência; e outras tarefas ao estado-maior. Descreve 

também a possibilidade de emitir uma Ordem de Alerta inicial, contendo ao menos 

informações sobre o tipo de operação; sua localização geral; o quadro-horário 

preliminar; e eventuais movimentos e reconhecimentos que devam ser iniciados (EUA, 

2011, p. 4-5). Além disso, remete o leitor ao capítulo 12 do manual, onde constam os 

modelos comentados de documentos operativos, entre os quais o de Ordem de Alerta, 

que contém a mesma estrutura de Ordem de Operações, porém mais enxuta, como 

pode ser visto no Anexo C. 

 

2.2.2 2ª Etapa – Análise da Missão 

 Na 2ª etapa, o manual afirma que o comandante conduz a análise (deixando 

entre parêntesis que é apoiado pelo estado-maior e informado por unidades vizinhas 

e subordinadas e por outros parceiros), para reunir, analisar e sintetizar informações 

que os orientem a entender a situação no ambiente operacional. Afirma também que 

é a etapa mais importante do MDMP, pois permite ao comandante entender o 

problema e os principais verbos da missão: “o que”, “quando”, “onde” e “para quê”. 

Permite também visualizar e descrever tanto o problema quanto sua intenção para 

solucioná-lo (EUA, 2011, p. 4-6).  

 O manual elenca 19 ações a executar durante a análise da missão, a saber:  

analisar o plano ou ordem de operações do escalão superior; iniciar o Processo de 

Integração Terreno, Condições Meteorológicas, Inimigo e Considerações Civis 

(PITCIC); definir as ações impostas, as deduzidas e as essenciais; revisar os meios 

disponíveis e identificar carências; definir limitações; identificar fatos críticos e elaborar 

suposições; iniciar o Processo de Gerenciamento de Risco; elaborar as necessidades 

de inteligência; elaborar as ferramentas preliminares do Processo de Planejamento 

de Necessidades e Avaliação da Coleta de Informações, (ou Planejamento da 

Obtenção de Conhecimentos – POC); elaborar o planejamento preliminar de 
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reconhecimento e vigilância; atualizar o planejamento da utilização do tempo; elaborar 

os temas e mensagens preliminares das Operações de Informação; elaborar a 

proposta de enunciado do problema; elaborar a proposta de enunciado da missão; 

apresentar o briefing de análise da missão; elaborar e emitir a intenção preliminar do 

comandante; elaborar e emitir a Diretriz Inicial de Planejamento; elaborar critérios de 

avaliação das linhas de ação; e emitir Ordem de Alerta (EUA, 2011, p. 4-6 a 4-15).  

 Esta etapa gera como resultados: o enunciado aprovado do problema; o 

enunciado aprovado da missão; a intenção preliminar do comandante; as 

necessidades de inteligência; a Diretriz Inicial de Planejamento; as mensagens e 

temas para as operações de informação; produtos atualizados do PITCIC; estimativas 

correntes atualizadas; suposições; a identificação das carências de meios; o quadro-

horário atualizado; critérios de avaliação das linhas de ação e a Ordem de Alerta.  

 O manual ATTP 5-0.1 detalha dois produtos próprios do MDMP: a Diretriz 

Inicial do Comandante e uma Ordem de Alerta. Ao tratar da Diretriz Inicial do 

Comandante, afirma que ao longo do MDMP o comandante pode emitir sucessivas 

diretrizes, que basicamente correspondem ao porvir da metodologia. Afirma também 

que não há um padrão acerca do seu conteúdo (EUA, 2011, p. 4-13), mas apresenta 

uma tabela com cerca de 70 tópicos como sugestões para ajudar o comandante a 

conceber suas diretrizes (EUA, 2011, p. 4-15).  

 Também detalha que uma Ordem de Alerta emitida como produto dessa fase 

deve conter como informações, “no mínimo”: o enunciado da missão; a intenção do 

comandante; mudanças na composição dos meios; a área de operações (esboço, 

calco ou outra forma de descrição); necessidades de inteligência; diretriz para 

gerenciamento de risco; prioridades por função de combate; diretriz sobre 

dissimulação; ações essenciais de stability [normalização]; e prioridades específicas 

(EUA, 2011, p. 4-14).  

 Por fim, cita que os produtos preliminares do PITCIC “incluem” os relativos ao 

terreno e às condições meteorológicas, as possíveis linhas de ação do inimigo, as 

listas de Alvos de Alto Valor e explicações sobre como as considerações civis afetam 

a operação.  
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Figura 21: Resumo da etapa de Análise da Missão (EUA, 2011, p. 4-7) 

 

2.2.3 3ª Etapa – Desenvolvimento de Linhas de Ação 

 O manual ATTP 5-0.1 introduz a etapa de desenvolvimento de linhas de ação 

afirmando que estas são soluções potenciais para um problema, devendo cada qual 

ser uma opção que satisfaça a intenção e a diretriz do comandante. Além disso, 

estabelece que cada linha de ação deve atender a 5 critérios básicos, a saber: ser 

aceitável, praticável, adequada, distinguível e completa. Afirma ainda que os 

planejadores desenvolvem diferentes linhas de ação por meio da variação na 

combinação dos elements of operational design55, previstos no manual FM 3-0 

Operations, como o faseamento, as linhas de esforço e o ritmo (EUA, 2011, p. 4-15).  

                                                           
55 Tradução do autor: elementos da concepção operacional. Contém o EFD, condições, centros de gravidade (CG), 
abordagem operacional, pontos decisivos, linhas de operação e de esforço, alcance operativo, ritmo, 
simultaneidade e profundidade, faseamento e transições, ponto culminante e risco (EUA, 2008, p. 6-7). Atualmente, 
o manual de operações em vigor é o ADRP 3-0, que destaca que elementos da concepção operacional são 
previstos na doutrina de operações conjuntas e que no exército são empregados os elementos da arte operacional, 
abrangendo EFD e condições, CG, pontos decisivos, linhas de operação e de esforço, ritmo, faseamento e 
transições, ponto culminante, alcance operacional, risco e basing [bases de operação] (EUA, 2017, p. 2-4). 
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 O ATTP 5-0.1 afirma que o envolvimento direto do comandante nesta etapa 

contribui significativamente para que as linhas de ação sejam abrangentes e flexíveis. 

Para economizar tempo, ele também pode limitar o número de linhas de ação e 

determinar quais delas especificar ou deixar de desenvolver. Ressalta que tanto o 

comandante quanto o estado-maior continuam o gerenciamento de risco, focando na 

identificação e avaliação de riscos ao cumprimento da missão e incorporam controles 

para mitigá-los em cada linha de ação. Da mesma forma, o estado-maior prossegue 

com o PITCIC, para atualizar seus produtos, com ênfase na matriz de eventos. Conclui 

a introdução da etapa, afirmando que uma boa linha de ação prepara a força para 

sequências e propicia flexibilidade para fazer face a eventos imprevistos durante a 

execução da missão, ao passo que reserva liberdade para o exercício da iniciativa 

dos subordinados (EUA, 2011, p. 4-16).   

 A 3ª etapa do MDMP prevê a execução de 8 ações: avaliar o poder relativo 

de combate; gerar opções; articular as forças; elaborar conceitos preliminares para a 

operação; designar os comandos; preparar enunciados e esboços das linhas de ação; 

emitir o briefing das linhas de ação; e selecionar ou modificar linhas de ação para 

continuação da análise. Ao fim da etapa, chega-se aos seguintes resultados: linhas 

de ação escolhidas pelo comandante, com respectivos esboços e enunciados, para 

uso na próxima etapa; a Diretriz do Comandante atualizada; estimativas correntes; 

produtos do PITCIC; e suposições atualizadas (EUA, 2011, p. 4-16).   

 
Figura 22: Resumo do Desenvolvimento das Linhas de Ação (EUA, 2011, p. 4-16) 

 Os produtos resultantes da etapa também são descritos na seção do manual 

ATTP 5-0.1 que descreve a etapa. Ao descrever sobre os enunciados das linhas de 

ação, prescreve que contenham a finalidade da operação; a declaração de onde (em 

quê) o comandante admitirá risco; a identificação de eventos críticos que balizarão a 
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transição de fases da operação (caso a operação seja faseada); designação da 

operação decisiva, com respectiva tarefa e propósito, associada à maneira como ela 

contribui com a concepção do escalão superior (alinhamento de conceitos); 

designação das operações auxiliares, com respectiva tarefa e propósito, associada à 

maneira como elas contribuem com a concepção da operação decisiva (alinhamento 

de conceitos); designação das operações de suporte, com respectiva tarefa e 

propósito (alinhamento de conceitos);  e designação da reserva, com sua localização 

e composição. Também inclui ações táticas de reconhecimento e segurança; ações 

táticas essenciais de stability [normalização]; identificação das opções para a 

evolução da manobra que podem ocorrer durante a operação; designação de zonas 

de ação a escalões subordinados; esquema dos fogos; temas e mensagens das 

operações de informação e meios de sua distribuição; operações de dissimulação e 

medidas de coordenação e controle relevantes (EUA, 2011, p. 4-19).    

 Por sua vez, prescreve que os esboços das linhas de ação contenham a 

articulação genérica das forças e medidas de coordenação e controle, como: limites, 

direções de movimento; linha de partida ou linha de contato e linhas de controle; 

símbolos de reconhecimento e vigilância; eixos de progressão terrestre e aéreo; zonas 

de reunião; posições (núcleos) defensivas; pontos-forte; áreas de engajamento; 

objetivos; símbolos de obstáculos (barreiras); esforço principal; localização de postos 

de comando e centros nodais; posições inimigas conhecidas; e concentrações 

populacionais.  
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Figura 23: Exemplo de esboço e enunciado de Linha de Ação (EUA, 2011, p. 4-21) 

2.2.4 4ª Etapa – Análise das Linhas de Ação e Confronto 

 A doutrina do exército norte-americano destaca que a análise das linhas de 

ação permite que o comandante e estado-maior identifiquem problemas de 

coordenação e dificuldades para o cumprimento da missão, bem como prováveis 

consequências das ações planejadas em cada linha de ação. Durante o confronto 

identificam-se as oportunidades para maximizar os efeitos do poder de combate e 
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minimizar danos colaterais; aprofunda-se a visualização da operação; antecipa-se 

eventos operativos passíveis de ocorrer; levantam-se condições e recursos críticos 

para o sucesso da operação; identifica-se onde e quando empregar capacidades; 

identificam-se necessidades de coordenação para sincronizar efeitos; e determina-se 

qual a linha de ação mais flexível (EUA, 2011, p. 4-22).  

 No manual ATTP 5-0.1 a 4ª etapa prevê 7 ações: reunir materiais; listar todas 

as forças amigas; listar as suposições; listar eventos críticos conhecidos e pontos de 

decisão; selecionar o método para realizar o jogo da guerra; selecionar a técnica para 

registrar e mostrar os resultados; e se for o caso, emitir o briefing do jogo da guerra. 

  

Figura 24: Resumo da etapa de Análise das Linhas de Ação e Confronto (EUA, 2011, p. 4-23) 

 Os resultados gerados nesta etapa do MDMP são as linhas de ação 

aperfeiçoadas; a matrizes e calcos de apoio à decisão; matrizes de sincronização; 

potenciais sequências e variantes; estimativas correntes atualizadas e suposições 

atualizadas. Desses resultados tornam-se produtos do MDMP as matrizes e calcos 

de apoio à decisão e as matrizes de sincronização.  

 
Figuras 25 e 26: Exemplos de calco e matriz de eventos (EUA, 2010b, p. 5-9 e 5-10) 
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Figura 27: Exemplo de matriz de sincronização (EUA, 2011, p. 4-31) 

 

2.2.5 5ª Etapa – Comparação das Linhas de Ação 

 De acordo com o ATTP 5-0.1, a comparação das linhas de ação é um processo 

objetivo que avalia cada linha de ação de forma independente, sob a ótica de critérios 

aprovados pelo comandante e pelo estado-maior, para identificar pontos fortes e 

fracos nas linhas de ação e assim concluir por aquela que tenha a maior probabilidade 

de sucesso. Este manual enuncia 3 ações para a comparação das linhas de ação: 

analisar vantagens e desvantagens; comparar as linhas de ação; e apresentar o 

briefing da decisão da linha de ação (EUA, 2011, p. 4-35).  

 Os resultados desta etapa são linhas de ação avaliadas; uma linha de ação 

para recomendar ao comandante; as razões que fundamentaram a recomendação 

daquela linha de ação; estimativas correntes atualizadas e suposições atualizadas. 

Nesta etapa não constam produtos a expedir, ficando os resultados circunscritos ao 

estado-maior.  
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Figura 28: Resumo da etapa de Comparação das Linhas de Ação (EUA, 2011, p. 4-35) 

 
2.2.6 6ª Etapa – Aprovação das Linhas de Ação 

 Na etapa de aprovação das linhas de ação, o manual ATTP 5-0.1 não explicita 

insumos, ações e resultados, como nas demais etapas. No entanto, deixa 3 ações 

atribuídas ao comandante subtendidas: refutar todas as linhas de ação, modificar ou 

aceitar a linha de ação recomendada; emitir a Diretriz Final de Planejamento; e emitir 

uma Ordem Alerta.  

 Afirma também que a Diretriz Final de Planejamento, um de seus produtos, 

inclui a intenção do comandante aperfeiçoada (se necessário); novas necessidades 

de inteligência para apoiar a execução da operação com base na linha de ação 

escolhida; eventuais novas orientações para as funções de combate; orientações para 

a elaboração das ordens, para ensaios e para a preparação. Inclui também prioridades 

para o uso de meios necessários à garantia da liberdade de ação e sustentação 

continuada. Por fim, a diretriz inclui o risco julgado aceitável pelo comandante (EUA, 

2011, p. 4-38).  

 Por sua vez, cita que a Ordem de Alerta aborda informações de que os 

elementos subordinados precisam para aperfeiçoar os planejamentos que conduziam 

desde o recebimento da primeira ordem. Segundo o manual, esta Ordem de Alerta 

normalmente contém o enunciado da missão, a intenção do comandante; 

necessidades de inteligência atualizados; o conceito da operação; a área de 

operações; principais ações designadas aos elementos subordinados; instruções de 

preparação e ensaio, não incluídas nas Normas Gerais de Ação; e o quadro-horário 

final para a operação (EUA, 2011, p. 4-38).  

 

2.2.7 7ª Etapa – Produção, disseminação e transmissão de ordens 

 Na 7ª etapa, o ATTP 5-0.1 também não destaca insumos, ações e resultados 

em subparágrafos ou figuras, mas deixa claro que as ações são: elaborar as ordens 
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e planos, conforme os modelos constantes do capítulo 12 do mesmo manual; aprovar 

ou delegar a autoridade para aprovar, reproduzir e difundir as ordens e planos; emitir 

as ordens aos elementos subordinados, que pode ser de forma presencial ou não; e 

conduzir o briefing de confirmação dos comandantes subordinados, a fim de verificar 

o perfeito entendimento da missão.  

 Os resultados e produtos da etapa não estão explícitos na seção que aborda 

a 7ª etapa, no entanto é dedutível que estão entre os modelos apresentados no 

capítulo 12, bem como nos manuais que regulam os processos que se integram ao 

MDMP, entre os quais os previstos no ATP 2-01.3 Intelligence Preparation of the 

Battlefield /Battlespace (EUA, 2019), no ATP 3-60 Targeting (EUA, 2015), no ATP 5-

19 Risk Assessment (EUA, 2014a) e no ATP 2-01 Plan Requirements and Assess 

Collection (EUA, 2014b).  

 O documento principal é o Plano ou Ordem de Operações, o qual contém 

diversos anexos, desdobrados em apêndices e adendos. A Ordem de Operações 

contém classificação sigilosa, cabeçalho, título, referências (como mapas e outros 

documentos), grupo data-hora usado e composição dos meios, a qual pode ser 

apresentada como Anexo A (ORGANIZAÇÃO POR TAREFAS), caso seja muito 

extensa ou complexa.  

 O parágrafo 1. SITUAÇÃO descreve as condições do ambiente operacional 

que impactam a operação nos seguintes subparágrafos: a. Área de Interesse; b. 

Área de Operações; subdividida em (1) Terreno e (2) Condições Meteorológicas; c. 

Forças Inimigas; d. Forças Amigas, subdivididas em (1) Missão e Intenção dos 

escalões superiores (2 e 1 escalão acima) e (2) Missões das Forças Amigas 

Adjacentes; e. Organizações Interagências, Intergovenamentais e Não 

Governamentais; f. Considerações Civis; g. Meios Recebidos e Retirados; e h. 

Suposições.  

 O parágrafo 2. MISSÃO enuncia de forma sucinta quem, o que (tarefa), 

quando, onde e para quê (finalidade), indicando claramente as ações a serem 

executadas e suas razões.  

 O parágrafo 3. EXECUÇÃO descreve como o comandante pretende cumprir 

a missão, por meio da sua intenção, do conceito da operação, esquemas de emprego 

de cada função de combate, avaliação, ordens aos elementos subordinados e 

instruções de coordenação.  
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 No subparágrafo a. Intenção do comandante, o comandante pessoalmente 

descreve sua visualização para a solução do problema, por meio de um enunciado 

claro e conciso do que o escalão considerado deve fazer e as condições que deve 

estabelecer, em relação ao inimigo, ao terreno e considerações civis, que representem 

o Estado Final Desejado (EFD). A intenção do comandante deve ser fácil de lembrar 

e de ser compreendida pelos dois escalões abaixo do considerado. O manual ADRP 

5-0 (2012a, p. 2-19) descreve a intenção do comandante mais detalhadamente que o 

modelo de ordem de operações constante do ATTP 5-0.1 (2011, p. 12-13), 

prescrevendo que contenha 3 componentes: o propósito expandido; as tarefas 

críticas; e o EFD.  

 O subparágrafo b. Conceito da Operação é um enunciado que descreve a 

maneira como os elementos subordinados cooperam para cumprir a missão e 

estabelece a sequência das ações que o escalão considerado usará para atingir o 

EFD. Normalmente é expresso em termos de operação decisiva e operações 

auxiliares e de sustentação.  Apresenta as tarefas principais, os responsáveis por tais 

tarefas e como as tarefas principais complementam umas às outras (alinhamento de 

conceitos). Costuma-se projetar a situação em final de missão e descrever o 

faseamento da operação se a missão compreender mudanças significativas nas 

tarefas dos elementos subordinados. O conceito do operação pode ser escrito em um 

único parágrafo, conter subparágrafos, podendo ser detalhado no Anexo C 

(Operações), contendo os calcos de operações, matrizes, entre outros documentos. 

Se a operação for faseada, cada fase deve ser escrita em um subparágrafo, o que 

condicionará todos os demais anexos a espelhar o faseamento contido no Conceito 

da Operação.  

 Conforme já mencionado, o ADRP 5-0 The Operations Process (2012a, p. 2-

19) e o ADRP 3-0 Operations (EUA, 2017, p. 4-4) prescrevem que seja utilizada a 

Army Operational Framework na elaboração do conceito da operação. 

 O subparágrafo c. Esquema de Movimento e Manobra descreve o emprego 

dos elementos de manobra de acordo com o Conceito da Operação. Cita as tarefas 

principais do elemento encarregado da operação decisiva e suas finalidades. Em 

seguida, cita as tarefas principais dos elementos encarregados das operações 

auxiliares, incluindo operações de segurança, e suas respectivas finalidades. Nas 

operações ofensivas e defensivas, cita a forma de manobra correspondente que será 

empregada. Nas stability operations, descreve o papel dos elementos de manobra e 
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suas tarefas. Se a operação for faseada, identifica quem é o esforço principal de cada 

fase. Por fim, define quais são as prioridades para o emprego da reserva.  

 Este subparágrafo se subdivide em (1) Esquema de Mobilidade e 

Contramobilidade; (2) Esquema de Obscurecimento do Campo de Batalha; e (3) 

Esquema de Reconhecimento e Vigilância56, os dois primeiros contendo as 

prioridades para determinados elementos ou áreas, enquanto o último descreve a 

intenção de emprego de reconhecimento e vigilância em apoio ao conceito da 

operação. Os pormenores de cada esquema podem constar dos Anexos G 

(Engenharia); Apêndice 9 (Obscurecimento do Campo de Batalha) ao Anexo C 

(Operações) e Anexo L (Reconhecimento e Vigilância), da Ordem de Operações, 

respectivamente. 

 O subparágrafo d. Esquema de Inteligência descreve a visualização do 

comandante para o apoio de inteligência ao conceito da operação. Inclui prioridade de 

apoio para elementos subordinados ou para determinadas áreas, bem como 

prioridades de esforço para o monitoramento da evolução da situação, para o 

Targeting e para a avaliação da operação. Outros detalhes podem constar do Anexo 

B (Inteligência) à Ordem de Operações. 

 O subparágrafo e. Esquema de Fogos descreve como o comandante 

pretende empregar os fogos para apoiar o conceito da operação, particularmente 

quanto ao esquema de manobra. Enuncia as Tarefas Essenciais de Apoio de Fogo 

(TEAF), as prioridades para a alocação e as restrições aos fogos, referindo-se ao 

Anexo D (Fogos) para maiores detalhes.  

 O subparágrafo f. Proteção descreve a visualização do comandante para o 

apoio de proteção ao conceito da operação, incluindo prioridades para elementos 

subordinados ou áreas. Aborda o esquema de segurança de área, de eixos, bases e 

infraestruturas críticas. Identifica elementos de combate e forças de reação 

incumbidas de tarefas de proteção. Este subparágrafo pode ser subdividido por 

categoria, como Defesa Antiaérea, ou ser melhor detalhado no Anexo E (Proteção). 

 O subparágrafo g. Esquema de Operações de Normalização descreve a 

visão do comandante para tais operações em coordenação com outras organizações 

por meio de tarefas como: prover a segurança civil; reestabelecer serviços essenciais; 

e reestabelecer o controle civil. Tarefas particulares podem constar dos subparágrafos 

                                                           
56 Conforme mencionado, o termo Intelligence, Reconnaissance and Surveillance foi substituído por Information 
Collection, a partir do ADRP 5-0 The Operations Process (EUA, 2012b, p. v). 
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correspondentes a cada elemento subordinado, bem como dos Anexos C (Operações) 

e K (Operações de Assuntos Civis). 

 O subparágrafo h. Avaliação descreve as prioridades e identifica as medidas 

de efetividade concebidas para avaliar o atingimento das condições e objetivos, 

remetendo ao Anexo M (Avaliação) caso necessário. 

 Nos subparágrafos subsequentes são dadas as Ordens aos Elementos 

Subordinados. Neles constam as ordens aos elementos que se reportam diretamente 

ao escalão considerado, contendo tarefas que digam respeito a apenas o elemento 

subordinado em questão. Caso ordens tenham de ser dadas a mais de um elemento, 

elas devem constar do subparágrafo Instruções de Coordenação.  

 O subparágrafo Instruções de Coordenação elenca apenas ordens 

aplicáveis a dois ou mais elementos e que não constem de Normas Gerais de Ação. 

Pode conter instruções sobre o horário ou condição para que a Ordem de Operações 

entre em vigor; a lista de CCIR [Necessidades Críticas de Informação do 

Comandante]; a lista de EEFI [Elementos Essenciais de Informação Amiga]; as 

Medidas de Coordenação do Apoio de Fogo; as Medidas de Coordenação do Espaço 

Aéreo; as Regras de Engajamento, que alternativamente podem constar do Apêndice 

11 ao Anexo C (Operações); as Medidas de Controle de Redução de Risco e as 

Medidas de Resgate de Pessoal, que podem estar contidas no Anexo E (Proteção); 

as Considerações Ambientais, que também podem constar do Apêndice 5 do Anexo 

G (Engenharia); os Temas e Mensagens das Operações de Informações; e outras 

instruções de coordenação.  

 O parágrafo 4. LOGÍSTICA descreve o conceito deste apoio e as prioridades 

por elementos subordinados ou por área. Inclui instruções administrativas para 

movimentos, desdobramentos e pode ser subdividido em a. Logística, b. Pessoal e 

c. Apoio de Saúde, cujo conteúdo normalmente é detalhado no Anexo F (Logística).  

 O parágrafo 5. COMANDO E COMUNICAÇÕES é o último parágrafo da 

Ordem de Operações e se subdivide em três subparágrafos. No subparágrafo a. 

Comando, constam a localização pretendida do comandante por fase da operação; a 

cadeia de sucessão do comando; e as necessidades de ligações. No subparágrafo b. 

Controle, constam os Postos de Comando (PC), com descrição das localizações e 

horários de abertura e fechamento, bem como PC que devem controlar determinadas 

tarefas; e os relatórios não previstos em Norma Geral de Ação, podendo constar do 

Anexo R (Relatórios) caso necessário. Por sua vez, no subparágrafo c. 
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Comunicações, é descrito o conceito do apoio de comunicações, incluindo a 

localização e os movimentos dos centros nodais. Contém também considerações 

essenciais sobre o espectro eletromagnético ao longo da operação e é encerra 

maiores detalhes no Anexo H (Comunicações). 

 Ressalta-se que o manual ATTP 5-0.1 estabelece que cada anexo, apêndice 

e adendo tem numeração pré-estabelecida, não sendo designada na sequência em 

que é referida na Ordem de Operações. Como pode ser visto no item b. do Anexo C, 

a Lista de anexos, apêndices e adendos (EUA, 2011, pp. 12-18) apresenta a variedade 

de documentos passíveis e compor um plano ou ordem de operações na doutrina 

norte-americana. 

 

2.3 CONCLUSÕES PARCIAIS 

 O método de planejamento detalhado do exército dos EUA surgiu 

doutrinariamente em 1932 como Estimates Process, como uma forma de registro das 

razões levadas em consideração na tomada de uma decisão. Evoluiu acrescentando 

detalhes e se diversificando até 1968, quando adaptou os Estimates of the Situation à 

abordagem tipo solução de problemas. Dois anos mais tarde, enquadrou os Estimates 

of the Situation num fluxograma que chamou de Sequence of actions at making and 

executing decisions. Em 1984, essa sequência, foi aperfeiçoada e recebeu o nome de 

Military Decision Making Process, no entanto, preservou o foco nos aspectos 

prescritos nos Estimates of the Situation, como se fosse uma lista de verificação 

(cheklist) das variáveis em estudo. A evolução de 1932 a 1984 representou uma 

transição de uma concepção eminentemente intuitiva para uma prevalentemente 

cartesiana de planejamento. 

 Em 1997, o MDMP assumiu o papel de metodologia central no processo de 

planejamento, ocorrendo a definição de ações a serem desencadeadas em etapas, 

numa concepção tipo sistema de sistemas. Com isso, os Estimates of the Situation 

perderam o protagonismo como metodologia de planejamento, sendo paulatinamente 

considerados como processo de obtenção da consciência situacional, culminando 

com a mutação do termo para Running Estimates. O MDMP enfatizou a importância 

de saber o que fazer ao longo do planejamento, em vez de listar aspectos a serem 

processados como variáveis do planejamento. Atualmente o MDMP se divide em 7 

etapas, cujas ações pouco mudaram desde 1997, tendo em vista que a maior parte 

das mudanças ocorreram no conteúdo processado nessas ações. Embora o MDMP 
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tenha se mantido como método cartesiano, o exército norte-americano buscou 

resgatar o pensamento intuitivo com a introdução da Army Design Methodology, em 

2010, como método complementar ao MDMP. 

 A motivação para a evolução da metodologia de planejamento norte-

americana decorreu das mudanças doutrinárias que os levaram a visualizar novas 

formas de combater. Neste contexto, destacam-se a transição da doutrina de 

Combined Arms, prevista desde 1914 (EUA, 1914, p.3), para a Air-Land Battle, a partir 

de 1976 (EUA, 1976, p. 8-1), desta para a Full Sprectrum Operations, em 2001 (EUA, 

2001, p. 1-14), na sequência para a Unified Land Operations, em 2011 (EUA, 2011c, 

p. 1) e por fim a Multi-Domain Operations (EUA, 2018), atualmente em gestação. 

Essas doutrinas foram publicadas nos manuais das séries FSR, de 1914 a 1923; FM 

100-5 Operations, entre 1939 e 1993; FM 3-0 Operations a partir de 2001; e ADP e 

ADRP 3-0 Operations, publicados a partir de 2011, e sugerem que a linha guia desta 

evolução tem sido a busca pela sinergia dos vetores do poder norte-americano para 

a obtenção da máxima efetividade. 

 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA  

A pesquisa foi de abordagem qualitativa, de natureza aplicada e exploratória 

quanto ao objetivo, cuja concepção está descrita na sequência. 

 

3.2 CONCEPÇÃO METOLÓGICA 

 

3.2.1 Coleta de dados 

Com relação aos procedimentos, foram realizadas pesquisas bibliográfica e 

documental, a fim de obter dados que elucidassem as questões de estudo. Dessa 

forma, foram buscadas versões dos manuais do Exército Brasileiro e dos EUA, artigos 

em revistas e meios eletrônicos especializados, trabalhos acadêmicos no Brasil e 

EUA, bem como relatórios versando sobre o objeto formal do estudo. 

Nesse sentido, buscou-se pesquisar trabalhos acadêmicos, particularmente 

realizados na ECEME e EsAO, em busca na Rede de Bibliotecas Integradas do 

Exército e no Sistema Pergamum, bem como trabalhos feitos nos EUA, mantidos no 

sítio eletrônico do Defense Technical Information Center dos EUA. Por sua vez, foram 
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pesquisados artigos na revista Military Review (versões brasileira e norte-americana), 

A Defesa Nacional e Coleção Meira Mattos. Por fim, foram requeridos os Relatórios 

de Informações Doutrinárias Operacionais (RIDOP) e Relatórios de Informações 

Doutrinárias do Setor de Ensino (RIDOSE) junto ao Comando de Operações 

Terrestres.  

Para tanto, foram utilizados os seguintes descritores nas plataformas de 

busca eletrônica, na rede mundial de computadores, tanto em português, quanto em 

inglês: processo de tomada da decisão militar (military decision making process), 

estudo e exame de situação do comandante (commander’s estimates of the situation), 

estudo de situação do estado-maior (staff estimates) e metodologia da concepção 

operativa do exército (army design methodology). 

Por fim, o período para a coleta dos dados foi de 1900 aos dias atuais, para o 

estudo longitudinal da evolução do processo de planejamento e condução das 

operações terrestres, enquanto que o período para a análise dos métodos em vigor 

no Brasil e EUA foram baseados nos achados referentes às últimas duas versões em 

cada país (estudo transversal), ressalvados os casos em que aspectos em análise 

ensejaram referências mais remotas. 

 

3.2.2 Tratamento dos dados 

 Os dados coletados sofreram análise de conteúdo e comparação. De acordo 

com Vergara, citado no manual de Elaboração de Projetos de Pesquisa na ECEME 

(BRASIL, 2012) a análise de conteúdo é um dos métodos para tratamento dos 

resultados de pesquisas qualitativas do “estudo de textos e documentos, sendo uma 

técnica de análise de comunicações, associada tanto aos significados quanto aos 

significantes da mensagem”. Por sua vez, a comparação é o método que “busca 

destacar similaridades e diferenças entre pessoas, padrões de comportamento e 

fenômenos. Dessa forma, também permite evidenciar as peculiaridades de cada 

parte” (BRASIL, 2012, p. 23). Por fim, os resultados foram submetidos ao método 

indutivo para se chegar às conclusões.  

 

3.3 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 A metodologia utilizada no trabalho tem limitações decorrentes de fatores 

como a restrição de tempo para seu aprofundamento e a condição institucional 

do estudo, que será feito à margem do Sistema de Doutrina Militar Terrestre. 
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Portanto, a metodologia concebida não prevê o emprego de instrumentos como 

entrevistas com envolvidos nos processos de elaboração do manual EB20-MC10-

211 Processo de Planejamento e Condução de Operações Terrestres (BRASIL, 

2014b), nem com os revisores deste manual, sob demanda do Plano de 

Desenvolvimento da Doutrina 2018-2019. Ainda, o estudo não teve perspectiva 

de promover ou participar de workshop para ampliar as perspectivas sobre o 

tema. Também não previu o uso de método experimental, pela enorme 

complexidade e dependência de diversos atores para sua efetivação criteriosa. 

Por fim, também não concebeu usar a observação como procedimento, pela 

impossibilidade de ter acesso a atividades de planejamento no exército dos EUA 

e Brasileiro, em condições semelhantes, para que fosse possível obter dados que 

contribuíssem para o trabalho. Dessa forma, acredita-se que os resultados da 

pesquisa tenham servido apenas para indicar possíveis oportunidades de 

melhoria no objeto formal de estudo, atingindo o objetivo proposto.  

3.4 RESULTADOS DA COLETA DE DADOS  

 Ao pesquisar por trabalhos científicos na plataforma de busca da 

Biblioteca digital do Exército contendo as expressões “Exame de Situação”; 

“Estudo de Situação”; “Processo de Planejamento e Condução das Operações 

Terrestres” e “Processo de Tomada da Decisão Militar” e adicionando os filtro 

“tipo de documento – monografias, dissertações e teses”, obteve-se como 

resultado o quantitativo abaixo. A absoluta maioria dos trabalhos não discutia o 

método do exame de situação, e sim tratava de estudos sobre operações de 

Garantia da Lei e da Ordem, missões de paz e doutrina de emprego, 

possivelmente citando o exame de situação ao longo de seu desenvolvimento.  

FILTRO 
DESCRITOR 

Monografia Dissertação Tese 

Exame de Situação 57 48 1 

Estudo de Situação 288 105 3 

Processo de Planejamento e Condução das 
Operações Terrestres 

96 60 1 

Processo de Tomada da Decisão Militar 122 78 2 

Quadro 1: Resultados das consultas à Biblioteca digital do Exército 
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 Apenas 2 trabalhos abordaram a execução do exame de situação. O 

primeiro, feito por um capitão de intendência, na Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficias em 2018, cujo título era ANALYTIC HIERARCHY PROCESS NO APOIO À 

TOMADA DE DECISÃO EM LOCALIZAÇÃO DE UMA BASE LOGÍSTICA DE 

BRIGADA (CRUZ, 2018), não discutiu o Exame de Situação e sim a aplicação do 

Analytic Hierarchy Process dentro dele.  

 O segundo estudo, foi feito por um major de infantaria na ECEME, também 

em 2018, com o título: A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DE ESTADO-MAIOR 

PARA A CONSCIÊNCIA SITUACIONAL DOS COMANDANTES NAS OPERAÇÕES 

DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM NO COMPLEXO DA MARÉ (LIMA, 2018). Este 

trabalho de conclusão de curso, porém, não analisou o exame de situação, nem 

apresentou dados úteis ao presente estudo, pois seu escopo era diferente: com base 

na Operação SÃO FRANCISCO, no Complexo da Maré entre 2014 e 2015, analisar 

de que forma a solução de continuidade do trabalho de Estado-Maior influenciava a 

consciência situacional dos comandantes nas Operações de Garantia da Lei e da 

Ordem. 

 Essa carência de estudos sobre o método de planejamento revelada na 

consulta à Biblioteca digital do Exército não permitiu conduzir o presente trabalho 

apoiado em achados e conclusões de outras pesquisas, que não a documental.  

 

4 ANÁLISE DO EXAME DE SITUAÇÃO DO COMANDANTE 

 

 Para melhor compreensão do Exame de Situação em vigor no Exército 

Brasileiro, foi feita uma breve análise retrospectiva. Como mencionado, não foram 

encontrados estudos que tenham apontado para as motivações, influências e 

escolhas que levaram seus formuladores a instituírem as sucessivas modificações no 

método. Portanto, a análise documental foi utilizada para inferir as possíveis origens 

das estruturas e conteúdo, bem como as razões subjacentes para sua composição. 
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4.1 EVOLUÇÃO ESTRUTURAL DOS MÉTODOS DE PLANEJAMENTO DO 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

 O método mais antigo encontrado foi o publicado nas Instruções Provisórias 

(IP) 101-5 Estado-Maior e Ordens (BRASIL, 1971). Esta IP aparentemente era a 

tradução do manual FM 101-5 Staff Organization and Procedures (EUA, 1968). 

Percebe-se isso seja pela própria coincidência de numeração dos manuais, seja pela 

fiel correspondência entre os capítulos e artigos de um e do outro.  

 Os primeiros capítulos apresentavam aspectos relacionados a organização, 

responsabilidades e deveres do Estado-Maior, enquanto o planejamento era abordado 

a partir do quinto. Em ambos os manuais, o capítulo 5 chamava-se “Sequência das 

Ações na Tomada de Decisões e sua Execução”, o capítulo 6 tratava das “Técnicas 

de Resolução de Problemas Militares” e o 7, denominava-se “Planos e 

Planejamentos”.  

 A Sequência das Ações na Tomada de Decisões e sua Execução era a 

tradução literal da Sequence of Actions in Making and Executing Decisions (EUA, 

1968). Correspondia ao processo de tomada e execução de decisões do Exército, em 

que os Estudos de Situação, do comandante e do estado-maior, eram componentes. 

O parágrafo 114 do capítulo 5 afirmava que a “sequência das ações para a tomada 

de decisões e sua execução envolve uma série de atos separados, aqui definidos 

como fases” (BRASIL, 1971, p. 99), enquanto no parágrafo 136 MÉTODO DE 

PLANEJAMENTO, do capítulo 7, falava-se que “qualquer método pode ser 

empregado para determinar as ações, os meios, a sequência e as normas que devam 

ser consideradas para o cumprimento da missão recebida” (BRASIL, 1971, p. 118). 

Por sua vez, o capítulo 6 descrevia que o “estudo de situação é um processo de 

resolução de problemas militares cuja finalidade é achar a melhor maneira de cumprir 

a missão” (BRASIL, 1971, p. 104).  
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Figura 29 - Sequência das ações a realizar para chegar às decisões e cumpri-las  

(BRASIL, 1971, p. 102) 
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 Ficou evidente, portanto, que, em 1971, a “Sequência das Ações para a 

Tomada de Decisões e sua Execução”, englobando os Estudos de Situação, seria o 

equivalente ao que hoje o manual EB20-MC-10.211 chama de método de 

planejamento detalhado, embora àquela época se entendesse que a tomada da 

decisão e o planejamento ocorriam de forma distinta.  

 Com a IP 101-5, o Exército Brasileiro adotou a concepção norte-americana, 

de tomada da decisão para o cumprimento de uma missão por meio da abordagem 

tipo solução de problemas. Àquela época, como visto, a “Sequência das Ações” 

representava o macroprocesso. Já os “Estudos de Situação do Comandante Tático”, 

“Estudos de Situação dos Oficiais do Estado-Maior” e os “Estudos de Situação do 

Comandante de Apoio Administrativo”, eles representavam técnicas de resolução de 

problemas militares utilizadas em fases dessa sequência de ações até a tomada de 

uma decisão. Por sua vez, o planejamento, decorrente da decisão, podia utilizar 

qualquer método para seus propósitos.  

 A “Sequência das Ações para a Tomada de Decisões e sua Execução” era 

um macroprocesso em 5 fases. Na 1ª Fase o comandante recebia ou deduzia a 

missão. Na 2ª Fase – Informações Disponíveis, os membros do estado-maior faziam 

as considerações preliminares dos assuntos afetos às suas seções. Na 3ª Fase – 

Diretriz de Planejamento, o comandante fazia análise da missão, dava o novo 

enunciado e expedia sua diretriz de planejamento. Na 4ª Fase – Estudos de Situação 

do estado-maior, as seções faziam suas análises, trocavam informações entre si, 

formulavam linhas de ação, levantavam as possibilidades do inimigo, completavam 

suas análises e faziam a “troca dos resultados dos estudos de situação e de suas 

atualizações” entre si e com o comandante. Na 5ª fase, o comandante procedia ao 

seu Estudo de Situação, tomava a decisão, podendo apresentar o conceito da 

operação “se julgado necessário”, para então o Estado-Maior preparar planos e 

ordens, após o que seriam submetidos à aprovação do comandante, para a expedição 

de ordens e sua supervisão (BRASIL, 1971, p. 102). 

 Viu-se, então, que os Estudos de Situação eram parte desta sequência, sendo 

o Estudo de Situação do Comandante Tático também um documento com 5 

parágrafos: 1. MISSÃO, 2. SITUAÇÃO DE LINHAS DE AÇÃO; 3. ANÁLISE DAS 

LINHAS DE AÇÃO OPOSTAS; 4. COMPARAÇÃO DAS LINHAS DE AÇÃO; e 5. 

DECISÃO, cujo memento consta do anexo D. Foi encontrada uma ressalva no 

manual, dizendo que nos escalões abaixo da Divisão de Exército, normalmente este 
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documento não seria formalmente escrito, mas sua sequência deveria guiar as 

considerações para a solução dos problemas militares (BRASIL, 1971, p.105). De uma 

forma ou de outra, a formatação como um documento refletiu a gênese dos Estimates 

of the Situation, cuja primeira estrutura foi concebida para que os alunos dos cursos 

de aplicação de infantaria e cavalaria no exército dos EUA justificassem decisões 

tomadas em temas escolares.  

 Após a IP 101-5, o Exército Brasileiro publicou o C 101-5 Estado-Maior e 

Ordens, em 2003. Alguns anteprojetos modificando os Estudos de Situação, de 

meados da década de 1990, foram encontrados na Biblioteca da ECEME, no entanto, 

não foram analisados, pois não chegaram a ser aprovados. Desse modo, a próxima 

referência utilizada para caracterizar a evolução dos métodos de planejamento 

detalhado foi a encontrada no Manual C 101-5 Estado-Maior e Ordens 1º Volume 

(BRASIL, 2003a) e 2º Volume (BRASIL, 2003b). 

 Neste manual, percebeu-se a manutenção da sequência das ações para a 

tomada da decisão e execução, acompanhando as modificações encontradas no FM 

101-5 Staff Organization and Operations (EUA, 1984, p.5-7). Em ambos os manuais, 

a 5ª Fase das versões anteriores foi transformada em 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Fases, do que 

passou a ser chamado de “Processo Decisório” no Brasil e Military Decision Making 

Process, nos EUA, como se vê na figura abaixo. 
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Figura 30 – Processo Decisório (BRASIL, 2003a, p. 5-4) 

 Identificou-se que os diferentes Estudos de Situação continuaram a existir, 

modificando-se o nome do Estudo de Situação do Comandante de Apoio 

Administrativo para Estudo de Situação do Comandante de Apoio Logístico. Ainda, 

observou-se a adição dos Estudos de Situação de Conduta de Combate, de Apoio ao 

Combate e de Logística Nível Estratégico-Operacional, acompanhando a trajetória 

norte-americana, até 1984, de diversificar os Estimates of the Situation. Além disso, 

viu-se um aumento expressivo de parágrafos e subparágrafos no Estudo de Situação, 

decorrente da inclusão de novos aspectos a serem analisados e considerados, 

conforme pode ser visto no anexo E.  

 A diferença mais significativa em relação ao previsto na IP 101-5, de 1971, foi 

a inclusão das etapas do Processo de Integração Terreno, Condições Meteorológicas 

e Inimigo (PITCI) entre os subparágrafos do estudo, que havia sido recém incorporado 

à doutrina brasileira pelas Instruções Provisórias IP 30-1 A Atividade de Inteligência 

Militar – 2ª Parte: Inteligência nas Operações Militares (BRASIL, 1999). No entanto, 

estranhamente, o manual C 101-5, de 2003, influenciou-se mais pelo manual FM 101-
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5 de 1984, que o de 1997, ao não adotar a abordagem tipo sistema de sistemas do 

MDMP, com insumos, ações (que em 1997 eram 38 divididos em 7 etapas) e 

resultados.  

 Apesar disso, algumas das ações (ou passos) do MDMP foram “encaixadas” 

como subparágrafos dos Estudos de Situação, conforme se vê no quadro abaixo, que 

mostra as diferenças do Estudo de Situação de 1971 para 2003. Constatou-se 

acréscimo de 9 subparágrafos de um memento para o outro, incorporando alguns dos 

passos previstos no MDMP, os quais não apareceram no fluxograma do Processo 

Decisório (BRASIL, 2003a, p. 5-4), como seria lógico, dado se tratar do 

macroprocesso que deveria encadear a sequência de ações para o planejamento e 

condução das operações  

MDMP Mementos do Estudo de Situação 

1997 1971 2003 
.............. 
2ª Etapa – ANÁLISE DA MISSÃO 
Passo 1 -  Analisar o plano ou O Op 

Esc Sp 
Passo 2 -  Iniciar o PITCI 
Passo 3 -  Definir as ações impostas, 

deduzidas e essenciais 
Passo 4 -  Revisar os meios 

disponíveis e identificar 
carências 

Passo 5 -  Identificar restrições 
Passo 6 -  Identificar fatos relevantes 

e elaborar suposições 
Passo 7 -  Iniciar o processo de 

gerenciamento de risco 
Passo 8 -  Levantar as Nec Intlg 
Passo 9 -  Elaborar a minuta do anexo 

de reconhecimento e 
sensoriamento 

Passo 10 -  Atualizar o planejamento da 
utilização do tempo 

Passo 11 -  Elaborar a proposta de 
enunciado da missão 

Passo 12 -  Apresentar o briefing da 
análise da missão 

Passo 13 -  Aprovar o novo enunciado 
da missão 

Passo 14 -  Elaborar a intenção 
preliminar do comandante 

Passo 15 -  Emitir a Diretriz Inicial do 
Comandante 

Passo 16 -  Emitir Ordem de Alerta 
Passo 17 -  Revisar fatos e suposições 

1.  MISSÃO 
 - Enunciado da missão reformulada 
e determinada pelo comandante na 3ª 
fase da sequência das ações do 
comandante e estado-maior, na tomada 
da decisão e execução (Cap 5, Prf 114, 
c) 
2.  SITUAÇÃO E LINHAS DE AÇÃO 
......................... 

 

1.  MISSÃO 
 a.  Interpretação da intenção e da 
missão do Esc dois níveis acima 
 b.  Enunciado 
 c.  Finalidade 
 d.  Ações a realizar (impostas e 
deduzidas, se for o caso)  
 e.  Sequência das ações 
 f.  Condições de execução 
 g.  Considerações sobre a A Op  
 h.  Conclusão  
  - proposta do novo enunciado 
 i.  Diretriz de planejamento  
  - Intenção do Cmt do Esc 
considerado (inicial) 
2. SITUAÇÃO E LINHAS DE AÇÃO 
..................... 
 

Quadro 2 – Passos do MDMP encaixados no Estudo de Situação de 2003 

 Dessa forma, o Exército Brasileiro reforçou a ênfase na centralidade do 

memento do Estudo de Situação em detrimento do Processo Decisório. Isso indicou 

o início da transição, consciente ou não, para que a técnica de solução de problemas 

militares – Estudo de Situação - se tornasse o macroprocesso brasileiro, descolando-

se da concepção norte-americana. 
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 Outra diferença substancial encontrada no Estudo de Situação de 2003 é que 

ele não só “encaixou” ações, como incorporou o PITCI integralmente ao memento, 

como pode ser visto no anexo E. Por sua vez, no MDMP, tal processo é apenas citado 

(passo 2 da 2ª etapa), ocorrendo o mesmo com o processo de gerenciamento de risco 

(passo 7 da 2ª etapa), desde a versão de 1997. Como visto no capítulo 2, atualmente 

o MDMP é integrado a mais outros dois processos, o Targeting e o Information 

Collection.  

 Com isso, infere-se que o Exército Brasileiro, quando publicou o C 101-5, em 

2003, decidiu por consolidar, nos mementos dos Estudo de Situação, as ações a 

realizar, junto aos aspectos a analisar. Possivelmente a suposta decisão visava 

facilitar o planejamento ao proporcionar aos comandantes e oficiais de estado-maior 

o máximo de informações em um só documento. No entanto, isso deixou os mementos 

suscetíveis a conflitos de entendimento, na eventualidade do Exército publicar 

alterações ou inclusões de novos conceitos, aspectos ou processos em outros 

manuais. Também deixou o memento excessivamente prescritivo, determinando, por 

exemplo, uma única técnica para a montagem de linhas de ação na defensiva, a do 

processo das 5 fases, como se não houvesse outras. 

 De fato, após a publicação do C 101-5, em 2003, novos conceitos foram 

incorporados à doutrina brasileira, como a inclusão das considerações civis no PITCI, 

que passou a ser chamado de Processo de Integração Terreno, Condições 

Meteorológicas, Inimigo e Considerações Civis (PITCIC). Isso levou à publicação de 

Notas de Coordenação Doutrinárias, para que os Estudos de Situação fossem 

atualizados, antes da efetiva publicação dos novos manuais, que no caso do PITCIC 

ocorreu em 2016, com a 1ª edição do manual EB70-MC-10.307 Planejamento e 

Emprego da Inteligência Militar (BRASIL, 2016a). 

 O manual C 101-5 Estado-Maior e Ordens de 2003 aparentemente consolidou 

a concepção de emprego do Exército Brasileiro, visionada nos anos anteriores, a partir 

da publicação das Instruções Provisórias IP 100-1 Bases para a Modernização da 

Doutrina de Emprego da Força Terrestre – Doutrina Delta (BRASIL, 1996). Este 

manual delineou a linha central que balizou a edição de uma série de novos manuais, 

que se presume tenham se inspirado na etapa final da vigência da doutrina Air-Land 

Battle, que vigeu nos EUA de 1976 até 2001. 

 Os principais conceitos introduzidos constam da figura 31, alguns dos quais 

foram listados nos mementos do Estudo de Situação, de 2003, como o Poder Relativo 
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de Combate [no item 5), da letra a. do parágrafo 2. SITUAÇÃO E LINHAS DE AÇÃO], 

a sincronização [na letra b), do item 2), da letra b. Jogo da Guerra, do parágrafo 3. 

ANÁLISE DAS LINHAS DE AÇÃO OPOSTAS] e a rapidez [no item 2), da letra b. 

fatores de comparação do parágrafo 4.COMPARAÇÃO DAS NOSSAS LINHAS DE 

AÇÃO]. As IP 100-1 também incluíram o Tempo como um dos Fatores da Decisão 

Militar, resultando no mnemônico MITeMeT quando somado aos fatores Missão, 

Inimigo, Terreno e condições meteorológicas e Meios. 

 
Figura 31 – Concepção Geral da Doutrina Delta (BRASIL, 1996, p. 1-5) 

 O principal manual a desenvolver a concepção de emprego visionada pelas 

IP 100-1, de 1996, foi o C 100-5 Operações (BRASIL, 1997). Em sua introdução 

consta que ele “serve de base para a elaboração de outras publicações das séries de 

manuais de campanha e instruções provisórias da Força Terrestre.” Esse manual, 
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entre outras providências, desdobrou os conceitos introduzidos em 1996, para sua 

aplicação no planejamento e condução das operações. Um exemplo foi o encontrado 

no artigo IV, do capítulo 4, que tratava do Poder de Combate, entendendo que:  

“Na determinação do poder relativo de combate os fatores 
abaixo servem, normalmente, como termo de comparação: 

(1) Unidades de manobra (número, efetivos, valor 
combativo etc.); 

(2) Apoio de fogo; 
(3) Apoio de guerra eletrônica; 
(4) Apoio de engenharia; 
(5) Apoio logístico; 
(6) Comando e controle; 
(7) Mobilidade; 
(8) Terreno; 
(9) Dispositivo; 
(10) Outros (algumas considerações adicionais podem ser 

incluídas, tais como: moral, aptidão das unidades para a 
operação, experiência de combate, adestramento, dissimulação, 
abrigos, interdição, inteligência, guerra psicológica etc.)  
d. O inimigo a considerar será a tropa empenhada e mais as 
reservas do(s) comando(s) inimigo(s) de primeiro escalão do 
mesmo nível do comando que realiza o estudo de situação, cuja 
maior probabilidade de emprego seja na sua zona de ação. 
e. Ao concluir a análise, deve-se procurar: 

(1) Consolidar os fatores em que temos superioridade; 
(2) Desequilibrar os fatores em que não haja vantagem 

marcante para nenhum dos contendores;  
(3) Reverter os fatores em que o inimigo tem superioridade.” 

(BRASIL, 1997, p. 4-16) 

 Esta lista corresponde fielmente ao que consta no item 5) Poder Relativo de 

Combate, da letra a. do parágrafo 2. SITUAÇÃO E LINHAS DE AÇÃO, do memento 

do Estudo de Situação, de 2003. Portanto, observou-se que este foi moldado para 

viabilizar que os comandantes e estados-maiores aplicassem os conceitos 

doutrinários componentes da doutrina, tal como considerados à época. 

 O manual C 100-5, de 1997, também apresentou conceitos que não foram 

expressos nas IP 100-1, como o de Sistemas Operacionais. Estes sucederam o 

conceito anterior de Armas Combinadas, refletindo a ênfase na busca da 

sincronização para atingir efeitos decisivos rapidamente. 

Os elementos de combate, apoio ao combate e logísticos 
interagem, integrando sistemas operacionais, que permitem ao 
comandante coordenar o emprego oportuno e sincronizado de 
seus meios no tempo, no espaço e na finalidade. Os sistemas 
operacionais são: comando e controle; inteligência; manobra; 
apoio de fogo; defesa antiaérea; mobilidade, contramobilidade e 
proteção; e logístico. (BRASIL, 1997, p.2-13) 

 A propósito, o conceito de rapidez foi prevalente na Doutrina Delta, sendo 

elencado como um dos quatro fatores de êxito da campanha no Teatro de Operações. 
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As IP 100-1 traduzia rapidez pela “capacidade de manobrar com velocidade e 

continuidade no campo de batalha, deslocando-se de uma região para outra, evitando 

situações estáticas que ofereçam ao inimigo a iniciativa das operações” (BRASIL, 

1996, p. 3-1). Além disso, inúmeras referências a rapidez constavam dos manuais 

dessa geração, inclusive o Tempo foi explicitamente adotado como fator da decisão a 

partir desta publicação (BRASIL, 1996, p. 2-7). Possivelmente isso era devido à 

doutrina norte-americana da época, baseada em guerras no Oriente Médio, 

particularmente as Guerras dos Seis Dias, em 1967, e Guerra do Yom Kippur, em 

1973, cujas ações e desfechos foram muito rápidos. Essa concepção provavelmente 

foi reforçada pelo fim da Guerra Fria e possibilidade de enfrentar o Pacto de Varsóvia 

e pela 1ª Guerra do Golfo, em 1991, quando o próprio EUA havia travado sua própria 

guerra rápida, resultando na última versão da AirLand Battle (EUA, 1993). 

 No entanto, no início dos anos 2000, os EUA mudaram o conceito operativo 

do exército para as Full Spectrum Operations (EUA, 2001) e travaram a Guerra ao 

Terror, principalmente contra forças irregulares, sem poder vencê-las rapidamente. 

Essa concepção já evoluiu, de modo que desde 2017, os EUA adotam o conceito 

operativo das Unified Land Operations (EUA, 2017), que fundamenta-se em novas 

premissas, sem que a rapidez seja mencionada.  

 O Exército Brasileiro percebeu a mudança das premissas e deu início a uma 

nova geração doutrinária com a publicação das Bases para a Transformação da 

Doutrina Militar Terrestre (BRASIL, 2013). Inaugurou uma nova Sistemática de 

Doutrina Militar Terrestre – SIDOMT (BRASIL, 2014a), inclusive instituindo códigos 

próprios de numeração das publicações, desvinculando-se da numeração norte-

americana.  

 Nas Bases para a Transformação da Doutrina Militar Terrestre não há uma 

única referência à rapidez. Indicações das novas premissas foram descritas na 

introdução, que projeta o cenário em que se destaca a emergência da Era do 

Conhecimento, a mudança da natureza dos conflitos, a diversificação das ameaças, 

a incerteza e complexidade e o protagonismo tanto de atores estatais e quanto de não 

estatais (BRASIL, 2013, pp. 7-8).  

 Em função desse cenário, este documento introduz as Operações no Amplo 

Espectro dos conflitos como o conceito operativo do Exército, definindo-o como: 

“a atuação dos elementos da Força Terrestre para obter e 

manter resultados decisivos nas operações, mediante a 
combinação de Operações Ofensivas, Defensivas, de 
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Normalização e de Apoio a Órgãos Governamentais, simultânea 
ou sucessivamente, prevenindo ameaças, gerenciando crises e 
solucionando conflitos armados, em situações de Guerra e de 
Não Guerra.” (BRASIL, 2013, p. 17) 

 Além de adotar as Operações no Amplo Espectro, adota novos conceitos, 

como os Fatores Determinantes das Capacidades (Doutrina, Organização, 

Adestramento, Material, Ensino, Pessoal, Infraestrutura – DOAMEPI) e as 

características da Força Terrestre (Flexibilidade, Adaptabilidade, Modularidade, 

Elasticidade e Sustentabilidade – FAMES). Nessas bases, passou-se a entender que 

os elementos do Poder de Combate Terrestre eram a Liderança, as Informações e as 

Funções de Combate (Movimento e Manobra, Inteligência, Fogos, Proteção, Logística 

e Comando e Controle).  

 Também incluiu o conceito de Ciclo Adaptativo das Operações, dando melhor 

ênfase à continuidade do processo operativo. Consolidou a inclusão das 

considerações civis como fator da decisão e, por fim, adotou o planejamento 

conceitual, por meio da Metodologia da Concepção Operativa, entendendo que o 

“Exame de Situação pode ser insuficiente na busca de soluções para os complexos 

problemas militares” (BRASIL, 2013, p.27). 

 Neste contexto, é que foi publicado o manual EB20-MC-10.211 Processo de 

Planejamento e Condução das Operações Terrestres.  

“Este Manual de Campanha (MC) tem por finalidade apresentar 
o planejamento e a condução das operações terrestres, com 
vistas a orientar os comandantes e estados-maiores (EM), nos 
níveis operacionais e táticos, para que conduzam os 
planejamentos sob sua responsabilidade, para o preparo e o 
emprego dos Grandes Comandos Operativos (G Cmdo Op), 
Grandes Unidades (GU) e Unidades (U) da Força Terrestre (F 
Ter)”. (BRASIL, 2014b, p. 1-1)  

 O manual afirma que suas orientações servem para os planejamentos em 

situação de guerra e não-guerra e que foi elaborado tendo como referência 

documentos sobre o mesmo assunto publicados no Ministério da Defesa e nas 

Forças Singulares, a fim de manter a “harmonia e o alinhamento dos 

procedimentos”. Afirma também que introduziu novos conceitos, "sem perder de 

vista as especificidades da F Ter” (BRASIL, 2014b, p. 1-1). 

 O manual EM20-MC-10.211 menciona as Operações no Amplo Espectro e 

apresenta os dois ramos de planejamento, o conceitual e o detalhado, ressaltando 

que “não tem por objetivo esgotar todo o conhecimento acerca dos processos de 

planejamento. Ele visa a apresentar os principais conceitos desses processos” Assim, 
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projeta que “manuais de 3º nível detalharão as técnicas e procedimentos inerentes a 

cada processo de planejamento adotado pela F Ter” (BRASIL, 2014b, p. 1-2 e 1-3). 

Isto, porém, ainda não ocorreu. 

 Segundo esse manual, o Exame de Situação do Comandante é aplicável do 

escalão Unidade ao Força Terrestre Componente, estando alinhado ao método de 

planejamento conjunto, do Ministério da Defesa (BRASIL, 2014b, p. 5-1). Ressalta que 

método apresentado não se distingue de forma significativa do Estudo de Situação do 

Comandante, publicado pela última vez no Manual C 101-5, de 2003. Ainda, afirma 

que o Exame de Situação “é adequado às injunções dos planejamentos para solução 

de problemas contemporâneos em um ambiente conjunto” (BRASIL, 2014b, p. 5-1).  

 De fato, a Portaria nº 010-EME, de 29 de janeiro de 2014, que aprovou o 

manual EB20-MC-10.211 não revogou qualquer manual, de modo que é possível dizer 

que os diversos Estudos de Situação e os prescrições para elaboração de Planos, 

Ordens e Anexos previstos no manual C 101-5 ainda estão em vigor. Acredita-se que 

esta coexistência não é adequada, pois cada manual se baseia em conceitos distintos, 

ainda que mantenham uma trajetória de continuidade. Desse modo, por exemplo, 

enquanto a nova doutrina visualiza os elementos do poder de combate em termos de 

função de combate, o C 101-5 os descreve em termos de sistemas operacionais, o 

que gera confusão e incapacidade de aplicar os novos conceitos introduzidos. 

MDMP Estudo de Situação Exame de Situação 
1ª Etapa: Recebimento da missão 
2ª Etapa: Análise da missão 
3ª Etapa: Desenvolvimento das L Aç 
4ª Etapa: Análise das L Aç 
5ª Etapa: Comparação das L Aç 
6ª Etapa: Aprovação da L Aç 
7ª Etapa: Produção de planos e ordens  

1. Missão 
2. Situação e L Aç 
3. Análise das L Aç opostas 
4. Comparação das L Aç 
5. Decisão 

1.  Análise da missão e considerações 
preliminares 
2. Situação e sua compreensão 
3. Possibilidades do inimigo, L Aç e 
confronto 
4. Comparação das L Aç 
5. Decisão  
6. Emissão do plano ou ordem 

Quadro 3 – Resumo das estruturas do MDMP, Estudo e Exame de Situação 

 No que diz respeito à estrutura do Exame de Situação publicado no manual 

EB20-MC-10.211, transcrito no anexo F, percebe-se que manteve realmente muita 

semelhança com o Estudo de Situação. Porém, em vez de fazer referência à 

metodologia do Processo Decisório (fluxograma previsto no capítulo 5 do C 101-5), o 

EB20-MC-10.211 retomou o contato com o MDMP, rompido em 2003. Dessa vez, 

publicou novamente uma sequência das ações, em quadro semelhante ao previsto na 

doutrina norte-americana, considerando cada parágrafo do Exame de Situação como 

uma fase, nas quais insumos deveriam ser processados para gerar produtos ao final 

da fase. 
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Figura 32 – Sequência do Exame de Situação do Comandante (BRASIL, 2014b, p. 5-4) 

 Se por um lado houve o contato com o MDMP, por outro não se afastou a 

tendência de tratar o memento do Exame de Situação como o centro do processo, 

como ocorreu em 2003. Em vez de elencar os passos de cada fase do Exame de 

Situação, o manual EB20-MC-10.211 limitou-se a apresentar o quadro resumo do 

método. Assim, novas ações da sequência do planejamento foram mais uma vez 

“encaixadas” no memento, juntamente com outros aspectos a considerar, resultando 

numa lista enorme, confusa e de difícil apreensão.  

 De maneira geral o Exame de Situação manteve o formato de documento, um 

memento estruturado em parágrafos e subparágrafos. Enquanto o Estudo de Situação 

do Comandante Tático continha 5 parágrafos e seus subparágrafos se dividiam em 

até 4 níveis, o Exame de Situação do Comandante contém 6 parágrafos, subdivididos 

em 6 níveis de subparágrafos, mesclando ações a realizar com aspectos a considerar. 
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 O Exame de Situação do Comandante incluiu a fase/parágrafo 6. EMISSÃO 

DE PLANOS E ORDENS, que em 2003, constava do método do Processo Decisório 

e não do memento do Estudo de Situação. Isso reforça a percepção da tendência em 

deixar o Exame de Situação e não o Processo Decisório como a referência central do 

planejamento.  

 Além da mudança na estrutura geral, o Exame de Situação também teve 

modificações internas. A estrutura do 1º parágrafo mudou de MISSÃO para ANÁLISE 

DA MISSÃO E CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES, sendo subdividido em 3 

subfases: 1.1 RECEBIMENTO DA MISSÃO; 1.2 ESTUDO DA MISSÃO DO ESCALÃO 

SUPERIOR; e 1.3 DIRETRIZ DE PLANEJAMENTO. Deduz-se logicamente que cada 

subfase responde por uma ação geral e seus subparágrafos por ações particulares, 

não expressas no quadro resumo da sequência de ações, da figura 32.  

 A estrutura do 2º parágrafo também foi modificado, porém de forma mais 

significativa que a vista no 1º parágrafo. Mudou de 2. SITUAÇÃO E LINHAS DE 

AÇÃO, para 2. SITUAÇÃO E SUA COMPREENSÃO. Com isso, deixou de abranger a 

elaboração das linhas de ação, tanto inimigas, quanto as próprias.  

 Se por um lado o 2º parágrafo do Estudo de Situação de 2003 “avançava 

demais”, até a montagem das “Nossas Linhas de Ação”, por outro o 2º parágrafo do 

Exame de Situação parece “avançar pouco”, pois encerra antes de enunciar as 

possibilidades e linhas de ação do inimigo.  Ambos se distinguem do MDMP, que 

concebe que a 2ª Etapa – ANÁLISE DA MISSÃO a elaboração das linhas de ação do 

inimigo, no contexto do Intelligence Preparation of the Battlefield (IPB), equivalente do 

PITCIC. Desse modo, assegura-se que seja feito um briefing para o compartilhamento 

da consciência situacional, por meio da exposição dos produtos das análises, das 

premissas (sejam fatos, sejam suposições), das ações a realizar, das condicionantes 

(sejam facilidades, sejam restrições), dos riscos, da missão, da intenção, do EFD, e 

das demais conclusões, incluindo as linhas de ação do inimigo, antes de ser iniciada 

a 3ª Etapa – DESENVOLVIMENTO DAS LINHAS DE AÇÃO [próprias].  

 Quando o Exame de Situação passou as linhas de ação para o 3º 

parágrafo/fase, ele se aproximou do que é feito no MDMP. Porém, ao passar tanto a 

parte referente às linhas de ação inimigas quanto as próprias, não formalizou a 

conveniência de se fazer um briefing (ou usar qualquer técnica para compartilhamento 

de consciência situacional entre os envolvidos no planejamento) sobre as linhas de 
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ação do inimigo para o escrutínio de todos antes de elaboração das próprias linhas de 

ação, como previsto no MDMP. 

 Cabe destacar que, no manual C 101-5, não há orientações para que a 

montagem das “Nossas Linhas de Ação” sejam baseadas nas “Linhas de Ação do 

Inimigo”, afirmando que:  

Durante a formulação de L Aç, o Cmt deve procurar assegurar o 
melhor emprego do seu poder de combate contra as forças 
inimigas, ao mesmo tempo que procura impedir que o inimigo 
empregue favoravelmente seu poder de combate contra as 
nossas forças; isto é, procura uma proporção favorável do nosso 
poder de combate contra as forças inimigas, nos momentos e 
lugares críticos. (BRASIL, 2003b, p.B-14) 

 Diferentemente, no manual EB20-MC-10.211, há orientação no texto para 

levantar as próprias linhas de ação após a compreensão das possibilidades do inimigo 

e de suas linhas de ação (BRASIL, 2014b, p. 5-6). Esta questão da elaboração das 

“Nossas Linhas de Ação” com base nas “Linhas de Ação do Inimigo” enseja 

discussões. Pode-se argumentar a favor ou contra uma ou outra abordagem, 

conforme o grau de flexibilidade desejada pelo comandante, de modo que quando as 

“Nossas Linhas de Ação” são baseadas nas “Linhas de Ação do Inimigo” (mais 

provável ou mais perigosa), elas podem ser menos flexíveis que aquelas montadas 

sem levar em conta linhas de ação específicas como referência. Por outro lado, se 

perdem em flexibilidade, ganham em adequabilidade para cumprir a missão face à 

“Linha de Ação Inimiga” de referência.  

 Dessa forma, no Exame de Situação, a estrutura do 3º parágrafo 

POSSIBILIDADES DO INIMIGO, LINHAS DE AÇÃO E CONFRONTO representou o 

agrupamento da parte final do 2º parágrafo do Estudo de Situação (letras b. e c., do 

2. SITUAÇÃO E LINHAS DE AÇÃO) com todo o 3. ANÁLISE DAS LINHAS DE AÇÃO 

OPOSTAS. Com isso, além de dificultar o escrutínio das “Linhas de Ação do Inimigo” 

antes da elaboração das “Nossas Linhas de Ação”, dificultou-se também o escrutínio 

destas antes do confronto. Consequentemente, os ajustes, de um lado ou de outro, 

são oportunizados apenas durante o próprio confronto.  

 Por sua vez, tanto o 4º, quanto o 5º parágrafos mantiveram a mesma estrutura 

do Estudo de Situação de 2003, com a inclusão de alguns detalhes. O parágrafo 4º 

foi subdividido em 3, sendo a 3ª subfase, de elaboração dos produtos, a inovação, 

enquanto a mudança no 5º parágrafo foi apenas a inclusão de novos conteúdos da 

decisão.  
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 Ainda nesta perspectiva estrutural, tanto o Estudo de Situação do 

Comandante Tático, quanto o Exame de Situação do Comandante embutiram 

processos por completo entre os seus subparágrafos, algo que não ocorre no MDMP. 

Neste, normalmente faz-se apenas referência a outras metodologias que devam ser 

iniciados, como são os casos do Intelligence Preparation of the Battlefield, do 

Targeting e do Risk Manegement, revelando certa autonomia desses processos, ainda 

que interdependentes. No entanto, o Information Collection ainda tem algumas ações 

que estão replicadas no MDMP, provavelmente sugerindo sua relativa imaturidade 

como processo.  

 Como conclusão parcial, entende-se que a evolução estrutural dos métodos 

de planejamento detalhado do Exército Brasileiro se inspirou na doutrina norte-

americana, porém não a seguiu ipsis litteris em sua trajetória. Em 1971 o Exército 

Brasileiro, por meio das IP 101-5 adotou concepção idêntica à daquele país, que 

adotava uma Sequência de Ações para a Tomada da Decisão, englobando os 

Estimates of the Situation como uma técnica para solução de problemas militares. Em 

2003, com o C 101-5, iniciou uma ruptura estrutural com a doutrina dos EUA, pois 

manteve a sequência de ações, nomeando-a de Processo Decisório, sem detalhar 

suas ações, como fez os EUA com o MDMP a partir de 1997, mantendo a centralidade 

do processo de planejamento no Estudo de Situação, diferentemente daquele país.  

 Por fim, em 2014, o EB20-MC-10.211 retomou o contato com o MDMP, 

chamando os parágrafos do memento de fases e elencando insumos e produtos de 

cada uma. Porém, não se sabe o porquê, deixou de apresentar o Processo Decisório 

e suas fases. Em vez disso, buscou inserir ações previstas no MDMP em meio aos 

subparágrafos do memento, de forma explícita ou implícita, o que reafirma a 

centralidade do Exame de Situação no processo de planejamento e torna inviável 

fazê-lo um macroprocesso, tipo sistema de sistemas.  
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4.2 EVOLUÇÃO DO CONTEÚDO DOS MÉTODOS DE PLANEJAMENTO DO 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

 Esta seção analisa a evolução dos conteúdos dos métodos de planejamento 

do Exército Brasileiro, a fim de apontar as prováveis fontes que influenciaram sua 

conformação. Diferentemente da seção anterior, esta análise foi feita de forma 

retrospectiva, partindo do Exame de Situação para os métodos e outras referências 

doutrinárias, publicadas no Brasil ou nos EUA.  

4.2.1 1ª Fase – Análise da Missão e Considerações Preliminares 

 A 1ª fase do Exame de Situação se subdivide em 3 subfases: 1.1 

RECEBIMENTO DA MISSÃO; 1.2 ESTUDO DA MISSÃO DO ESCALÃO SUPERIOR; 

e 1.3 DIRETRIZ DE PLANEJAMENTO. Na subfase 1.1 o conteúdo do memento é uma 

ação não prevista no Estudo de Situação de 2003, nem mesmo no Processo Decisório 

do C 101-5, de 2003. Sua provável fonte é o MDMP, que desde 2005 o enuncia como 

um dos passos, sendo atualmente o passo 2 da 1ª etapa do MDMP.  

Exame de Situação 
(BRASIL, 2014b) 

Estudo de Situação 
(BRASIL, 2003b) 

MDMP 
(EUA, 2011) 

1.  ANÁLISE DA MISSÃO E 
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
1.1  RECEBIMENTO DA MISSÃO 
- Alertar o EM e outros participantes do 
planejamento 
 

Não há referências sobre o que 
analisar ou considerar nesta 
oportunidade 

1ª Etapa – Recebimento da missão 
Passo 1 -  Analisar o plano ou ordem 
de operações do escalão superior 
Passo 2 -  Alertar o estado-maior e 
outros participantes chave 
Passo 3 -  Reunir subsídios 
Passo 4 -  Atualizar estimativas 
correntes 
Passo 5 -  Conduzir avaliação inicial 
Passo 6 -  Emitir a Diretriz Inicial Cmt 
Passo 7 -  Emitir Ordem de Alerta 
inicial 

Quadro 4 – Análise da 1ª subfase da 1ª fase do Exame de Situação do Comandante 

 Na subfase 1.2, vê-se muita semelhança como o Estudo de Situação de 2003. 

As diferenças estão nos subparágrafos 5) Análise da Própria Missão e 9) 

Considerações Civis Preliminares; na modificação do subparágrafo g. Considerações 

sobre a A Op do Estudo de Situação, que passou a ser chamada de 8) Considerações 

Preliminares; e na inclusão de subparágrafos subordinados, detalhando o conteúdo.  

 Embora nem no Estudo nem no Exame de Situação os itens sejam expressos 

por verbos, admite-se que cada subparágrafo tenha implícito um “analisar”, 

“considerar”, “identificar”, “definir”, ou outra ação compatível. A provável fonte do 

conteúdo da subfase 1.2 é o parágrafo 1. MISSÃO, do Estudo de Situação, que por 

sua vez, deve ter sido influenciado pelo MDMP, particularmente pelos passos 1, 3, 4, 
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5, 6, 11, 13, 14 e 16 da 2ª etapa do MDMP, que praticamente mantém-se o mesmo 

desde 1997.  

Exame de Situação 
(BRASIL, 2014b) 

Estudo de Situação 
(BRASIL, 2003b) 

MDMP 
(EUA, 2011) 

1.2 ESTUDO DA MISSÃO DO 
ESCALÃO SUPERIOR 
 1)  Interpretação da intenção e da 
missão de no mínimo dois Esc acima 
  a)  Missão e Intenção do Cmt; 
  b)  Estado Final Desejado  
  c)  Premissas. 
 2)  Enunciado  
  - Dos Prf 2 o e 3 o da O Op e do 
Clc Op do Esc Sp, O Par, O Frag, 
contatos pessoais, Instruções Rcb, 
dentre outras. 
 3)  Finalidade  
  - Para que? 
 4)  Ações a realizar  
  a)  Impostas 
  b)  Deduzidas  
 5)  Análise da Própria Missão 
  a)  Identificação dos objetivos e 
as condições do EFD; 
  b)  Contribuição para as 
condições do EFD do escalão superior; 
  c)  Relação da missão com as 
de outros comandos. 
 6) Sequência das ações  
 7)  Condições de execução 
  a)  Quadro-horário até o início 
das Op (ordem inversa); 
  b)  Área de Intrs e Influência; 
  c)  Revisão Plano de 
Dissimulação Tática do Esc Sp; 
  d)  Condicionantes e riscos; 
  e)  Facilidades e restrições; 
  f)  Meios recebidos 
composição preliminar dos meios. 
 8)  Considerações preliminares 
  a)  Aspectos:  
   - Anl os fatores operativos:  
  b)  Área de Operações. 
  c)  Meios recebidos. 
   - Analisar se os meios 
recebidos serão suficientes para a 
execução de todas as tarefas 
recebidas. 
  d)  Inimigo. 
  e)  Apreciação sumária do 
poder relativo das forças em presença. 
 9)  Considerações Civis 
Preliminares 
 10)  Conclusão 
  a)  Proposta do novo 
enunciado 
  b)  Aprovação do novo 
enunciado 
  c)  Outras 

1.  MISSÃO 
 a.  Interpretação da intenção e da 
missão do Esc dois níveis acima 
 b.  Enunciado 
 c.  Finalidade 
 d.  Ações a realizar (impostas e 
deduzidas, se for o caso)  
 e.  Sequência das ações 
 f.  Condições de execução 
 g.  Considerações sobre a A Op  
 h.  Conclusão  
  - proposta do novo enunciado 

2ª Etapa – Análise da missão 
Passo 1 -  Analisar o plano ou ordem 
de operações do escalão superior 
Passo 2 -  Iniciar o PITCIC 
Passo 3 -  Definir as ações impostas, 
as deduzidas e as essenciais 
Passo 4 -  Verificar os meios 
disponíveis e identificar carências 
Passo 5 -  Definir limitações 
Passo 6 -  Identificar fatos relevantes 
e elaborar suposições 
Passo 7 -  Iniciar o processo de GR 
Passo 8 -  Levantar as Nec Intlg 
Passo 9 -  Elaborar as ferramentas 
preliminares do POC 
Passo 10 -  Elaborar o planejamento 
preliminar de reconhecimento e 
vigilância 
Passo 11 -  Atualizar o planejamento 
da utilização do tempo 
Passo 12 -  Elaborar os temas e 
mensagens preliminares das 
operações de informação 
Passo 13 -  Elaborar a proposta de 
enunciado do problema 
Passo 14 -  Elaborar a proposta de 
enunciado da missão 
Passo 15 -  Conduzir o briefing da fase 
Passo 16 -  Elaborar e emitir a intenção 
preliminar do comandante 

Quadro 5 – Análise da 2ª subfase da 1ª fase do Exame de Situação do Comandante 

 No item 1) constam os subitens a) Missão e Intenção do Cmt, que estavam 

implícitos no próprio item 1) desde 2003. As novidades foram a inclusão dos subitens 

b) Estado Final Desejado e c) Premissas, que não aparecem nem no Estudo de 

Situação, nem como um dos passos no MDMP. A origem do conceito de EFD consta 

do MDMP, na explicação do passo 13 – Elaborar a proposta do enunciado do 
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problema, que por sua vez é referido como um elemento da visualização do 

comandante acerca do problema (EUA, 2012a, p.3), sendo expresso em sua intenção, 

como também o considerou o EB20-MC-10.211 (BRASIL, 2014b, p. 2-3). Já o conceito 

de premissas tem sua origem no passo 6 do MDMP, e corresponde aos fatos e 

suposições considerados essenciais para o planejamento, levantados no 

planejamento e verificados ao longo de todo o ciclo adaptativo das operações, sendo 

consolidados no parágrafo 1. SITUAÇÃO dos planos e ordens de operações. 

 Os itens 2), 3), 4) e 6) praticamente não sofreram modificações em relação ao 

Estudo de Situação.  O item 5) é novidade e contém os subitens a) Identificação dos 

objetivos e as condições do EFD; b) Contribuição para as condições do EFD do 

escalão superior (conceitos alinhados); e c) Relação da missão com as de outros 

comandos. A razão desse conteúdo não parece ligada ao Estudo de Situação e sim 

ao alinhamento de conceitos [Nested Concepts], que, de acordo com o ADRP 5-0 

(EUA, 2012b, p. 2-20), é uma técnica de planejamento concebida para assegurar que 

os sucessivos escalões obtenham unidade de propósito, cuja materialização se dá 

com redação das tarefas e propósitos dos elementos subordinados no parágrafo do 

Conceito da Operação. Portanto, a provável fonte do item 5) da subfase 1.2 é o Nested 

Concepts, previsto no manual ADRP 5-0 e incorporado no Exército Brasileiro pelo 

manual EB20-MC-10.211 (BRASIL, 2014b, p. 3-12). 

 A propósito, considerando que o sucessor do manual C 101-5 ainda não foi 

publicado, não há indicação na doutrina brasileira sobre onde expressar este o 

alinhamento de conceitos nos produtos que descrevem a visualização do comandante 

para seus comandos subordinados, ou seja, nos Planos ou Ordens de Operações. 

Isto ocorre com outros conceitos relacionados ao planejamento recentemente 

adotados, como a indicação das linhas de operação e de desforço, da operação 

decisiva, das auxiliares e das de sustentação, do ponto decisivo, das funções de 

combate, entre outros.  

 No item 7), o Exame de Situação elenca 6 subitens que não estavam 

expressos no memento do Estudo de Situação. No entanto, os aspectos contidos 

nesses subitens constam do C 101-5, na parte descritiva do memento (BRASIL, 

2003b, p. B-3). Não há, porém, clareza sobre se as facilidades e restrições podem ser 

enquadradas como condicionantes ou riscos. As origens desses aspectos, 

provavelmente constam do passo 1 – Analisar o plano ou ordem de operações do 

escalão superior, do MDMP de 1997, que se dizia “servir para que [o comandante e o 
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estado-maior] tenham a compreensão da: intenção dos escalões superiores; da 

missão, incluindo tarefas, riscos, restrições, meios disponíveis e a área de operações; 

e do conceito da operação, incluindo o plano de dissimulação tática.” (EUA, 1997, p.5-

5). Atualmente o passo 1 desta etapa do MDMP elenca alguns aspectos a menos e 

outros a mais que o previsto em 1997, como as missões das organizações 

governamentais, não-governamentais e das agências que trabalham na área de 

operações, provavelmente por ser um dos itens do parágrafo 1. SITUAÇÃO dos 

planos e ordens daquele país (EUA, 2011, p. 4-6).  

 No item 8), o Exame de Situação apresenta nome ligeiramente diferente do 

Estudo de Situação, que na descrição do subitem cita ser a oportunidade em que são 

“levantadas as considerações sumárias e relevantes sobre o terreno e as 

considerações meteorológicas” e que, após proposta do estado-maior, o comandante 

“define a área de interesse e estabelece os limites da área de operações” (BRASIL, 

2003b, p. B-4).  

 O item 8 abrange a alínea a) Aspectos: Analisar os fatores operativos, que 

não constava do Estudo de Situação e provavelmente foi incluído no Exame de 

Situação devido à inclusão desses fatores na doutrina brasileira, por meio das Bases 

para a Transformação da Doutrina Militar Terrestre (BRASIL, 2013, p. 2-27), que por 

sua vez devem ter sido influenciadas pela adoção das Operational Variables nos EUA 

(EUA, 2012b, p. 1-7). No entanto, aspectos semelhantes aos fatores operativos já 

constavam do Estudo de Situação de 1971 e dos Estimates of the Situation de 1968, 

que elencavam 3 subitens no estudo da área de operações: a) Terreno, b) Condições 

Meteorológicas; e c) Outros fatores pertinentes. Por fatores pertinentes, entendia-se 

ser a “análise do fatores políticos, econômicos, sociológicos e psicológicos, ou ciência, 

tecnologia, material, transportes e mão de obra, bem como as conclusões sobre o 

correspondente efeito nas operações” (EUA, 1968, p. C-2).  

 A alínea b) Área de Operações já era um dos itens do parágrafo 1. MISSÃO, 

do Estudo de Situação de 2003 e no Estudo de Situação de 1971, como mencionado. 

Provavelmente a origem das considerações sobre a área de operações é bastante 

remota, tendo sido encontrada sua menção nos Estimates of the Situation de 1950 

(EUA, 1950, p. 59), além de uma referência ao termo area of operations no corpo do 

manual FM 101-5 de 1940 (EUA, 1940, p. 34), numa evolução ao FSR de 1932, que 

falava apenas em Zones of Action (EUA, 1932, p. 35).  
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 A alínea c) Meios recebidos – Analisar se os meios recebidos serão suficientes 

para a execução de todas as tarefas recebidas, por outro lado, é uma novidade no 

Exame de Situação, pois não houve menção nos Estudos de Situação de 2003 e 1971. 

Provavelmente a fonte da previsão das considerações sobre os meios está no MDMP, 

que desde 1997 prevê o passo 4 da 2ª etapa do MDMP – Verificar os meios 

disponíveis (EUA, 1997, p. 5-7), passo que foi completado em 2011, resultando em: 

Verificar os meios disponíveis e identificar carências (EUA, 2011, p. 4-8).  

 As alíneas d) Inimigo e e) Apreciação sumária do poder relativo das forças em 

presença não faziam parte dos Estudos de Situação de 2003 e de 1971, que previam 

estudar estes aspectos apenas a partir do parágrafo 2. SITUAÇÃO E LINHAS DE 

AÇÃO, portanto não prevendo estudos preliminares enquanto se fazia a análise da 

missão. Não foram encontradas referências que pudessem justificar a inclusão da 

alínea e) Apreciação sumária do poder relativo das forças em presença, por sua vez, 

provavelmente a razão para a inclusão da alínea d) Inimigo nessa subfase da análise 

da missão está no PITCIC. Assim como nos EUA, que elenca o Intelligence 

Preparation of the Battlefield no passo 2 da 2ªetapa, o PITCIC ocorre paralelamente 

ao Exame de Situação, havendo a correspondência da 1ª etapa da 1ª fase do PITICI, 

que trata da Identificação das características significativas do ambiente, com a 1ª fase 

do Exame de Situação. Nesta etapa, de acordo com o EB70-MC-10.307:  

Uma vez que a missão seja recebida e compreendida, o próximo 
aspecto mais importante a identificar é o inimigo. A análise 
detalhada do inimigo não é feita nesta fase do PITCIC, mas sim, 
na 3ª fase. Na 1ª fase, o Of Intlg deve simplesmente identificar 
quais as forças inimigas que deverão estar presentes na Zona 
de Ação e na Área de Interesse (BRASIL, 2016a, p. 6-2).   

 

 O item 9) não existia no Estudo de Situação de 2003, pois as Considerações 

Civis foram incorporadas à doutrina brasileira após sua publicação. Provavelmente a 

razão para sua inclusão na presente subfase 1.2 do Exame de Situação é a mesma 

da alínea d) Inimigo do item 8), ou seja, a correspondência 1ª etapa da 1ª fase do 

PITICI, que trata da Identificação das características significativas do ambiente, com 

a 1ª fase do Exame de Situação. 

 O item 10) basicamente é igual ao do Estudo de Situação de 2003, no entanto 

há uma divergência entre o que prescrevem o C 101-5 e o EB20-MC-10.211 e o que 

consta do ATTP 5-0.1, que regula o MDMP. Ambos os manuais brasileiros determinam 

que sejam enunciadas todas as ações, impostas e deduzidas, na sequência em que 
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devem ser desencadeadas (BRASIL, 2003b, p. B-4) (BRASIL, 2011, p. 5-5). Já no 

MDMP a determinação é para que o enunciado da missão contenha apenas as tarefas 

essenciais (EUA, 2011, p. 4-12). Ainda, reforça que tais tarefas devam ser as 

constantes do manual FM 7-15 The Army Universal Task List (EUA, 2009). Trata-se 

de uma manual de 516 páginas, semelhante, porém mais amplo que o EB70-MC-

10.341 Lista de Tarefas Funcionais (BRASIL, 2016b). Destaca-se, a propósito, que 

faltam ao manual brasileiro, entre outras, justamente as tarefas normalmente 

utilizadas na redação do enunciado da missão, como defender, retardar, ultrapassar, 

acolher, retrair, etc.   

Exame de Situação 
(BRASIL, 2014b) 

Estudo de Situação 
(BRASIL, 2003b) 

MDMP 
(EUA, 2011) 

.......................... 
1.3 DIRETRIZ DE PLANEJAMENTO 
(Emitida pelo Cmt) – Produto da 
Metodologia de Concepção 
Operativa (SFC) 
 1)  Novo enunciado da missão 
 2)  Dados e conclusões da análise 
da missão 
 3)  Estado Final Desejado (MCOE) 
 4)  Cronograma de Trabalho 
 5)  Intenção do Cmt do Esc 
considerado (MCOE) 
 6)  Orientação ao EM e Elm 
Subordinados, para o prosseguimento 
do Exame de Situação – Ordem de 
Alerta 

1.  MISSÃO 
 .......................... 
 i.  Diretriz de planejamento  
  - Intenção do Cmt do Esc 
considerado (inicial) 

 

2ª Etapa – Recebimento da missão 
.......................... 
Passo 16 -  Elaborar e emitir a 
intenção preliminar do comandante 
Passo 17 -  Elaborar e emitir a Diretriz 
Inicial de Planejamento 
Passo 18 -  Elaborar critérios de 
avaliação das linhas de ação 
Passo 19 -  Emitir Ordem de Alerta 

Quadro 6 – Análise da 3ª subfase da 1ª fase do Exame de Situação do Comandante 

 Concluindo a 1ª fase, observa-se que a subfase 1.3 DIRETRIZ DE 

PLANEJAMENTO do Exame de Situação já constava do Estudo de Situação de 2003, 

e também é prevista no passo 17 do MDMP. A fonte mais remota da diretriz de 

planejamento encontrada é de 1968, quando correspondia ao passo 3 da Sequence 

of actions in making and executing decisions (EUA, 1968, p. 5-1). No Exame de 

Situação a diretriz engloba 6 itens.  A fonte do item 1) Novo enunciado da missão já 

foi analisada na subseção anterior.  

 Já o item 2) Dados e conclusões da análise da missão aparentemente foi 

incluído no Exame de Situação de forma autóctone, pois não foram encontradas 

menções sobre tal conteúdo compondo a diretriz de planejamento nem no C 101-5, 

nem nos manuais norte-americanos.  

 O item 3) Estado Final Desejado (MCOE) também não constava do Estudo de 

Situação, nem consta do MDMP como um aspecto específico da diretriz de 

planejamento, mas sim como componente da intenção do comandante.  



 
 

87 

 

 O item 4) Cronograma de trabalho já aparecia no C101-5 como um dos 

assuntos que a diretriz “poderá conter” (BRASIL, 2003b, p. B-5). De forma 

semelhante, no MDMP, a orientação sobre a utilização do tempo consta da Diretriz 

Inicial de Planejamento, passo 6 da 1ª etapa.  

 O item 5) do Exame de Situação era o único já expresso no próprio memento 

do Estudo de Situação de 2003, também constando da Diretriz inicial de planejamento 

prevista no MDMP, desde 1997, quando o conceito de commander’s intent apareceu 

pela primeira no FM 101-5 (EUA, 1997, p. 1-2).   

 ‘Por fim, o item 6) do Exame de Situação já era previsto no Estudo de 

Situação, não no memento, mas em sua explicação no C101-5 (BRASIL, 2003b, p. B-

5). Tanto o C 101-5, quanto o EB20-MC10-211 afirmam que “não há forma 

estabelecida ou rígida para essa diretriz, mas o volume de detalhes é variável com a 

situação, a missão e a personalidade do comandante” (BRASIL, 2014b, p. 5-5).  

 Já no MDMP, a abordagem que se dá à diretriz de planejamento é que ela 

deve “apresentar a essência da visualização do comandante para o cumprimento da 

missão, podendo ser genérica ou específica, dependendo do caso”.  Além disso, deve 

“delimitar a abordagem operativa, ou seja, uma conceituação geral das ações que 

produzirão as condições que representam o estado final desejado”. Também, 

prescreve que a diretriz estabelece “certas linhas de ação que o comandante deseja 

que o estado-maior considere, assim como deixa claro aquelas que ele não aceitará”, 

evitando que o estado-maior perca tempo planejamento algo que não será 

considerado pelo comandante. Por fim, no MDMP regulado pelo ATTP 5-0.1 há uma 

quando com conteúdos passíveis de serem usadas pelo comandante como 

orientações ao estado-maior, dentro das funções de combate (EUA, 2011, p. 4-15). 

 

4.2.2 2ª Fase – Situação e sua Compreensão 

 A 2ª fase do Exame de Situação contém uma única subfase 2.1 

CONSIDERAÇÕES QUE AFETAM AS POSSÍVEIS LINHAS DE AÇÃO, que 

corresponde ao subparágrafo a. do Estudo de Situação. Neste, a divisão se justificava 

porque havia também o subparágrafo b. Possibilidades do Inimigo, que no Exame de 

Situação foram passadas para a fase seguinte, como mencionado anteriormente.  

Exame de Situação 
(BRASIL, 2014b) 

Estudo de Situação 
(BRASIL, 2003b) 

MDMP 
(EUA, 2011) 

2.  SITUAÇÃO E SUA 
COMPREENSÃO 

2.  SITUAÇÃO E LINHAS DE AÇÃO 
 a.  Considerações que afetam as 
possíveis L Aç 

2ª Etapa – ANÁLISE DA MISSÃO 
Passo 1 -  Analisar o plano ou ordem 
de operações do escalão superior 



 
 

88 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES QUE AFETAM 
AS POSSÍVEIS LINHAS DE AÇÃO 
 1)  Considerações Civis 
  ........................... 
 2)  Determinação da A Op 
  a)  Área de influência 
  b)  Área de interesse 
 3)  Crct da A Op (PITCIC) 
  a)  Base de dados dos 
aspectos gerais do terreno 
  b)  Terreno 
   (1)  Identificação dos 
aspectos a conhecer 
   (2)  Elaboração dos Clc dos 
aspectos gerais do terreno 
    (a) Vegetação 
    (b) Relevo 
    (c) Natureza do solo 
    (d) Hidrográfica 
    (e) Obras de arte 
    (f) Localidades 
    (g) Vias de transporte 
  c)  Condições meteorológicas 
   (1)  Elm Meteo 
    (a)  Crepúsculo 
    (b)  Fase da lua 
    (c)  Condç atmosféricas 
     - Temperatura 
     - Precipitações 
     - Nebulosidade 
     - Umidade 
    (d)  Ventos 
    (e)  Outros elementos 
   (2)  Elaboração dos Clc dos 
efeitos das Condç Meteo 
    (a)  Nevoeiros ou 
neblina 
    (b)  Precipitações 
    (c)  Ventos 
    (d)  Outros 
  d)  Integração do terreno com 
as condições meteorológicas 
   - Elaboração Clc Restr Mov
  e)  Idt dos CM e VA 
   - Elaboração do Clc CM e 
VA 
  f)  Análise do terreno (VA) 
   (1)  Obs e C Tir 
   (2)  Cobertas e abrigos 
   (3)  Obstáculos 
   (4)  Acidentes capitais 
   (5)  Adequação do espaço 
de manobra 
   (6)  Facilidade de 
movimento 
   (7)  Rede viária 
   (8)  Outros aspectos 
  g)  Comparação das VA 
  h)  Efeitos do Ter e das Condç 
Meteo sobre as operações militares 
  i)  Rst admissíveis nas VA 
   (1)  R Blq junto ao LAADA 
   (2)  R Blq em Prof que 
permite C Atq 
   (3)  R Blq mais em Prof 
   (4)  Traçado da PMA 
   (5)  Grau de Rst admissível 
 4)  Situação do inimigo (PITCIC) 
  a)  Base de dados sobre o Ini 
  b)  Anl O Btl sobre o Ini 
   (1)  Dispositivo 
   (2)  Composição 
   (3)  Valor 
   (4)  Atividades importantes, 
recentes e atuais 

  1)  Determinação da A Op 
   a)  Área de influência 
   b)  Área de interesse 
  2)  Crct da A Op (PITCI) 
   a)  Base de dados dos 
aspectos conhecidos 
   b)  Terreno 
    (1)  Identificação dos 
aspectos a conhecer 
    (2)  Elaboração dos Clc 
dos aspectos gerais do terreno 
     (a) Vegetação 
     (b) Relevo 
     (c) Nat do solo 
     (d) Hidrografia 
     (e) Obras de arte 
     (f) Localidades 
     (g) Vias de Trnp 
   c)  Cndç Meteo 
    (1)  Elm Meteo 
     (a) Crepúsculo 
     (b) Fase da lua 
     (c) Cndç Atmosf  
      - Temperatura 
      - Precipitações 
      - Nebulosidade 
      - Umidade 
     (d) Ventos 
     (e) Outros Elm 
    (2)  Elaboração dos Clc 
dos efeitos das Cndç Meteo 
     (a) Nevoeiros ou 
neblina 
     (b) Precipitações 
     (c) Ventos 
     (d) Outros 
   d)  Integração do terreno 
com as condições meteorológicas 
    - Elaboração Clc Restr 
Mov 
   e)  Idt dos CM e Via A 
    - Elaboração do Clc 
CM e Via A 
   f)  Anl Ter (Via A) 
    (1) Obs e C Tir 
    (2) Cobertas e abrigos 
    (3) Obstáculos 
    (4) Acidentes capitais 
    (5) Adequação do 
espaço de manobra 
    (6) Facilidade de Mov 
    (7) Rede viária 
    (8) Outros aspectos 
   g)  Comparação das Via A 
   h)  Efeitos do Ter e das 
Condç Meteo sobre as Op militares 
   i)  Rst admissíveis nas VA  
    (1) R Blq LAADA 
    (2) R Blq em Prof que 
permite C Atq 
    (3) R Blq mais em Prof 
    (4) Traçado da PMA 
    (5) Grau Rst admissível 
  3)  Situação do inimigo (PITCI) 
   a)  Base de dados Ini 
   b)  Anl O Btl Ini 
    (1) Dispositivo 
    (2) Composição 
    (3) Valor 
    (4) Atividades 
importantes, recentes e atuais 
    (5) Peculiaridades e 
deficiências 
   c)  Confecção Clc Sit Ini 
  4) Nossa situação 
   a) Efetivo 

Passo 2 -  Iniciar o PITCI 
Passo 3 -  Definir as ações impostas, 
deduzidas e essenciais 
Passo 4 -  Revisar os meios 
disponíveis e identificar carências 
Passo 5 -  Identificar restrições 
Passo 6 -  Identificar fatos relevantes 
e elaborar suposições 
Passo 7 -  Iniciar o processo de GR 
Passo 8 -  Levantar as Nec Intlg 
Passo 9 -  Elaborar a minuta do anexo 
de reconhecimento e sensoriamento 
Passo 10 -  Atualizar o planejamento 
da utilização do tempo 
Passo 11 -  Elaborar a proposta de 
enunciado da missão 
Passo 12 -  Apresentar o briefing da 
análise da missão 
Passo 13 -  Aprovar o novo enunciado 
da missão 
Passo 14 -  Elaborar a intenção 
preliminar do comandante 
Passo 15 -  Emitir a Diretriz Inicial do 
Comandante 
Passo 16 -  Emitir Ordem de Alerta 
Passo 17 -  Revisar fatos e suposições 
 
3ª Etapa – Desenvolvimento das 
Nossas L Aç 
Passo 1 -  Avaliar o Poder relativo de 
combate 

........................... 



 
 

89 

 

   (5)  Peculiaridades e 
deficiências 
  c)  Confecção dos Clc Sit Ini 
 5)  Nossa situação 
  a)  Efetivo 
  b)  Composição 
  c)  Dispositivo 
  d)  Situação logística 
  e)  Moral 
  f)  Instrução e adestramento 
  g)  Apoio ao combate 
  h)  U vizinhas e interpostas 
  i)  Deficiências 
  j)  Condç de tempo e espaço 
   (1)  Distâncias e tempos de 
percurso 
   (2)  Duração provável de 
operação 
  k)  Outras informações 
 6)  Forças Amigas 
 7)  Centros de Gravidade e 
vulnerabilidades críticas (SFC) 
  - Capacidades Críticas, 
Requisitos Críticos e Vulnerabilidades 
Críticas da própria Força e do Inimigo 
 8)  Poder Relativo de Combate 
(dois modelos de análise do PRC) 
  a)  Fatores de comparação 
   (1)  Forças Combatentes 
   (2)  Comando e Controle 
   (3)  Logística 
   (4)  Fatores de tempo e 
distância 
  b)  Fatores de comparação 
   (1)  Função Mov e Man 
   (2)  Função Fogos 
   (3)  Função Proteção 
   (4)  Função Logística 
   (5)  Função C2 
   (6)  Apoio de engenharia 
   (7)  Terreno 
   (8)  Dispositivo 
  c)  Conclusão 
   (1)  Consolidação dos 
fatores de superioridade 
   (2)  Desequilíbrio 
   (3)  Reversão dos fatores 
de superioridade do inimigo 
 9)  Conclusão Parcial 
  a)  Aspectos relevantes das 
forças amigas 
  b)  Aspectos relevantes da 
área de responsabilidade e da CPC. 
   (1)  Necessidades de 
Inteligência (EEI) 
   (2)  Fatores de força e 
fraqueza (FFF); e 
   (3)  Determinação inicial da 
adequação da própria força 
 

   b) Composição 
   c) Dispositivo 
   d) Situação logística 
   e) Moral 
   f) Instrução e adestramento 
   g) Apoio ao combate 
   h) U vizinhas e interpostas 
   i) Deficiências 
   j) Condç tempo e espaço 
    (1) Distâncias e tempos 
de percurso 
    (2) Duração provável 
da operação 
   l)  Outras informações 
  5)  Poder relativo de combate 
   a)  Fatores de 
comparação 
    (1) Elm manobra 
    (2) Apoio de fogo 
    (3) Apoio de GE 
    (4) Apoio de Eng 
    (5) Apoio logístico 
    (6) Comando e controle 
    (7) Mobilidade 
    (8) Terreno 
    (9) Dispositivo 
    (10) Outros 
   b)  Conclusão 
    (1) Consolidação dos 
fatores de superioridade 
    (2) Desequilíbrio 
    (3) Reversão dos 
fatores de superioridade do inimigo 
 b. Possibilidades do Ini (PITCI) 
  ....................... 

Quadro 7 – Análise da 1ª subfase da 2ª fase do Exame de Situação do Comandante 

 No Exame de Situação constata-se a reprodução de todo o subparágrafo a. 

Considerações que afetam as possíveis L Aç, do Estudo de Situação, exceto por uma 

modificação e pela adição de novos conteúdos. Foram incluídos os itens 1) 

Considerações civis; 6) Forças Amigas; 7) Centros de Gravidade; e 9) Conclusão 

Parcial e a modificação ocorreu no item 8) Poder relativo de combate.  
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 A primeira inclusão de conteúdo foi o item 1) Considerações Civis57. Este 

conteúdo, conforme já apresentado em seções anteriores, foi incorporado à doutrina 

brasileira após a publicação do C 101-5 e atualmente está publicado no manual EB20-

MC-10.307 Planejamento e Emprego da Inteligência Militar (BRASIL, 2016a, p. 7-3), 

que regula a versão mais atual do PITCIC. A referência mais remota encontrada sobre 

as considerações civis no planejamento data de 2001, quando o FM 3-0 Operations 

as introduziu como fator da decisão, no contexto da adoção do conceito operativo Full 

Spectrum Operations (EUA, 2001, p. 5-3). 

 Provavelmente a razão dos itens 1) Considerações Civis; 2) Determinação da 

área de operações; 3) Características da Área de Operações; e 4) Situação do inimigo 

constarem do Exame de Situação está na tentativa de reproduzir o conteúdo do 

PITCIC no memento do exame. Comparando-se com o MDMP, que apenas cita o 

Intelligence Preparation of the Battlefield, no passo 2, da 2ª etapa, entende-se que a 

vantagem do Exame de Situação está em facilitar ao planejador lembrar dos principais 

aspectos do processo sem recorrer ao manual EB20-MC-10.307. Porém, as 

desvantagens são a extensão do memento, sua vulnerabilidade às mudanças no 

PTICIC e a confusão gerada pela existência de dois métodos.  

 A propósito, o item 1) Considerações Civis do memento do Exame de Situação 

está diferente deste manual, que destacou os aspectos Refugiados e Deslocados, 

bem como Considerações Civis Complementares como novas categorias, junto das 

Áreas, Estruturas, Capacidades, Organizações, População e Eventos, que 

compunham o mnemônico AECOPE.  

 Também foram adicionados os itens 6) Forças Amigas e 7) Centros de 

Gravidade, bem como a alínea a) do item 8) Poder relativo de combate (PRC), que 

incluiu um modelo de análise do PRC em relação ao que estava previsto no Estudo 

de Situação de 2003. Muito provavelmente a fonte desses conteúdos foi o Exame de 

Situação do Processo de Planejamento para Operações Conjuntas (PPC), que os 

prevê entre seus parágrafos 2.3.6 Forças Amigas e 2.3.12 Fatores de Tempo e 

Distância (BRASIL, 2011b, pp. 28 a 30). Não foram encontradas referências anteriores 

ao PPC tratando sobre o estudo das Forças Amigas nos métodos de planejamento 

brasileiros e norte-americanos. Por outro lado, em relação ao item 7) Centros de 

Gravidade e Vulnerabilidades Críticas, embora não constasse do Estudo de Situação, 

                                                           
57 O conteúdo do item foi omitido nesta seção, devido à sua extensão, podendo ser visto no anexo F. 
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já era um conceito utilizado na Doutrina Delta, sendo descrito no capítulo 3, do manual 

C100-5 Operações (BRASIL, 1997, p. 3-18) da seguinte maneira:  

Entende-se por centro de gravidade as características, 
capacidades, sistemas ou localidades de onde uma força deriva 
sua liberdade de ação, poder de combate, moral ou vontade de 
lutar. Pode ser, também, a vulnerabilidade crítica de uma força 
que, devidamente explorada pelo inimigo, tenha um efeito 
decisivo no combate e acelere sua derrota. 

 Na análise dos centros de gravidade, os Exames de Situação do Comandante, 

bem como do PPC, prescrevem a determinação das Capacidades Críticas, Requisitos 

Críticos e Vulnerabilidades Críticas da própria Força e do Inimigo. Percebe-se que 

nem todos estes aspectos foram mencionados no C 100-5. A referência onde esse 

conteúdo foi encontrado na doutrina brasileira foi o apêndice X do MD30-M-01 

Doutrina de Operações Conjuntas – 2º Volume (BRASIL, 2011b, p. 106), que explica 

a metodologia para se chegar àqueles dados. Por sua vez, a fonte mais remota 

encontrada que tratou do estudo de centros de gravidade com base naqueles 

parâmetros foi o manual JP 5-0 Joint Operations Planning58, de 2006 (EUA, 2006, p. 

IV-8), que os coloca no contexto do Critical Factors Analysis59. No âmbito do exército 

dos EUA, essa análise foi encontrada na versão mais recente do manual ATP 2-01.3 

Intelligence Preparation of the Battlefield (EUA, 2019, p. D-13), embora desde 1997 o 

FM 101-5 afirmasse que o levantamento do centro de gravidade era um dos focos do 

IPB (EUA, 1997, p. 5-16).  

 O item 8) do Exame de Situação do Comandante, conforme mencionado, foi 

modificado em relação ao previsto no Estudo de Situação, com a inclusão já discutida 

do primeiro modelo de análise do PRC. Outra modificação ocorreu no segundo 

modelo, por meio da atualização dos fatores listados no método de 200360 à 

compreensão contemporânea, em que os elementos do poder de combate são 

expressos tem termos de função de combate, liderança e informação (BRASIL, 2013, 

p. 24). Essa adaptação preservou 3 fatores previstos em 2003 (apoio de engenharia, 

terreno e dispositivo), substituiu os demais por 5 das 6 funções de combate (deixando 

de considerar a função de combate inteligência) e não listou os elementos liderança e 

informação no modelo de análise do PRC.  

                                                           
58 Tradução do autor: Publicação Conjunta 5-0 Planejamento de Operações Conjuntas. 
59 Tradução do autor: método de análise de fatores críticos. 
60 Os fatores de comparação do PRC listados em 2003 constavam também do manual C 100-5 Operações (BRASIL, 1997, p. 4-
16) e reforçam os indícios da influência que o manual C 101-5 (BRASIL, 2003b, p. B-11) recebeu do FM 101-5 de 1984 (EUA, 
1984, p. E-4), dada a semelhança dos fatores considerados. 
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 Cabe fazer um paralelo com o MDMP, que prevê a análise do PRC como 

passo 1 da 3ª etapa. Nele consta que os elementos do poder de combate são as 6 

funções de combate, a liderança e a informação. Também afirma que para analisar o 

PRC deve-se fazer “uma estimativa aproximada das force ratios61 dos elementos de 

manobra dois níveis abaixo” do considerado. Após isso, prescreve que sejam 

comparadas “strengths62 das próprias tropas contra as weaknesses63 do inimigo e vice 

versa, para cada elemento do poder de combate”. Portanto, vê-se que o MDMP 

prescreve 2 modelos, sendo o primeiro quantitativo e o segundo qualitativo. O modelo 

quantitativo de cálculo das force ratios provavelmente é baseado no ST 100-364, livro 

texto do Command and General Staff College65.  

 Tal modelo, não é mencionado no Exame de Situação, mas é similar ao 

modelo usado na publicação EB60-ME-11.401 Dados Médios de Planejamento 

(BRASIL, 2017, p. 3-8), que por sua vez utiliza como fatores os elementos de 

manobra, de apoio de fogo, visibilidade, terreno e vegetação, mais 9 fatores 

multiplicadores. E ao consultar o MD 35-G-01, Glossário das Forças Armadas, 

constata-se que a falta de uniformidade a respeito do entendimento sobre Poder 

Relativo de Combate é patente. A definição nele contida é: 

Valor comparativo da capacidade combativa de duas forças 
oponentes levando em conta não só a comparação quantitativa 
e qualitativa dos meios físicos (elementos de manobra, de apoio, 
de comando) e, também, as condições situacionais (atitude, 
dispositivo, terreno, disponibilidade de informações) e os fatores 
morais (valor profissional dos comandantes e valor moral das 
tropas envolvidas). (BRASIL, 2007, p. 200) 

 Prosseguindo na análise do conteúdo do memento do Exame de Situação, 

constata-se que manteve o subitem da conclusão do PRC da mesma maneira como 

constava do Estudo de Situação: (1) Consolidação dos fatores de superioridade; (2) 

Desequilíbrio; e (3) Reversão dos fatores de superioridade do inimigo. Essa conclusão 

alinha-se com o que prescreve o MDMP, que afirma que os planejadores devem 

deduzir as vulnerabilidades a explorar no inimigo ou proteger em suas próprias forças 

(EUA, 2011, p. 4-17). 

                                                           
61 Tradução do autor: razões de superioridade 
62 Tradução do autor: forças ou fator de força 
63 Tradução do autor: fraquezas ou fator de fraqueza 
64 Student Text ST 100-3. O autor, enquanto aluno do Maneuver Capitains Career Course, em 2013, nos EUA, 
teve acesso a planilhas de MS Excel™ com dados médios de planejamento, entre as quais uma chamada Force 
Ratios Calculator, que menciona tal publicação, datada de 1º Jul 1999. 
65 Tradução do autor: Escola de Comando e Estado-Maior 
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 O item 9) Conclusão Parcial encerra a 2ª fase do Exame de Situação e é mais 

uma diferença em relação ao Estudo de Situação. Muito provavelmente a fonte de seu 

conteúdo foi o MD30-M-01 2ª volume, que os prescreve no Exame de Situação do 

PPC, na mesma sequência que o Exame de Situação do Comandante adotou 

(BRASIL, 2011b, p. 31). Não foram encontradas referências anteriores na doutrina 

brasileira. Por sua vez, na doutrina norte americana os termos não constam da mesma 

maneira, mas denotam significativa correlação, como a previsão de produtos das 

fases do MDMP entre os quais a sinalização de eventual resource shortfalls66 ao fim 

da 1ª etapa; as Critical Commander Information Requirements (CCIR)67 atualizadas 

ao final não só da 1ª, como das demais etapas; e a previsão de que após a análise do 

PRC, se identifique strengths e weaknesses68 para explorar ou proteger, no 1º passo 

da 3ª etapa do MDMP. 

 

4.2.3 3ª Fase – Possibilidades do Inimigo, Linhas de Ação e Confronto 

 A 3ª fase do Exame de Situação se subdivide em 3 subfases: 3.1 

POSSIBILIDADES DO INIMIGO; 3.2 LINHAS DE AÇÃO; e 3.3 CONFRONTO. Na 

subfase 3.1, o conteúdo do memento é praticamente a reprodução do memento do 

Estudo de Situação, com a inclusão apenas do item 7) Probabilidade de adoção das 

possibilidades do inimigo.  

Exame de Situação 
(BRASIL, 2014b) 

Estudo de Situação 
(BRASIL, 2003b) 

MDMP 
(EUA, 2011) 

3.  POSSIBILIDADES DO INIMIGO, 
LINHAS DE AÇÃO E CONFRONTO 
3.1 POSSIBILIDADES DO INIMIGO 
(Psb I) (PITICIC) 
 1)  Enumeração  
 2)  Vulnerabilidades 
 3)  Possibilidade(s) do Ini com 
maior probabilidade de adoção 
 4)  Prováveis Obj do Ini ou R Blq 
 5)  L Aç lni 
  a)  Mntg e Anl das L Aç Ini 
  b)  Prio das L Aç Ini 
  c)  Detalhamento das L Aç Ini 
 6)  Mntg do Calco e Matriz Eventos 
 7)  Probabilidade adoção das Psb I  

2.  SITUAÇÃO E LINHAS DE AÇÃO 
 ...................................... 
 b. Possibilidades do Ini (PITCI) 
  1)  Enumeração  
  2)  Vulnerabilidades 
  3)  Possibilidade(s) do Ini com 
maior probabilidade de adoção 
  4)  Prováveis Obj Ini ou R Blq 
  5)  L Aç Ini 
   a)  Mntg e Anl das L Aç Ini 
   b)  Prio das L Aç do Ini 
   c)  Detalhamento L Aç Ini 
  6)  Mntg Clc e Matriz Eventos 

2ª Etapa – ANÁLISE DA MISSÃO 

........................... 
Passo 2 -  Iniciar o PITCIC 

........................... 

Quadro 8 – Análise da 1ª subfase da 3ª fase do Exame de Situação do Comandante 

 Provavelmente a origem dos itens 1) a 6) seja o PITCIC, que atualmente está 

contido no EB70-MC10.307, dada a semelhança dos termos e a sequência em que 

foram listados. Pode-se dizer que os itens 1) a 3) correspondem à 3ª etapa69, da 3ª 

                                                           
66 Tradução do autor: carência de meios 
67 Tradução do autor: Necessidades de informação críticas para o comandante, equivalente aos EEI ainda usados no Brasil. 
68 Tradução do autor: forças e fraquezas ou fatores de força e fatores e fraqueza 
69 A 3ª etapa da 3ª fase recebe o título de Identificação das Capacidades da Ameaça. 
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Fase - Avaliação da Ameaça do PITCIC, que contém a aborda a enumeração, 

vulnerabilidades e probabilidade de adoção no texto explicativo da etapa (BRASIL, 

2016, p. 8-16). Por sua vez, o item 4) assemelha-se à 1ª etapa70; o item 5), às 2ª e 3ª 

etapas71 e o item 6), à 4ª etapa72 da 4ª Fase – Determinação das possíveis linhas de 

ação da ameaça (BRASIL, 2016, p. 9-2).  

 A origem do item 7), por sua vez, provavelmente está no Exame de Situação 

do PPC, que o prevê nos mesmos termos que aparece no Exame de Situação do 

Comandante (BRASIL, 2011b, p. 34). Cabe destacar que aparentemente este item foi 

incluído de forma redundante no memento, pois o levantamento das probabilidades 

de adoção das possibilidades do inimigo consta tanto do item 3), ou seja, antes de 

montar as linhas de ação, quanto após ela, na letra b) do item 5). Comparando-se com 

o MDMP, vê-se que toda esta subfase ainda está representada pelo passo 2 da 2ª 

etapa, que aborda o Intelligence Preparation of the Battlefield, sem detalhar suas 

fases. Cabe destacar que, como o estudo do PITCIC, nem sua comparação com o 

IPB não estavam no escopo deste trabalho, não se pesquisou sobre as fontes mais 

remotas que possam ter conformado as etapas acima mencionadas.   

 Prosseguindo na análise do conteúdo do Exame de Situação, foi constatado 

que na subfase 3.2 houve o acréscimo de 4 novos itens, além dos 4 previstos no 

Estudo de Situação de 2003. Os itens 1), 2), 3) e 4) muito provavelmente foram 

originados em reprodução ao previsto no Exame de Situação do PPC, que lista tais 

itens no exatos termos que aparecem no memento do Exame de Situação do 

Comandante (BRASIL, 2011b, pp. 34 a 38).  

 Não foram encontradas referências anteriores na doutrina brasileira que tenha 

listado as ações contidas nos itens 1) e 4). Comparando-se com a doutrina norte-

americana, entende-se que tal conteúdo corresponde à 3ª etapa do MDMP, sendo o 

item 1) Elaboração das linhas de ação de certo modo equivalente ao passo 2 da 3ª 

etapa do MDMP.  O item 2) Conceito sumário de cada linha de ação assemelha-se ao 

passo 4 da 3ª Etapa do MDMP, ao passo que os itens 3) e 4), relacionados aos 

critérios para o desenvolvimento das linhas de ação, correspondem ao que o MDMP 

chama de screening criteria73, que mesmo não sendo um dos passos do método, 

                                                           
70 A 1ª etapa da 4ª fase recebe o título de Prováveis Objetivos do Inimigo e Estado Final Desejado. 
71 A 2ª etapa da 4ª fase recebe o título de Montagem e Análise das Linhas de Ação do Inimigo e a 3ª etapa tem o título de 
Prioridade e Detalhamento das Linhas de Ação do Inimigo. 
72 A 4ª etapa da 4ª fase recebe o título de Calcos e Matrizes de Eventos. 
73 Tradução do autor: critérios essenciais, ou critérios de exclusão. 
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consta do manual ATTP 5-0.1, na explicação da 3ª etapa (EUA, 2011, p. 4-16). 

Destaca-se, entretanto, que o MDMP considera 5 critérios essenciais para uma linha 

de ação, de modo que, além de serem adequadas, praticáveis e aceitáveis, as linhas 

de ação devem ser completas e distinguíveis umas das outras para serem 

consideradas no restante do MDMP.  

Exame de Situação 
(BRASIL, 2014b) 

Estudo de Situação 
(BRASIL, 2003b) 

MDMP 
(EUA, 2011) 

3.  POSSIBILIDADES DO INIMIGO, 
LINHAS DE AÇÃO E CONFRONTO 
..................................... 
3.2 NOSSAS LINHAS DE AÇÃO  
 1)  Elaboração das linhas de ação: 
  a)  Faseamento da operação; 
  b)  Definição de indicadores; 
  c)  Seleção de Frentes; 
  d)  Seleção de alvos; e 
  e)  Seleção de DTA 
 2)  Conceito sumário de cada L Aç 
 3)  Prova preliminar de 
adequabilidade, praticabilidade e 
aceitabilidade. 
 4)  Validação das L Aç 
 5)  Elementos essenciais 
  - QUE: ações a realizar 
  - QUANDO: início da ação 
  - ONDE: por e para onde 
  - COMO: Dspo, esforço, etc. 
 6)  Na defesa (processo 5 fases) 
  a)  Resistência adotada nas VA 
  b)  P Cmb na ADA 
  c)  P Cmb da F Seg e sua Loc 
  d)  Ajustamento das L Aç 
 7)  No Ataque 
  a)  Passos preliminares 
   (1)  Seleção de frente 
   (2)  Forma de manobra 
   (3)  Objetivo decisivo 
  b)  Sequência de montagem 
   (1)  Obj intermediário 
   (2)  Regulação da Man 
   (3)  VA do Atq Pcp 
   (4)  VA do(s) Atq Scd 
   (5)  Valor da Res 
   (6)  Ações na Fr não 
selecionada 
 8)  Risco de Fratricídio 

2.  SITUAÇÃO E LINHAS DE AÇÃO 
 ...................................... 
c.  Nossas L Aç 
 1)  Elementos essenciais 
  - QUE: ações a realizar 
  - QUANDO: início da ação 
  - ONDE: por e para onde 
  - COMO: Dspo, esforço etc. 
 2)  Na defesa (processo 5 fases) 
  a)  Rst adotada nas Via A 
  b)  P Cmb na ADA 
  c)  P Cmb da Res e sua Loc 
  d)  P Cmb da F Seg e sua Loc 
  e)  Ajustamento das L Aç 
 3)  No Ataque 
  a)  Passos preliminares 
   (1) Seleção de frente 
   (2) Forma de manobra 
   (3) Objetivo decisivo 
  b)  Sequência da montagem 
   (1) Obj intermediário? 
   (2) Regulação da Man 
   (3) Via A do Atq Pcp 
   (4) Via A do(s) Atq Scd 
   (5) Valor da Res 
   (6) Ações na Fr não Sel 
 4)  Risco de Fratricídio 

3ª Etapa – DESENVOLVIMENTO DAS 
LINHAS DE AÇÃO 
Passo 1 -  Avaliar o PRC 
Passo 2 -  Gerar opções 
Passo 3 -  Articular as forças 
Passo 4 -  Elaborar um conceito 
genérico da operação 
Passo 5 -  Designar os comandos 
Passo 6 -  Preparar enunciados e 
esboços das linhas de ação 
Passo 7 -  Emitir o briefing das L Aç 
Passo 8 -  Selecionar ou modificar L 
Aç para continuação da análise 

Quadro 9 – Análise da 2ª subfase da 3ª fase do Exame de Situação do Comandante 

 Os itens que permaneceram como previstos no Estudo de Situação de 2003 

foram do 5) ao 8). As referências mais antigas na doutrina brasileira a apresentar os 

processos de montagem de linha de ação na defesa e no ataque, itens 6) e 7) dos 

memento, foram os manuais C 7-30 Brigadas de Infantaria (BRASIL, 1984) e C 7-20 

Batalhões de Infantaria (BRASIL, 2003c). O C 7-30 não apresentou a sequência para 

montagem de linhas de ação no ataque estruturada da maneira que consta no 

memento do Exame de Situação, ainda que tenha tratado de variáveis como formas 

de manobra, objetivos, ataques principal e secundário e reserva. No entanto, para a 

defesa, descreveu o processo das 5 fases integralmente (BRASIL, 1984, p. 8-13). Já 
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o C 7-20 apresentou ambas as sequências bem caracterizadas (BRASIL, 2003c, pp. 

4-39 e 5-31).  

 Não foi encontrada a versão anterior do C 7-20, de 1973, para saber se tal 

conteúdo já estava previsto àquela. Para inferir se tal conteúdo foi influenciado pela 

doutrina americana antes de 1973, pesquisou-se o manual FM 7-20 Infantry, Airborne 

Infantry and Mechanized Infantry Battalions74, de 1962. Foram encontradas 

sequências de montagem de linhas esquemas de manobra para ataque (EUA, 1962, 

p. 99) e para a defesa (EUA, 1962, p. 157), semelhantes ao que consta do C 7-20 de 

2003. Dessa forma, é possível deduzir que os processos previstos no Exame de 

situação para a montagem de linhas de ação na defesa e no ataque são inspirados 

na doutrina norte-americana da década de 1960.  

 Sem que o propósito seja questionar a adequabilidade dos processos 

previstos para a montagem das linhas de ação, buscou-se comparar o que prevê o 

MDMP e o Exame de Situação. Conforme visto na seção 2.2.3 do capítulo 2, o MDMP 

entende que as linhas de ação são montadas com base nas diferentes combinações 

dos elementos da Elements of Operational Art e da Operational Framework, portanto 

suas variáveis são o faseamento, pontos decisivos, operações decisivas, auxiliares e 

de sustentação, esforços principal e secundários, riscos, etc.  

 Por sua vez, o conteúdo da subfase 3.2 do Exame de Situação sugere que as 

variáveis passíveis de serem utilizadas na montagem das diferentes linhas de ação 

são: faseamento; indicadores; frentes; alvos; Direções Táticas de Atuação (DTA); os 

elementos essenciais (que, quando, onde e como); vias de acesso; graus de 

resistência admissíveis nas vias de acesso; área de defesa avançada (ADA); poder 

de combate; forças de segurança; forma de manobra; objetivo decisivo; objetivo 

intermediário; regulação da manobra; ataque principal; ataque secundário; reserva; e 

frentes não selecionadas.  

 A conclusão da comparação foi que o MDMP é generalista e o Exame de 

Situação é taxativo para a montagem das linhas de ação. Advoga-se em favor do 

Exame de Situação pelo fato de dispensar a consulta a outros manuais para saber 

como montar uma linha de ação no ataque ou na defesa. No entanto, ele é criticável 

pelos seguintes aspectos: primeiro, porque não elenca processos para as demais 

operações, como movimentos retrógrados, segurança e reconhecimento; segundo, 

                                                           
74 Tradução do autor: Batalhões de Infantaria, Infantaria Aeroterrestre e Infantaria Mecanizada. 
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porque é possível que haja outras formas de montar linhas de ação tão ou mais 

eficazes que as constante do memento; e terceiro, porque conceitos como de 

operação decisiva75 e ponto decisivo76, entre outros, não são mencionados no 

memento, apesar de terem sido incorporados à doutrina brasileira, tornando-os 

praticamente inúteis. 

Exame de Situação 
(BRASIL, 2014b) 

Estudo de Situação 
(BRASIL, 2003b) 

MDMP 
(EUA, 2011) 

3.  POSSIBILIDADES DO INIMIGO, 
LINHAS DE AÇÃO E CONFRONTO 
..................................... 
3.3  CONFRONTO DAS LINHAS DE 
AÇÃO COM AS Psb I  
  1)  Ações que o inimigo poderá 
executar para realizar a Psb I 
  2)  Ações que serão executadas 
para Rlz a LAç, em face dessa Psb I 
  3)  Interações entre LAç e Psb I 
  4)  Conclusões 
 
3.3.1 CONFRONTO PROPRIAMENTE 
DITO 
  1)  L Aç Nr 1 do Ini x L Aç Nr 
   a)  P Cmb Nec ao Rpto da 
Pos da Tr Ini Empn 
   b)  Jogo da guerra 
    - Z Reu – P Atq 
    - LP Rpto Pos Tr Ini Empn 
    - Rupt da Pos Ini – Obj 
    - Aç após Conq Obj final 
    - Matriz de sincronização  
  2)  L Aç Nr 2 do Ini x L Aç Nr 
“Observação: Na análise, onde se 
visualiza o Cmb, procura-se: 
 - determinar resultados prováveis 
 - introduzir aperfeiçoamentos 
 - completar os itens que, quando, 
onde, e como 
 - levantar Vtg e Dvtg 
 - sincronizar as Aç no campo batalha 
 - considerar os princípios de guerra 
 - confeccionar o Clc apoio à decisão.” 

3. ANÁLISE DAS LINHAS DE AÇÃO 
OPOSTAS 
 a.  Seleção das possibilidades do 
inimigo 
 b.  Análise propriamente dita 
  1)  L Aç Nr 1 do Ini X L Aç Nr __ 
   a)  P Cmb Nec ao Rpto da 
Pos da Tr Ini Empn 
   b)  Jogo da guerra 
    - Z Reu - P Atq 
    - LP - Rpto Pos Tr Ini 
Empn 
    - Rupt da Pos Ini – Obj 
    - Aç após Conq Obj final 
    - Matriz de sincronização 
  2)  L Aç Nr 2 do Ini X L Aç Nr __ 
 
Obs: Na análise onde se visualiza o 
Cmb procura-se: 
 - determinar resultados prováveis; 
 - introduzir aperfeiçoamentos; 
 - completar os itens: que; quando; 
onde; e como; 
 - reduzir o grau de risco; 
 - levantar Vtg e Dvtg; 
 - sincronizar as Aç no campo batalha; 
 - considerar os princípios de guerra;  
 - confeccionar o Clc apoio à decisão  

4ª Etapa – ANÁLISE DAS LINHAS DE 
AÇÃO E JOGO DA GUERRA 
Passo 1 -  Reunir materiais;  
Passo 2 -  Listar todas as F Ami 
Passo 3 -  Listar as premissas 
Passo 4 -  Listar eventos críticos e 
pontos de decisão 
Passo 5 -  Selecionar o método para 
realizar o jogo da guerra 
Passo 6 -  Selecionar a técnica para 
registrar os resultados 
Passo 7 -  SFC, emitir o briefing da 
fase 
 

Quadro 10 – Análise da 3ª subfase da 3ª fase do Exame de Situação do Comandante 

 Prosseguindo na análise do Exame de Situação, viu-se que na subfase 3.3 o 

conteúdo do memento aumentou em relação ao Estudo de Situação de 2003, pela 

inclusão dos itens 1) a 4). Muito provavelmente a fonte desse conteúdo foi o Exame 

                                                           
75 Na doutrina norte-americana, coexistem os conceitos de main effort [esforço principal] e supporting effort [esforço 
secundário] e os conceitos de decisive operation [operação decisiva], shaping operation [operação de moldagem 
ou auxiliar – tradução do autor] e sustaining operation [operação de sustentação]. A decisive operation dá o foco 
ao conceito da operação, dentro da concepção do Nested Concept [alinhamento de conceitos]. O encarregado da 
operação decisiva é quem atinge o ponto decisivo e, consequentemente, os demais elementos tem suas tarefas e 
propósitos definidos para auxiliar ou sustentar tal operação. Como a operação pode ser desenvolvida em fases e 
o atingimento do ponto decisivo ter sido visualizado que ocorra numa fase específica, pode ser que em entre as 
fases haja mudança de esforços principal e secundários. No entanto, na fase em que se pretende atingir o ponto 
decisivo, normalmente há coincidência entre o esforço principal e a operação decisiva. 
76 A doutrina norte-americana também adota o conceito de decisive point [ponto decisivo], sendo seu significado o 

mesmo que está previsto no MD35-G-01. No entanto, diferentemente do praticado no Exército Brasileiro, em que 
os pontos decisivos são visualizados no planejamento conceitual, nos EUA se trabalha com o ponto decisivo 
também no planejamento detalhado, tanto no MDMP e no Troop Leading Procedures. 
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de Situação do PPC, que prevê 4 ações na realização do confronto, expressos nos 

mesmos termos desses itens, ou seja: ações que o inimigo poderá executar para 

realizar a Psb I; ações que serão executadas para realizar a LA, em face dessa Psb I; 

interações entre a LA e a Psb I; e conclusões (BRASIL, 2011b, p. 39). 

 Por sua vez, o conteúdo do item 3.3.1 CONFRONTO PROPRIAMENTE DITO 

continua a prescrever uma espécie de faseamento (Z Reu-P Atq; LP – Rpto Pos Tr Ini 

Empn; etc) para visualizar a dinâmica do confronto. Não foram encontradas fontes 

mais remotas que o C 101-5 que pudessem indicar o motivo que levou a tal 

conformação de conteúdo. O aspecto positivo desse faseamento está no fato de estar 

disponível a planejadores inexperientes, com poucas referências sobre como poderia 

ocorrer a dinâmica do confronto. Por sua vez, os aspectos negativos estão no fato de 

que esse faseamento é apenas uma das várias possibilidades de visualizar o 

desenvolvimento da operação e, por estar previsto no memento, pode enviesar 

planadores a segui-lo. Além disso, ele é orientado para operações de ataque e defesa 

de área, sendo inadequado para os demais tipos de operação, ou para operações nos 

escalões Grande Unidade e Grande Comando. Comparando-se com o MDMP, 

percebe-se que sua 3ª etapa – Análise das linhas de ação e jogo da guerra concentra-

se em elencar as ações a serem realizadas pelos envolvidos no planejamento 

diferentemente do Exame de Situação, que se atém a prescrever variáveis, 

representadas pelas fases do memento (Z Reu – P Atq; LP - Rpto Pos Tr Ini Empn; 

Rupt Pos Ini – Obj; e Aç após a Conq Obj final).  

 Em cada um dos 7 passos dessa etapa do MDMP, há várias orientações sobre 

o que os membros do estado-maior devem fazer ou considerar, tais como os aspectos 

que devem ser abordados pelas diferentes funções de combate, a necessidade de ser 

objetivo e desapegado de eventuais aspectos de uma linha de ação da qual tenha 

participado da elaboração; o modo de registro dos resultados, entre outros (EUA, 

2011, pp. 4-23 a 4-34). São dignos de destaque os passos 3 e 4 do MDMP, que 

possivelmente apresentam as sínteses de todas as análises das etapas anteriores, 

contribuindo com a consciência situacional do estado-maior, na medida em que 

apresenta as premissas que sustentam tanto as linhas de ação do inimigo projetadas, 

quanto as que apoiam as próprias linhas de ação. Da mesma forma, encadeiam os 

eventos críticos e pontos decisivos para que ocorra a sincronização eficaz das ações 

no tempo, espaço e propósito.  
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4.2.4 4ª Fase – Comparação das Linhas de Ação 

 A 4ª fase se subdivide em 3 subfases: 4.1 PROCESSO DAS VANTAGENS E 

DESVANTAGENS; 4.2 PROCESSSO DOS FATORES DE COMPARAÇÃO; e 4.3 

PRODUTOS DO FINAL DA FASE. Nas subfases 4.1 e 4.2 o conteúdo do memento é 

a reprodução exata do Estudo de Situação de 2003. A novidade foi a inclusão de uma 

lista de produtos. Provavelmente a origem do processo das vantagens e 

desvantagens está no próprio Estimate Process de 1932, que já mencionava a 

necessidade de se avaliar as vantagens e desvantagens durante a “Analysis of plans 

open to you77” (EUA, 1932, p.46). No Brasil, é possível dizer que perdura pelo menos 

desde a versão mais antiga encontrada do Estudo de Situação (BRASIL, 1971).  

Exame de Situação 
(BRASIL, 2014b) 

Estudo de Situação 
(BRASIL, 2003b) 

MDMP 
(EUA, 2011) 

4. COMPARAÇÃO DAS NOSSAS 
LINHAS DE AÇÃO 
 4.1  PROCESSO DAS VANTAGENS 
E DESVANTAGENS 
  1)  Linha de Ac Nr 1 
   - Vantagens 
   - Desvantagens 
  2)  Linha de Ac Nr 2 
   - Vantagens 
   - Desvantagens 
  3)  Conclusão 
  - A melhor L Aç é a Nr___ 
“Observação: Na comparação 
procura-se julgar a importância das Vtg 
e Dvtg e não apenas a preponderância 
quantitativa.” 
 4.2  PROCESSO DOS FATORES DE 
COMPARAÇÃO 
  1)  Terreno 
   a)  Linha de Ação Nr 1 
    - Vantagens 
    - Desvantagens 
   b)  Linha de Ação Nr 2 
    - Vantagens 
    - Desvantagens 
  2)  Rapidez 
  3)  Nosso dispositivo 
  4)  Dispositivo do inimigo 
  5)  Princípios de guerra 
  6)  Conclusão 
  A L Aç Nr___ é a mais rápida 
 4.3  PRODUTOS AO FINAL DA FASE 
  1)  Vantagens e desvantagens 
  2)  Prova final de 
Adequabilidade, Praticabilidade e 
Aceitabilidade. 
  3)  Matriz de Decisão 
  4)  Avaliação do Mérito Relativo 
das LAç e Seleção de uma LAç para a 
Decisão. 
  5)  Matriz de Sincronização. 
“Observação: O Cmt determina os 
fatores preponderantes (nosso Dspo, 
Dspo Ini, Nr de baixas, terreno, GE 
etc).” 

4. COMPARAÇÃO DAS NOSSAS 
LINHAS DE AÇÃO 
 a.  Processo das Vtg e Dvtg 
  1)  Linha de Aç Nr 1 
   - Vantagens 
   - Desvantagens 
  2)  Linha de Aç Nr 2 
   - Vantagens 
   - Desvantagens 
  3)  Conclusão 
   - A melhor L Aç é a Nr ___ 
Obs: Na comparação, procura-se 
julgar a importância das Vtg e Dvtg e 
não apenas a preponderância 
quantitativa. 
 
 b.  Processo dos fatores de 
comparação 
  1)  Terreno 
   (a) Linha de Aç Nr 1 
    - Vantagens 
    - Desvantagens 
   (b) Linha de Aç Nr 2 
    - Vantagens 
    - Desvantagens 
  2)  Rapidez 
  3)  Nosso dispositivo 
  4)  Dispositivo do inimigo 
  5)  Princípios de guerra 
  6)  Conclusão 
   A L Aç Nr __ é a mais rápida 
Obs: O Cmt determina os fatores 
preponderantes (nosso Dspo, Dspo Ini, 
Nr de baixas, terreno, GE, etc.) 

5ª Etapa – COMPARAÇÃO DAS 
LINHAS DE AÇÃO 
Passo 1 -  Analisar vantagens e 
desvantagens 
Passo 2 -  Comparar as linhas de ação 
Passo 3 -  Apresentar o briefing da 
decisão da linha de ação 

Quadro 11 – Análise da 4ª fase do Exame de Situação do Comandante 

                                                           
77 Tradução do autor: planos disponíveis para as próprias forças, conceito à época das atuais linhas de ação. 
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 Já o processo dos fatores de comparação surgiu mais tarde, na versão de 

1968 do Estimates of the Situation, (EUA, 1968, p. C-16), mencionando, a título de 

exemplo, tempo, distância e vulnerabilidade como possíveis fatores de comparação. 

Os fatores elencados nos mementos do Exame e do Estudo de Situação, por sua vez, 

provavelmente foram inspirados na versão de 1984 do Estimates of the Situation, que 

sugeriu os fatores terreno, tempo, vulnerabilidade nuclear e nosso dispositivo (EUA, 

1984, p. E-8), e no MDMP de 1997, que introduziu a ideia de critérios de avaliação 

das linhas de ação, propondo o uso de princípios de guerra, fundamentos das 

operações, diretrizes do comandante e nível de risco residual (EUA, 1997, p. 5-18 e 

5-24). 

 Comparando com a atual versão do MDMP, vê-se que o método em si elenca 

apenas 3 passos para a comparação das linhas de ação. Também adota dois 

processos, sendo o primeiro a mesma análise das vantagens e desvantagens gerais, 

existente desde 1932. O segundo processo está contido no passo 2, que apenas prevê 

que os fatores de comparação sejam os critérios de avaliação das linhas de ação 

estabelecidos pelo comandante no passo 18 da 2ª etapa e refinados ao longo do 

MDMP (EUA, 2011, p. 4-36). Diferentemente da versão de 1997, esta não recomenda 

possíveis fontes dos critérios de avaliação, dizendo apenas que são variáveis de 

missão para missão.  

 Por fim, o memento do Exame de Situação elenca 5 produtos ao final da fase, 

4 dos quais não estavam previstos no Estudo de Situação de 2003, que mencionava 

apenas a Matriz de Sincronização. Muito provavelmente os 4 produtos incluídos são 

os previstos no Exame de Situação do PPC (BRASIL, 2011b, pp. 40 a 43). 

 Cabe destacar que a lista de produtos do final da fase constante do memento 

está diferente dos produtos da Sequência das Ações no Exame de Situação, contida 

no corpo do manual (BRASIL, 2014b, p.5-4). Esta, por sua vez, elenca como produtos: 

as estimas correntes atualizadas, linhas de ação avaliadas e suas variantes; linha de 

ação recomendada e conclusões atualizadas. Tais produtos provavelmente foram 

influenciados pelo MDMP, que prevê que os resultados mais importantes desta fase 

são: linhas de ação avaliadas; uma linha de ação recomendada; as razões que 

justificaram a seleção daquela linha de ação; estimativas correntes atualizadas; e 

suposições atualizadas (EUA, 2011, p. 4-35). Também é digno de nota que está é a 

única subfase do memento que elenca produtos da fase, embora a referida sequência 

preveja que cada fase tenha seus produtos.   



 
 

101 

 

 Cabe ainda comparar o que ambas doutrinas prescrevem como indicadores 

da melhor linha de ação para cumprir a missão. O EB20-MC-10.211 prevê que o 

propósito da comparação é permitir que o comandante selecione “a L Aç com mais 

chances de êxito e menor número de baixas, dentre entre outros fatores enfatizados 

para o cumprimento da missão” (BRASIL, 2014b, p. 5-7). Por sua vez, o ATTP 5-0.1 

cita que a comparação é feita para que:  

“...o estado-maior identifique a linha de ação com a maior 
probabilidade de sucesso contra a linha de ação inimiga mais 
provável, mais perigosa, face à tarefa mais importante de 
stability [normalização] ou face ao maior impacto ambiental. A 
linha de ação selecionada deve ainda:  
- oferecer o mínimo risco para o cumprimento da missão; 
- posicionar a força para facilitar operações futuras; 
- proporcionar máxima amplitude para a iniciativa dos 
subordinados; 
- proporcionar grande flexibilidade para fazer face a ameaças e 
oportunidades inesperadas; 
- proporcionar o ambiente mais seguro e estável para a 
população na área de operações; e 
- facilitar a exploração de temas e mensagens” (EUA, 2011, p. 
4-37) 

 

4.2.5 5ª Fase – Decisão 

 A 5ª fase do Exame de Situação também segue a trajetória das fases 

anteriores, tendo acrescido itens em relação ao que previa o Estudo de Situação de 

2003. As novidades do Exame de Situação são os itens 1) a 5), que parecem, à 

primeira vista, elementos da decisão. Novamente, o conteúdo incluído parece ter tido 

como fonte o Exame de Situação do PPC, que na decisão prescreve que o 

comandante elabore um Conceito Preliminar da Operação (CPO), que “deve 

apresentar de forma clara e concisa, como será a solução do problema militar”. Ainda, 

prescreve que a CPO deva conter no mínimo:  

a) apreciação da situação de forma resumida; 
b) estado final desejado, no nível de planejamento 
considerado, com a devida conexão com a situação definida pelo 
nível superior; 
c) a missão e a Concepção da Manobra do Comandante; 
d) como a missão será cumprida pelo Comandante, em termos 
genéricos, enfatizando   emprego das Forças Componente (F 
Cte), no tempo e espaço; 
e) visão macro para as necessidades de forças extras ou 
suporte logístico; 
f) diretrizes para comunicação social, operações 
psicológicas, assuntos civis, operações especiais e 
conduta com refugiados/evacuados; 
g) riscos políticos, diplomáticos, econômicos e militares; e  
h) diretrizes sobre a confecção da Lista de Alvos. (BRASIL, 
2011b, p. 47) 
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Exame de Situação 
(BRASIL, 2014b) 

Estudo de Situação 
(BRASIL, 2003b) 

MDMP 
(EUA, 2011) 

5. DECISÃO 
 - Quem? Que? Quando? Onde? 
Como? E Para quê? (se for o caso) 
 - Matriz de Sincronização 
  1) Estado final desejado 
  2) A missão e a concepção da 
manobra do comandante 
  3) Necessidades de suporte Log 
  4) Diretrizes de Com Soc, Op 
Psico, As Civ, Op Esp e condutas de 
refugiados ou evacuados. 
  5) Diretrizes para a confecção da 
Lista de Alvos 

5. DECISÃO 
 - Quem? Que? Quando? Onde? 
Como? E Para quê? (se for o caso) 
 - Matriz de sincronização 

6ª Etapa – APROVAÇÃO DA LINHA 
DE AÇÃO 
Passo 1 -  Aprovar ou refutar L Aç 
Passo 2 -  Emitir diretriz final de 
planejamento 
Passo 3 -  Emitir ordem de alerta aos 
elementos subordinados 

Quadro 12 – Análise da 5ª fase do Exame de Situação do Comandante 

 Listas de dados e não os processos como conteúdo das fases são a tônica do 

Exame de Situação. Desse modo, a questão que se coloca é que o EB20-MC-10.211 

em momento algum deu foco a assuntos como necessidade logística, comunicação 

social, operações psicológicas, assuntos civis, operações especiais, conduta com 

evacuados e listas de alvos para destaca-los na decisão. Ao fazê-lo na decisão, dá 

um grau de importância para esses assuntos, em detrimento de outros que poderiam 

ser tão ou mais significativos. Por outro lado, convém destacar o risco de 

obsolescência desse conteúdo, pois eventualmente termos se modificarão78, fazendo 

o memento parecer desatualizado, impactando negativamente na sua credibilidade. 

 Considerando que o manual EB20-MC-10.211 não detalha os métodos de 

planejamento, afirmando que outros manuais seriam publicados com tal propósito, 

presume-se que o conteúdo dos itens 1) a 5) devam constar da Diretriz do 

Comandante atualizada. Esta é um dos produtos da fase, pelo que consta da 

Sequência de Ações no Exame de Situação (BRASIL, 2014b, p. 5-4), embora não seja 

mencionado no memento.   

 Comparando-se com MDMP, constata-se que ambos os métodos preveem 

como resultados da fase: a linha de ação selecionada pelo comandante e 

modificações; necessidades de inteligência atualizadas; e a diretriz final de 

planejamento. As diferenças são: o Exame de Situação cita a intenção do comandante 

atualizada e o MDMP não, porém este prevê a emissão de uma Ordem de Alerta, e o 

primeiro não.  

 Destaca-se também a existência de uma diferença de terminologia. O Exame 

de Situação cita com último resultado as conclusões atualizadas, ao passo que o 

                                                           
78 A título de exemplo, nos últimos anos o termo operações psicológicas mudou para operações de apoio à informação, 
retornando a operações psicológicas novamente. 
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MDMP cita updated assumptions. Essa diferença pode parecer irrelevante, no 

entanto, acredita-se que não o seja. O termo assumption é usado na doutrina norte-

americana de forma perene por décadas. No Brasil, acredita-se que tenha sido 

traduzido de diferentes maneiras, gerando dúvidas aos planejadores. Cita-se por 

exemplo o manual C 101-5, que o traduziu como hipótese. Por sua vez, no manual 

EB70-MC-10.307 a tradução utilizada foi suposição. Este manual ainda teve o cuidado 

de registar seu significado na PARTE II – Termos e Definições, numa tradução precisa 

da definição que foi dada pelo Departamento de Defesa norte-americano, no manual 

ADRP 1-02 Terms and Military Symbols (EUA, 2016, p. 1-7), conforme segue:  

Suposição: premissa da situação atual ou futura que é 
considerada verdadeira na ausência de dados que a confirmem. 
As suposições são estabelecidas para permitir o exame de 
situação e a decisão do Comandante na ausência de dados 
confirmados (fatos) (BRASIL, 2016, p. 211). 

 Portanto, percebe-se que o EB20-MC-10.211 por vezes usa o termo 

suposição (particularmente quando a enquadra como uma premissa, juntamente com 

os fatos), mas em outras emprega o termo conclusão. Isto fica evidente quando vê-se 

que as conclusões atualizadas, resultado tanto da 5ª fase, quanto das anteriores, no 

MDMP é chamado de updated assumtions. Isso sugere que suposições atualizadas, 

representam uma quantidade de informações sensivelmente menor que conclusões 

atualizadas. Sugere também ser uma informação mais qualificada, pois saber o que 

há de suposição e não fato na sustentação da decisão do comandante parece ser 

muito significativo, como o próprio C 101-5 afirmava (ainda que empregando o termo 

hipóteses): “O Cmt deve ser informado quando os estudos de situação se baseiam 

em hipóteses e não em fatos” (BRASIL, 2003a, p. 2-7). 

 Por fim, a última questão que se coloca é que tanto em 2003, quanto em 2014, 

a doutrina brasileira entende que a decisão é um documento, cuja utilidade é 

questionável, já que o que os elementos subordinados recebem as ordens e planos 

de operações e não uma decisão escrita. Alguns manuais da geração da Doutrina 

Delta, como o C 2-30, apresentam modelos de decisão nos anexos. Por outro lado, a 

leitura dos manuais norte-americanos dá a entender que a ideia de documentar a 

decisão foi abandonada entre 1984 e 1997, quando a centralidade migrou do 

Estimates of the Situation para o MDMP. Neste, inclusive, a fase onde se toma a 

decisão se chama na verdade Aprovação da Linha de Ação [recomendada pelo 

estado-maior].  
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 Portanto, a previsão de documentar a decisão implica em mais esforço de 

redação, podendo concorrer com o tempo para a elaboração dos planos e ordens. 

Além disso, a decisão documentada aparentemente tem a mesma utilidade daquela 

visionada quando da origem dos Estimates of the Situation, ou seja, apenas justificar 

como se chegou a uma determinada forma de solucionar um problema militar, como 

a dos temas das escolas de aplicação de táticas de infantaria e cavalaria dos EUA no 

início do século XX. 

 

4.2.6 6ª Fase – Emissão do Plano ou Ordem 

  A 6ª fase do atual Exame de Situação não existia no Estudo de Situação, pois 

em 2003 a decisão correspondia à 5ª fase da Sequência de Ações do Processo 

Decisório e encerrava o Estudo de Situação. As demais ações, incluindo a preparação 

de planos e ordens, ocorriam da 6ª à 9ª fase desse processo.  

 Comparando-se o Exame de Situação com a Sequência de Ações de 2003, 

percebe-se a inclusão da reunião de confirmação de ordens. Conforme se vê no 

quadro abaixo, muito provavelmente esta ação foi inspirada no MDMP, que prevê a 

mesma coisa como último passo da 7ª etapa. 

Exame de Situação 
(BRASIL, 2014b) 

Estudo de Situação 
(BRASIL, 2003b) 

MDMP 
(EUA, 2011) 

6. EMISSÃO DO PLANO OU ORDEM 
 - Distribuição dos planos ou ordens 
aos escalões subordinados 
 - Reunião de confirmação de ordens 

Não consta do Estudo de Situação e 
sim do Sequência de Ações do 
Processo Decisório, como 6ª Fase – 
Preparo de Planos e Ordens; 7ª Fase 
– Aprovação dos Planos (Ordens); e 
8ª Fase – Expedição dos Planos 
(Ordens) (BRASIL, 2003a, p. 5-4). 

7ª Etapa – PRODUÇÃO DE ORDENS 
Passo 1 -  Elaborar ordens e planos 
Passo 2 -  Aprovar ou delegar 
autoridade para aprovar, reproduzir e 
difundir as ordens  
Passo 3 -  Emitir as ordens aos 
elementos subordinados 
Passo 4 -  Conduzir briefing de 
confirmação dos comandantes 
subordinados 

Quadro 13 – Análise da 6ª fase do Exame de Situação do Comandante 

 A respeito do conteúdo dos planos e ordens, cabe ressaltar que o Exército 

Brasileiro não publicou um manual para suceder o C 101-5. Desse modo, os planos e 

ordens continuam a ser preparados sob suas instruções, o que gera dúvidas aos 

comandantes sobre como desempenhar uma de suas tarefas centrais no Processo de 

Condução de Operações Terrestres: descrever sua visualização do problema e do 

caminho para sua solução.  

 Essa dúvida ocorre porque novos conceitos foram introduzidos a partir da 

publicação das Bases para a Transformação do Exército, particularmente no manual 

EB20-MC-10.211, que apresentou novos elementos a considerar no planejamento, 

que não podem ser traduzidos em ordens, pela obsolescência do C 101-5. Pode-se 
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citar, por exemplo, o alinhamento de conceitos; as operações decisivas, auxiliares e 

de sustentação; o ponto decisivo; e o risco admissível e o faseamento, todos 

componentes da redação do conceito da operação na doutrina norte-americana, como 

foi discutido anteriormente.  

 Além disso, pelo C 101-5 também não há espaço para a redação do conceito 

de cada função de combate, dado que este manual foi concebido na época em que 

se visualizava o poder de combate em termos de sistemas operacionais e de apoio 

ao combate e logística. As instruções e modelos do C 101-5 também não estão 

moldadas para a redação de operações com combinação de atitudes, particularmente 

envolvendo operações básicas com operações de cooperação e coordenação com 

agências, entre outras evoluções doutrinárias recentemente adotadas.  

 Ainda, cabe destacar os modelos e instruções de Planos e Ordens previstos 

no C 101-5 não foram concebidos para enunciar atividades e tarefas aos elementos 

subordinados, com respectivos propósitos, dentro da concepção de funções de 

combate, mas sim missões táticas. Há que se considerar que uma função de combate 

é como “um conjunto de atividades, tarefas e sistemas afins, integrados para uma 

finalidade comum, que orientam o preparo e o emprego dos meios no cumprimento 

de suas missões” (BRASIL, 2013, p. 25). E que “as missões atribuídas à F Ter nada 

mais são do que uma série de atividades e tarefas a serem executadas de forma 

coordenada” (BRASIL, 2013, p. 25). 

 Esse aspecto se agrava ao comparar as listas de tarefas previstas na doutrina 

brasileira, no EB-70-MC-10.341 (BRASIL, 2016b), com a norte-americana, publicada 

no FM 7-15 The Army Universal Task List (EUA, 2009), na medida em que a 

incipiência da primeira leva à conclusão da necessidade de aperfeiçoar as publicações 

relativas às ordens e aos planos de operações. 

 Comparando as instruções sobre ordens e planos de operações do C101-5 

com as norte-americanas, constatou-se que são muito semelhantes às publicadas 

entre 1960 e 1997 nos manuais FM 101-5. Quando comparadas às instruções 

constantes do ATTP 5-0.1 (EUA, 2011), constatou-se a existência de várias 

diferenças. Algumas das principais estão no parágrafo 1. SITUAÇÃO, em que o ATTP 

5-0.1 apresenta os seguintes itens a mais: Área de Interesse, Área de Operações; 

Organizações interagências, intergorvernamentais e não governamentais; 

Considerações Civis; e Suposições. Além disso, o item Forças Amigas desse 

parágrafo se difere do previsto no C101-5 pelo fato de prescrever a descrição da 
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missão e intenção dos dois escalões acima do considerado, e não apenas 

informações sobre o escalão imediatamente superior.  

 A diferença em relação ao parágrafo 2. MISSÃO é que no ATTP 5-0.1 ele só 

contém a missão propriamente dita, pois a intenção consta do parágrafo 3. 

EXECUÇÃO. Nesse parágrafo, por sua vez, se verifica a diferença mais significativa. 

Nos EUA, após o conceito da operação [cujo enunciado foi discutido anteriormente] é 

sucedido de esquemas das funções de combate, exceto pela função de combate 

logística e comando e controle, pois estas têm suas instruções expressas nos 

parágrafos 4. LOGÍSTICA e 5. COMANDO E CONTROLE, respectivamente.  

 Além dos esquemas das funções de combate, o ATTP 5-0.1 também um item 

para tratar das operações de normalização e outro para tratar de avaliação da 

operação, destacando, por um lado, a realização de operações no amplo espectro, e 

por outro, a concepção do ciclo adaptativo das operações, em que a avaliação é fase 

relevante.  

 Outra diferença importante do parágrafo 3. EXECUÇÃO está no item 

prescrições diversas, pois prevê abordar medidas de coordenação do apoio de fogo 

(MCAF) e de coordenação do espaço aéreo (MCEA), diferentemente do C101-5 que 

o faz na parte relativa ao apoio de fogo. Também aborda regras de engajamento, 

medidas para mitigação de risco, operacionalizando o processo de gerenciamento de 

risco feito ao longo do planejamento, temas e mensagens, entre outros assuntos. 

Modelos de Ordens e Planos de Operações  

C 101-5 
(BRASIL, 2003b. pp.E-1 a E-11) 

ATTP 5-0.1 
(EUA, 2011 pp. 12-11 a 12-21) 

Cabeçalho 
(Classificação Sigilosa) 

 
EXEMPLAR Nr .... de..... cópias. 
Organização expedidora. 
Local de expedição. 
Grupo data-hora. 
Número de referência. 

 
(TIPO E Nr DE ORDEM) 

Referências: 
Hora civil: 

Composição dos meios 

Cabeçalho 
(Classificação Sigilosa) 

 
EXEMPLAR Nr .... de..... cópias. 
Organização expedidora. 
Local de expedição. 
Grupo data-hora. 
Número de referência. 

 
(TIPO E Nr DE ORDEM) 

Referências: 
Hora civil: 

Organização por tarefas 

1. SITUAÇÃO 
 a. Forças Inimigas 
 b. Forças Amigas 
 c. Meios recebidos e retirados 
 d. Hipótese (apenas para planos) 

1. SITUAÇÃO 
 a. Área de Interesse 
 b. Área de Operações 
  1) Terreno 
  2) Condições Meteorológicas 
 c. Forças Inimigas 
 d. Forças Amigas 
  1) Missão e intenção dos Esc Sp 
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   a) Dois níveis acima 
   b) Um nível acima 
  2) Missões das unidades adjacentes 
 e. Organizações interagências, intergorver-
namentais e não governamentais 
 f. Considerações Civis 
 g. Meios recebidos e retirados 
 h. Suposições (nas ordens e planos) 

2. MISSÃO 
 a. Missão propriamente dita 
 b. Intenção do comandante 

2. MISSÃO 
 

3. EXECUÇÃO 
 a. Conceito da operação 
  1) Manobra 
  2) Fogos 
  3) Diretrizes ao apoio de fogo 
  4) Guerra Eletrônica  
  5) Barreiras 
 b. Ordens aos Elm Man 
 n.  Apoio de Fogo 
 n. Mobilidade, contramobilidade e proteção 
 n. Ordens aos Elm C2, GE, Log e 
especializados 
 n. Ordens aos Elm outras forças 
 n. Ordens às tropas do escalão 
 n. Reserva 
 n.  Prescrições diversas 

3. EXECUÇÃO  
 a. Intenção do comandante 
 b. Conceito da Operação 
 c. Esquema de Movimento e Manobra 
  1) Esquema de Mbld e CMbld 
  2) Esquema e obscurecimento do C Btl 
  3) Esquema de Rec e Vig 
 d. Esquema de Inteligência 
 e. Esquemas de Fogos 
 f. Esquema de Proteção 
 g. Operações de normalização 
 h. Avaliação 
 i. Ordens aos Elm Subrd 
 j.  Instruções de Coordenação 
  1) Horário que a ordem entra em vigor 
  2) CCIR 
  3) EEFI 
  4) MCAF 
  5) MCEA 
  6) Regras de engajamento 
  7) Medidas de mitigação de risco 
  8) Medidas de resgate de pessoal 
  9) Consideração sobre meio ambiente 
  10) Temas e mensagens de Op Info 
  11) Outras instruções de Coordenação 

4. LOGÍSTICA 
 a. Generalidades 
 b. Suprimento 
 c. Transporte 
 d. Saúde 
 e. Manutenção  
 f. Engenharia  
 g. Recursos humanos 
 h. Salvamento 

4. LOGÍSTICA 
 a. Logística 
 b. Pessoal 
 c. Apoio de saúde 
 

5. COMANDO E COMUNICAÇÕES 
 a. Comunicações  
 b. Postos de Comando 
 c. Eixos de comunicações 
 d. Outas prescrições 

5. COMANDO E COMUNICAÇÕES 
 a. Comando  
 b. Controle 
 c. Comunicações 
 

6. PESSOAL, ASSUNTOS CIVIS E 
COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 a.  Pessoal 
 b. Comunicação Social e Assuntos Civis 

Não há o parágrafo 6. 

Fecho 
 

Acuse estar ciente 
a) _______________________________ 

Comandante 
 

Fecho 
 

Acuse estar ciente 
a) _______________________________ 

Comandante 
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Anexos * 
Distribuição 

Autenticação 
__________________ 
(Classificação sigilosa) 

Anexos ** 
Distribuição 

Autenticação 
__________________ 
(Classificação sigilosa) 

 * Os anexos são designados por letra na 
ordem em que são citados no texto da O Op. O 
E3 designa as letras correspondentes aos 
diversos anexos. Os anexos são preparados 
pelos oficiais que possuem responsabilidades de 
EM pela atividade, arma ou serviço. 

 ** Quando há anexos, são sempre 
designados com as seguintes letras e títulos: 
Anexo A  –  Organização por tarefa 
Anexo B  –  Inteligência 
Anexo C  –  Operações 
Anexo D  –  Fogos 
Anexo E  –  Proteção 
Anexo F  –  Logística 
Anexo G  –  Engenharia 
Anexo H  –  Comunicações 
Anexo I  –  Não utilizado 
Anexo J  –  Atividades de informar e influenciar 
Anexo K  –  Operações de Assuntos Civis 
Anexo L  –  Reconhecimento e Vigilância 
Anexo M  –  Avaliação 
Anexo N  –  Operações espaciais 
Anexo O  –  Não utilizado 
Anexo P  –  Apoio ao país anfitrião 
Anexo Q  –  Reservado para quando necessário 
Anexo R  –  Relatórios 
Anexo S  –  Operações com técnicas especiais 
Anexo T  –  Reservado para quando necessário 
Anexo U  – Inspeção Geral 
Anexo V  –  Coordenação interagências 
Anexo W –  Reservado para quando necessário 
Anexo X  –  Reservado para quando necessário 
Anexo Y  –  Reservado para quando necessário 
Anexo Z  –  Distribuição 

Quadro 14 – Comparação entre as Ordens e Planos de Operações 

 

5 CONCLUSÃO 

 Este trabalho fundamentou-se nos seguintes questionamentos: de que 

maneira o método de planejamento detalhado em vigor no Exército Brasileiro se 

desenvolve, comparativamente ao método empregado no exército norte-americano? 

E quais as oportunidades de melhoria no método brasileiro, para torná-lo mais 

adequado à aplicação dos conceitos doutrinários adotados a partir da publicação das 

Bases para a Transformação da Doutrina Militar Terrestre? 

 Para responder a esses questionamentos, o trabalho teve como o objetivos: 

analisar a evolução histórica dos métodos de planejamento detalhado de ambos os 

exércitos; analisar o Military Decision Making Process e o Exame de Situação do 

Comandante; comparar ambos os métodos e identificar eventuais oportunidades de 

melhoria no método brasileiro.  
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 Da análise da evolução dos métodos de planejamento e condução das 

operações terrestres, concluiu-se que a trajetória do método norte-americano é 

bastante antiga e bem registrada. Sua origem se deu por inspiração prussiana, tendo 

sido publicado pela primeira vez em 1932 como Estimate Process. Após isso, evoluiu 

tal qual um telescópio, ou seja, mantendo a estrutura, mas ampliando o conteúdo, em 

1940, 1950, 1954, 1960, 1962, 1968, 1970, 1972, até 1984, quando os Estimates of 

the Situation atingiram o ápice como ferramenta central para a tomada de decisões 

no curso de um planejamento. Neste ínterim, em 1968 os Estimates passaram ser 

enquadrados numa Sequence of actions in making and executing decisions. Pode-se 

dizer que com essa sequência passou-se a ter efetivamente um método de 

planejamento, pois que os Estimates of the Situation estavam mais para uma técnica 

de tomada de decisões que para método de planejamento. Tal sequência, por sua 

vez, mudou de nome em 1984, para Military Decision Making Process (MDMP).  

 A revisão seguinte deste método, em 1997, rompeu parcialmente com a 

trajetória telescópica adotada até 1984. A sequência de ações do MDMP foi melhor 

estruturada, por meio da definição clara dos passos de cada etapa do método, bem 

como dos insumos e resultados dessas etapas.  Também adotou uma concepção tipo 

sistemas de sistemas, de modo que o MDMP, como método de planejamento do The 

Operations Process, pudesse se relacionar e não reproduzir os outros processos, 

cujos ciclos ocorrem paralelamente, como é o caso do Intelligence Preparation of the 

Battlefield. Com isso, o MDMP ficou mais claro, conciso e perene, de sorte que as 

versões de 2005, 2010 e, a mais recente, de 2011 revelaram apenas pequenos ajustes 

em relação ao MDMP publicado em 1997.  

 A trajetória do método de planejamento detalhado brasileiro, por outro lado, 

não se caracterizou pela frequência de revisões, havendo interstício de mais de 20 

anos entre as últimas publicações, o que impacta em várias gerações de oficiais. A 

versão mais antiga cujo registro foi encontrado foi a de 1971, constando da Instrução 

Provisória IP 101-5 Estado-Maior e Ordens, que era a tradução do manual norte-

americano FM 101-5 Staff Officer’s Field Manual: Staff Organization and Procedures, 

ou seja, o método brasileiro era igual ao norte-americano.  

 A versão seguinte foi publicada, em 2003, no manual C101-5 Estado-Maior e 

Ordens. Esta porém, ao invés de acompanhar a evolução norte-americana que em 

1997 promoveu uma ruptura com a trajetória telescópica, aparentemente inspirou-se 

no FM 101-5 de 1984, na última versão em que os Estimates of the Situation tinham 
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a centralidade do método de planejamento detalhado. Assim, o C101-5 de 2003, 

ampliou tanto a Sequência de Ações, como o Estudo de Situação do Comandante, 

além de incorporar outros mementos de Estudos de Situação, como os dos membros 

do estado-maior.  

 Por sua vez, concluindo a evolução do método de planejamento detalhado 

brasileiro, publicou-se o manual EB20-MC-10.211, onde faz-se menção de que tal 

manual seria sucedido por outros que detalhariam os métodos e instruções nele 

contidos. Na ausência desses manuais, o que se constatou é que, por um lado, segue 

a tendência telescópica, ao adicionar conteúdo ao Estudo de Situação e mudar seu 

nome para Exame de Situação. Por outro, sugere uma aproximação com a concepção 

do MDMP adotada a partir de 1997, pois apresentou um quadro contendo a sequência 

de ações, com fases, insumos e produtos, faltando-lhe os passos de cada fase para 

caracterizar melhor a aproximação com a concepção norte-americana.  

Analisando o MDMP em vigor, verificou-se que se trata de um método 

estruturado em etapas, cada qual contendo alguns passos definidos claramente, 

representados por ações enunciadas por verbos no infinitivo. Em cada etapa, inputs 

são processados em cada passo, gerando outputs, que por sua vez tornam-se inputs 

da etapa seguinte. Destaca-se que o MDMP deixa o conteúdo, ou seja, as variáveis 

ou os dados a serem processados, ou como insumo, ou como produto, ou mesmo 

deixa-o para ser apresentado no corpo do manual ATTP 5-0.1 que explica cada passo 

do método. Dessa forma, constatou-se que é um método que destaca os passos, ou 

seja, as ações a executar, em detrimento do conteúdo a processar.  

Como o MDMP adota a concepção tipo sistema de sistemas, os processos 

que são desenvolvidos paralelamente ao planejamento da operação, a saber, o 

Intelligence Preparation of the Battlefield, o Targeting, o Risk Management e o 

Information Collection são apenas citados como passos. O exemplo mais 

característico é o do IPB, que embora seja um longo processo, consta do MDMP 

apenas como passo 2, da 2ª etapa: Iniciar o Intelligence Preparation of the Battlefield. 

Com isso, o MDMP tem a ventura de ser conciso, deixando para outros manuais 

descreverem os demais processos. Também, torna-se mais perene, pois não fica 

obsoleto quando tais processos evoluem em compasso diferente do seu.  

Embora o atual MDMP seja fruto de uma ruptura na trajetória evolutiva no 

planejamento norte-americano, tal ruptura foi apenas metodológica. A lógica original, 

na verdade, mantém-se preservada desde 1932. Assim, a 1ª etapa do MDMP é de 
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recebimento da missão, a 2ª é de análise da missão, a 3ª é de desenvolvimento das 

linhas de ação, a 4ª etapa é para a análise e confronto das linhas de ação, a 5ª etapa 

é de comparação das linhas de ação, na 6ª, ocorre a aprovação pelo comandante da 

linha de ação recomendada pelo estado-maior e, por fim, na 7ª etapa é feita a 

preparação dos planos e ordens.  

O manual ATTP 5-0.1 destaca que a 2ª etapa é a mais importante, pois trata 

da compreensão do problema, englobando desde o estudo das forças amigas, 

passando pelas tarefas recebidas, as condicionantes e restrições, todos os fatores da 

decisão, até chegar às linhas de ação que o inimigo pode adotar. Dessa forma, o 

planejamento da solução do problema inicia na 3ª fase, com a proposição das próprias 

linhas de ação e prossegue até o briefing de confirmação pelos comandantes 

subordinados, após estes terem recebido as ordens. 

Alguns aspectos foram dignos de maior destaque na análise do MDMP. Um 

deles é a ênfase em evidenciar as assumptions, ou seja, as suposições, o que revela 

a preocupação com o controle das incertezas inerentes ao planejamento de 

operações militares. As running estimates, ou seja, as estimativas correntes, também 

recebem relativa ênfase no MDMP, sendo insumo e produto de praticamente todas as 

fases, sugerindo a importância dada à síntese das premissas em consideração, das 

tarefas críticas a realizar, das condicionantes e restrições e das consequentes 

recomendações que cada célula do estado-maior tem a fazer.  

Outro aspecto notório está na adequação do MDMP - como método de 

planejamento detalhado do The Operations Process - ao emprego dos conceitos 

usados ao longo do planejamento. Entre esses conceitos, destacam-se os Elements 

of Combat Power, os Elements of Operational Art e a Operational Framework, que 

operacionalizam a aplicação do atual conceito operativo norte-americano, a Unified 

Land Operations79, cuja síntese consta da figura abaixo. 

                                                           
79 Presume-se que com o desenvolvimento do conceito operativo Multi-Domain Operations (EUA, 2018), sua operacionalização 
se dará por meio de uma nova geração de manuais, particularmente da série 3-0 Operations e 5-0 Operations Process, onde 
acredita-se que a visualização sobre como empregar o conceito operativo seja traduzido em novos Elements of Combat Power, 
Elements of Operational Art e Operational Framework. 
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Figura 33 – Esquema lógico do conceito operativo Unified Land Operations (EUA, 2017, p. vi) 

As principais evidências da adequação do MDMP para a aplicação desses 

conceitos está no fato dele não apresentar fórmulas prontas sobre como montar linhas 

de ação, com base em variáveis específicas e pela incorporação de tais conceitos no 

produto que efetivamente descreve a visualização do problema e de sua solução aos 

envolvidos na operação: o Plano ou Ordem de Operações. A título de exemplo, o 

conceito da operação norte-americano costuma conter o a indicação de qual o ponto 
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decisivo e o motivo de ser considerado decisivo; o risco admitido; a indicação do 

elemento responsável pela operação decisiva; dos responsáveis pelas operações 

auxiliares e de sustentação, com respectivas tarefas e propósitos, o que claramente 

demonstra a aplicação do alinhamento de conceitos; bem como o faseamento e as 

transições. Além disso, o Plano ou Ordem de Operações prevê esquemas das 

principais funções de combate, como se fossem conceitos da operação específicos 

para fogos, proteção, etc.; parágrafos para apresentar informações sobre operações 

interagências e para tratar das operações de normalização, desde a época em que 

passaram a adotar as Operações no Amplo Espectro. 

Ao analisar o Exame de Situação do Comandante verificou-se que sua 

estrutura se caracteriza por combinar diversas influências norte-americanas. Dos 

Estimates of the Situation desenvolvidos até 1984, herdou a estrutura em parágrafos 

e subparágrafos, elencando conteúdos, como dados e variáveis, a serem analisados 

e considerados ao longo do processo de tomada da decisão. Do MDMP, instituído a 

partir de 1984, por sua vez, herdou parcialmente a estrutura tipo sistema, segundo a 

qual insumos são processados, em cada fase, para gerar resultados, que se tornam 

insumos da fase seguinte.  

A estrutura do Exame de Situação do Comandante também foi influenciada 

pelo Exame de Situação do PPC, de onde a divisão das fases foi retirada. Dessa 

divisão, merece destaque a abordagem da 3ª fase – Possibilidades do inimigo, linhas 

de ação e confronto, pois diferiu do Estudo de Situação que o precedeu, na medida 

em que segregou o estudo do inimigo entre fases, deixando por conclui-lo na 

apresentação de suas possibilidades e linhas de ação apenas na 3ª fase. Também 

diferiu do MDMP ao juntar nesta fase a montagem das linhas de ação inimigas e 

próprias, portanto não caracterizando a importância de submeter as linhas de ação 

inimigas ao escrutínio do comandante e dos membros do estado-maior não engajados 

na elaboração das mesmas antes da montagem das próprias linhas de ação. Da 

mesma forma, não segregou o confronto, dessa forma, também não destacou a 

importância de submeter as próprias linhas de ação a escrutínio antes de confrontá-

las com as do inimigo. 

Quanto ao conteúdo, verificou-se também as influências tanto norte-

americana quanto da Doutrina de Operações Conjuntas. As fontes das influências 

norte-americanas encontradas datam desde 1932, como é o caso do processo de 

comparação das linhas de ação por vantagens e desvantagens, até 2011, donde foram 
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extraídos conceitos e processos incorporados à doutrina brasileira a partir das Bases 

para a Transformação da Doutrina Militar Terrestre, tais como aspectos dos elementos 

do poder de combate e dos elementos da arte operacional.  

O conteúdo da 1ª fase do Exame de Situação é um misto de ações a serem 

realizadas e dados a serem processados e gerados. O da 2ª fase é essencialmente a 

reprodução do PITCIC, de sua 1ª fase à 2ªetapa da 3ª fase, processo esse que se 

espelhou no Intelligence Preparation of the Battlefield, dos EUA. Na 2ª fase também 

há aspectos sobre Nossa Situação, Forças Amigas, Centro de Gravidade e Poder 

Relativo de Combate, cuja influência veio do Exame de Situação do PPC.  

O conteúdo da 3ª fase engloba a conclusão do PITCIC, da 3ª etapa da 3ª fase 

e à 4ªfase deste processo. Engloba também a montagem das nossas linhas de ação, 

cujos aspectos contidos no memento tiveram origem no atual Exame de Situação do 

PPC, como os 4 primeiros itens das “Nossas Linhas de Ação”, e na doutrina norte-

americana da década de 1960, como é o caso do processo das 5 fases para a 

montagem da defesa. Além disso, o conteúdo da 3ª fase também abrange aspectos 

baseados no Exame de Situação do PPC e do Estudo de Situação de 2003, como o 

são os itens iniciais e o confronto propriamente dito constante do memento.  

O conteúdo da 4ª fase do Exame de Situação do Comandante apresenta uma 

subfase com aspectos conclusivos, cujos termos são oriundos do Exame de Situação 

do PPC, ao passo que as subfases de comparação das linhas de ação mantiveram-

se os mesmos já previstos no Estudo de Situação de 2003. A origem desse conteúdo, 

no entanto, provavelmente remonta ao Estimate Process de 1932, no caso do 

processo das vantagens e desvantagens, e ao Estimate of the Situation de1984, no 

caso do processo dos fatores de comparação. 

O conteúdo da 5ª fase também apresenta aspectos tanto do Estudo de 

Situação do Comandante de 2003, o Que? Quem? Quando? Onde? Como? e Para 

que?, quanto do Exame de Situação do PPC, como são os demais itens listados. Por 

fim, o conteúdo da 6ª fase apresenta aspectos não previstos no Estudo de Situação 

de 2003, pois esta encerrava-se com a decisão, de modo que as ordens estavam 

previstas apenas na Sequência de Ações do Processo Decisório, que por sua vez era 

baseada numa sequência prevista na doutrina norte-americana de 1984. Outro 

aspecto não previsto no Estudo de Situação de 2003 é a Reunião de Confirmação de 

Ordens, cuja influência também vem dos EUA, que desde 1997 a prevê.  
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Dessa forma, a comparação realizada entre os métodos de planejamento 

detalhado brasileiro e norte-americano indicou semelhanças e diferenças tanto em 

termos de estrutura, quanto em conteúdo.  

No que diz respeito às semelhanças estruturais, verificou-se que ambos os 

métodos estão estruturados para, cronologicamente, descrever o problema; 

compreender as condicionantes; deduzir de que maneira as condicionantes influem 

nas linhas de ação inimiga e do elemento considerado; permitir o confronto dessas 

linhas de ação e a comparação das próprias linhas de ação; selecionar aquela que 

melhor atenda a determinados critérios; e emitir planos e ordens aos elementos 

subordinados.  

As diferenças, no entanto, estão na concepção de cada método. Enquanto o 

MDMP é um método tipo sistema de sistemas, o Exame de Situação é um sistema 

autônomo, apesar de dizer-se ser integrado. Outra diferença está no momento em que 

o faseamento dos métodos ocorre. No MDMP é prevista uma fase própria para o 

recebimento da missão e outra para a análise da missão, sendo que esta termina com 

o Intelligence Preparation of the Battlefield concluído e as diretrizes para elaboração 

das próprias linhas de ação definidos. Daí, o MDMP prossegue com a elaboração das 

próprias linhas de ação, em fase específica para este propósito e na fase seguinte 

realiza o confronto. Por sua vez, o Exame de Situação do Comandante coloca na 

mesma fase o recebimento da missão e sua análise; tira da análise da missão aquilo 

que é próprio do PITCIC, dividindo tal conteúdo entre a 2ª e a 3ª fase, deixando de 

submeter os resultados do estudo do inimigo e das próprias forças, ou seja, as linhas 

de ação e correspondentes premissas, ao escrutínio do comandante e de todo o 

estado-maior antes de confronto. Além disso, coloca na mesma 3ª fase, a elaboração 

das linhas de ação, tanto inimigas, quanto próprias, e o confronto.  

Quanto ao conteúdo, as semelhanças são que tanto o MDMP quanto o Exame 

de Situação consideram uma gama extensa de dados e aspectos de origem norte-

americana. Mesmo quando o Exame de Situação apresenta conteúdo não 

mencionado no manual que regula o MDMP em vigor, percebeu-se que a absoluta 

maioria dos seus itens foram inspirados em aspectos daquela doutrina, estudados em 

tempos passados. 

As principais diferenças estão no fato do MDMP empregar minimamente 

dados e aspectos a serem processados como elementos do métodos, sejam eles 

insumos, sejam resultados, ao passo que o Exame de Situação do Comandante os 
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emprega extensivamente. Isso significa que o Exame de Situação enfatiza quais 

aspectos considerar, enquanto o MDMP enfatiza o que fazer. Essa diferença faz com 

que o Exame de Situação seja muito mais extenso que o MDMP, tornando-o mais 

suscetível a caducar e impossível de memorizar, o que pode levar a descrédito a parte 

dos planejadores. Outra diferença é que no MDMP há maior coerência entre o 

conteúdo e o método, pois este não é taxativo quanto aquele. Em outras palavras, o 

MDMP prevê que seja feito o IPB mas não determina como, dessa forma, a publicação 

mais recente sobre o assunto é que valerá. Outra evidência de que há maior coerência 

entre a doutrina norte-americana e a brasileira está no emprego de componentes do 

conceito operativo Unified Land Operations, como os Elements of Combat Power, os 

Elements of Operational Art e a Operational Framework, na medida em que as partes 

do MDMP que tratam da elaboração do conceito da operação e dos planos e ordens 

estão moldados para abordar tais aspectos. Já no método brasileiro a aplicação de 

alguns dos novos componentes do planejamento, introduzidos ao mesmo tempo da 

adoção do conceito das Operações no Amplo Espectro, não pode ser feita pela falta 

de atualização do manual C101-5, que normatiza a elaboração das ordens e planos. 

Por fim, conclui-se que a comparação entre o MDMP e o Exame de Situação 

do Comandante indica que as oportunidades de melhoria para o método de 

planejamento detalhado brasileiro demandam urgente prosseguimento da instituição 

do PPCOT e dependem inicialmente da opção entre buscar seguir a doutrina norte-

americana ou formular doutrina de forma autóctone. Independentemente da opção a 

seguir, no entanto, entende-se ser conveniente encerrar o ciclo de desenvolvimento 

‘telescópico” que caracteriza a evolução dos métodos de planejamento brasileiros e 

que havia caracterizado o norte-americano até seu rompimento em 1997. Esse 

entendimento justifica-se pelo intrincado resultado provocado pela combinação de 

elementos obsoletos e contemporâneos, seja de fontes nacionais, seja de origem 

norte-americana. 

Se a decisão for por acompanhar a doutrina norte-americana, a oportunidade 

de melhoria seria a adoção do MDMP integralmente, sem necessidade aparente de 

adaptação, pois não foram identificados processos ou aspectos incompatíveis com as 

capacidades brasileiras. A ressalva que se faz é que pode haver conceitos próprios 

da geração doutrinária do conceito operativo Unified Land Operations na explicação 
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dos passos do MDMP, que não estejam correspondendo aos conceitos próprios das 

Operações no Amplo Espectro80, suscitando a necessidade de não reproduzi-los.  

Por outro lado, se a opção for por formular doutrina de forma autóctone, as 

oportunidades de melhoria são mais diversas. Inicialmente, à semelhança do MDMP, 

sugere-se adotar a concepção tipo sistema de sistemas, separando conteúdos 

próprios de outros processos do método de planejamento detalhado, fazendo 

referência aos manuais que tratam desses processos. Convém abordar aspectos dos 

processos integrados apenas com a finalidade de permitir a compreensão do próprio 

método de planejamento detalhado.  

Sugere-se também listar e explicar todas as ações, bem como detalhar mais 

os insumos e resultados de cada fase. Além disso, convém reordenar as transições 

entre as fases, de modo que haja reuniões para apresentar as principais conclusões 

de uma fase antes de iniciar a próxima, particularmente entre o término da montagem 

das linhas de ação do inimigo e das próprias forças e entre estas e o confronto.  

Sugere-se, ainda, modernizar os métodos de montagem das próprias linhas 

de ação. Neste sentido sugere-se adotar 3 abordagens. A primeira, de caráter geral, 

para orientar a montagem de linha de ação para qualquer atividade, como é o caso 

da estrutura da 3ª etapa do MDMP. A segunda, de caráter conceitual e expressa na 

explicação desta fase no manual que descreve o método de planejamento, que 

ofereça as variáveis passíveis de serem combinadas para formar as diferentes opções 

para a solução do problema, à semelhança dos Elements of Operational Art e da 

Operational Framework. E a terceira, de caráter específico, prevista em outros 

manuais e citada pelo manual que descreve o método, contendo particularidades da 

montagem de linhas de ação para as mais diversas atividades, como assalto 

aeroterrestre, incursão aeromóvel, defesa elástica, etc.  

Por fim, sugere-se a reformulação dos modelos de planos e ordens, para que 

o comandante possa melhor empregar os conceitos doutrinários em vigor na 

transmissão de sua visualização de como solucionar os problemas. Para isso, convém 

adequar os parágrafos dos planos e ordens para comportar as suposições levadas 

em consideração para a tomada da decisão e as agências com as quais os elementos 

                                                           
80 Cita-se como exemplo que, com o Unified Land Operations, foi adicionado um quarto conceito relativo à amplitude das 
operações, chamado de Consolidation Area [área de consolidação], que é a porção da área de operações onde se deve executar 
tarefas de segurança e de normalização para assegurar a liberdade de ação na área aproximada e apoiar a consolidação das 
conquistas. Tal conceito não consta da doutrina brasileira, que prevê a amplitude das operações em áreas profundas, 
aproximadas e de retaguarda. 
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subordinados podem ou devem travar contato na área de operações. Cabe também 

adequar a redação do conceito da operação para que efetivamente aponte qual o 

ponto decisivo, o alinhamento de conceitos e o risco admitido, bem como destaque 

melhor o faseamento da operação, com início, tarefas essenciais e fim de cada fase. 

É conveniente também considerar a possibilidade de mudar a noção de ação tática 

para tarefa, pois é o que enseja a concepção em termos de função de combate, que 

ademais ainda vincula um propósito para cada tarefa. Além disso, convém considerar 

adicionar ao conceito da operação, os conceitos ou esquemas de cada função de 

combate, para desvincular de vez a visualização dos elementos do poder de combate 

da época dos sistemas operacionais. Neste sentido, sugere-se duas abordagens: ou 

adota-se um parágrafo para cada função de combate (4. MOVIMENTO E MANOBRA; 

5. FOGOS; etc) ou adota-se um subparágrafo para as funções de combate movimento 

e manobra, fogos, inteligência e proteção no parágrafo 3. EXECUÇÃO, deixando o 

parágrafo 4. LOGÍSTICA para apresentar o conceito ou esquema de logística e o 5. 

COMANDO E CONTROLE para tratar do conceito ou esquema da função de combate 

Comando e Controle, reordenando seus subparágrafos para abordar todas as 

atividades da função. 

Dessa forma, apresentadas as oportunidades de melhoria no Exame de 

Situação, com base em sua análise comparativa em relação ao Military Decision 

Making Process, acredita-se que o trabalho tenha alcançado seus propósitos e seja 

relevante, contribuindo para o SIDOMT. 
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ANEXO A – LISTA DE AÇÕES DE CADA ETAPA DO MDMP E DOS DEMAIS PROCESSOS INTEGRADOS  

Etapa do MDMP 

Ações do MDMP 
 
 
 

(EUA, 2011) 

Ações do PITICIC 
(Intelligence Preparation of 

the Battlefield) 
 

(EUA, 2019) 

Ações da Metodologia de 
Processamento de Alvos  

(Targeting) 
 

(EUA, 2015) 

Ações do Processo de 
Gerenciamento de Risco  

(Risk Assessment) 
 

(EUA, 2014a) 

Ações do Processo de 
Obtenção do Conhecimento  

(Plan Requirements and 
Asses Collection) 

(EUA, 2014b) 

1ª Etapa 
Recebimento da 

Missão 

 Alertar o estado-maior 

 Reunir subsídios 

 Atualizar as estimativas 
correntes 

 Conduzir avaliação inicial 

 Emitir a Diretriz Inicial Cmt 

 Emitir Ordem de Alerta inicial 

1ª Etapa: Definir o Ambiente 
Operacional 

 Identificar limites da A Op 

 Identificar limites da A Intrs 

 Identificar características 
significativas da A Op e A Intrs 
para análise continuada 

 Avaliar os conhecimentos 
disponíveis para determinar as 
Nec Intlg para o PITCIC 

 Iniciar o processo necessário 
para obter conhecimentos para 
completar o PITCIC 
2ª Etapa: Descrever os efeitos 
do Ambiente Operacional nas 
Operações 

 Descrever como as ameaças 
podem afetar nossas operações 

 Descrever como o terreno 
pode afetar as nossas 
operações e as do inimigo 

 Descrever como as 
condições meteorológicas 
podem afetar as nossas 
operações e as do inimigo 

 Descrever como as 
considerações civis podem 
afetar as nossas operações e 
as do inimigo 
3ª Etapa: Avaliar as Ameaças 

 Identificar as características 
das ameaças 

 Criar ou aperfeiçoar a matriz 
doutrinária das ameaças 

 Identificar as possibilidades 
das ameaças 
4ª Etapa: Determinar as 
Linhas de Ação das Ameaças 

 Elaborar L Aç das ameaças 

 Elaborar calcos e matrizes 
das L Aç das ameaças 

-  Identificar fatores de risco 

1ª Etapa: Elaborar o 
planejamento das Nec Intlg 

 Participar do Planejamento 
da Operação  

 Antecipar as Nec Intlg 

 Analisar as Nec Intlg  

 Priorizar as Nec Intlg 

 Aperfeiçoar as Nec Intlg 
 
2ª Etapa: Elaborar as 
ferramentas de obtenção do 
conhecimento 

 Verificar os meios de 
obtenção de informações 
disponíveis 

 Elaborar um esquema de 
obtenção de informações 

 Elaborar ferramentas de 
apoio 

2ª Etapa 
Análise da 

Missão 

 Analisar o plano ou ordem de 
operações do escalão superior 

 Iniciar o PITCIC 

 Definir as ações impostas, as 
deduzidas e as essenciais 

 Revisar os meios disponíveis 
e identificar carências 

 Definir limitações 

 Identificar fatos críticos e 
elaborar suposições 

 Iniciar o processo de GR 

 Levantar as Nec Intlg 

 Elaborar as ferramentas 
preliminares do POC 

 Elaborar o planejamento 
preliminar de Rec e Vig 

 Atualizar o planejamento da 
utilização do tempo 

 Elaborar os temas e 
mensagens preliminares das 
operações de informação 

 Elaborar a proposta de 
enunciado do problema 

 Elaborar a proposta de 
enunciado da missão 

 Apresentar o briefing da fase 

 Elaborar e emitir a intenção 
preliminar do comandante 

 Elaborar e emitir a Diretriz 
Inicial de Planejamento 

 Elaborar critérios de 
avaliação das linhas de ação 

 Emitir Ordem de Alerta 

 Analisar a importância dos 
alvos a fim de listar os AAV para 
o planejamento dos fogos 
cinéticos e não-cinéticos 

 Prover insumos sobre o apoio 
de fogo, das CRI e da 
cibernética para a elaboração da 
Diretriz Cmt  

 Identificar fatores de risco  

 Avaliar os fatores de risco 
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Etapa do MDMP 

Ações do MDMP 
 
 
 

(EUA, 2011) 

Ações do PITICIC 
(Intelligence Preparation of 

the Battlefield) 
 

(EUA, 2019) 

Ações da Metodologia de 
Processamento de Alvos  

(Targeting) 
 

(EUA, 2015) 

Ações do Processo de 
Gerenciamento de Risco  

(Risk Assessment) 
 

(EUA, 2014a) 

Ações do Processo de 
Obtenção do Conhecimento  

(Plan Requirements and 
Asses Collection) 

(EUA, 2014b) 

3ª Etapa 
Desenvolvimento 

das Linhas de 
Ação 

 Avaliar o PRC 

 Gerar opções 

 Articular as forças 

 Elaborar um conceito 
genérico da operação 

 Designar os comandos 

 Preparar enunciados e 
esboços das linhas de ação 

 Emitir o briefing das L Aç 

 Selecionar ou modificar L Aç 
para continuação da análise 

 

 Listar possíveis AAC 

 Eliminar conflitos entre AAC 

 Elaborar LAAC 

 Elaborar a Matriz de Critérios 
de Seleção de Alvos 

 Elaborar a Matriz Guia de 
Ataque (MGA) 

 Elaborar Tarefas Essenciais 
de Apoio de Fogo (TEAF), 
Tarefas para a Guerra Eletrônica 
e Tarefas para a Cibernética 

 Elaborar Medidas de 
Avaliação 

 Identificar fatores de risco  

 Avaliar os fatores de risco 

 Desenvolver medidas para 
mitigar e decidir sobre os riscos 

4ª Etapa 
Análise das 

Linhas de Ação 

 Reunir materiais 

 Listar todas as forças amigas 

 Listar as suposições 

 Listar eventos críticos e 
pontos de decisão 

 Selecionar o método para 
realizar o jogo da guerra 

 Selecionar a técnica para 
registrar os resultados 

 SFC, emitir o briefing da fase 

 Aperfeiçoar a LAAC 

 Aperfeiçoar a Matriz de 
Critérios de Seleção de Alvos 

 Aperfeiçoar a MGA 

 Aperfeiçoar as TEAF 

 Aperfeiçoar Mdd Avaliação 

 Elaborar a Matriz de 
Sincronização de Alvos  

 Elaborar minuta de pedido de 
Medidas de Coordenação do 
Espaço Aéreo (MCEA) 

5ª Etapa 
Comparação 

Linhas de Ação 

 Analisar vantagens e 
desvantagens 

 Comparar as linhas de ação 

 Apresentar o briefing da 
decisão da linha de ação - 

6ª Etapa 
Aprovação da 
Linha de Ação 

 Aprovar ou refutar as L Aç 

 Emitir diretriz final de 
planejamento 

 Emitir Ordem de Alerta 

7ª Etapa 
Produção de 

Planos e Ordens 

 Elaborar ordens e planos  

 Aprovar ou delegar 
autoridade para aprovar, 
reproduzir e difundir as ordens  

 Emitir as ordens aos 
elementos subordinados 

 Conduzir briefing de 
confirmação dos comandantes 
subordinados 

 

 Finalizar a LAAC 

 Finalizar a Matriz de Critérios 
para Seleção de Avos 

 Finalizar a MGA 

 Finalizar a Matriz de 
Sincronização de Alvos 

 Finalizar as TEAF 

 Finalizar as Mdd de Avaliação 

 Informar Nec Intlg à Seç Intlg 

 Implementar medidas para 
mitigar os risco 

 Supervisionar e avaliar a 
implementação das medidas 
para mitigar os riscos 

 Elaborar e difundir o POC 
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ANEXO B – LISTA DE RESULTADOS DE CADA ETAPA DO MDMP E DOS DEMAIS PROCESSOS INTEGRADOS 

Etapa do MDMP 

Resultados do MDMP 
 
 
 
 

(EUA, 2011) 

Resultados do PITICIC 
(Intelligence Preparation of 

the Battlefield) 
 
 

(EUA, 2019) 

Resultados da Metodologia 
de Processamento de Alvos  

(Targeting) 
 
 

(EUA, 2015) 

Resultados do Processo de 
Gerenciamento de Risco  

(Risk Assessment) 
 
 

(EUA, 2014a) 

Resultados do Processo de 
Obtenção do Conhecimento  

(Plan Requirements and 
Asses Collection) 

 
(EUA, 2014b) 

1ª Etapa 
Recebimento da 

Missão 

 Ordens ou Planos do 
escalão superior 

 Produtos de inteligência e 
conhecimentos compartilhados 
pelo escalão superior e outras 
organizações 

 Estimativas correntes 
atualizadas 

 Diretriz Inicial do 
Comandante 

 Critérios de avaliação de 
linhas de ação 

 Ordem de Alerta inicial 

 Abordagem Operativa (caso 
a MCOE preceda esta etapa) 

  Esquemas doutrinários da 
ameaça 

 Quadros de organização da 
ameaça 

 Calco de restrição ao 
movimento 

 Matriz de efeitos do terreno 
sobre as operações 

 Gráfico de análise do clima e 
previsão do tempo 

 Gráfico dos dados de 
luminosidade 

 Matriz dos efeitos das 
condições meteorológicas nas 
operações 

 Arquivo dos dados sobre 
considerações civis 

 Calco e apreciação sobre as 
considerações civis 

 Calcos de situação do inimigo 

 Enunciados das linhas de 
ação do inimigo 

 Lista de Alvos de Alto Valor 
(LAAV) inimigos 

 Matriz e calco de eventos 

 Minuta das Necessidades de 
Inteligência  

 Objetivos preliminares das 
operações de reconhecimento, 
vigilância, segurança e 
inteligência 

- 

 Risco tolerado pelo escalão 
superior 

 Identificação inicial de riscos 
relacionados aos Fatores da 
Decisão (MITeMeT-C) e/ou 
Fatores Operacionais (PMESII-
AT) 

 Medidas de controle de risco 
do escalão superior 

 Medidas de Coordenação e 
Controle com tropas adjacentes 

 Indicação do risco tolerado 
na Diretriz Inicial Cmt e Ordem 
de Alerta 

 Necessidades de Inteligência 
preliminares 

2ª Etapa 
Análise da 

Missão 

 Enunciado do problema 
aprovado 

 Enunciado da missão 
aprovado 

 Minuta da Intenção do 
Comandante 

 Minuta atualizada das 
Necessidades de Inteligência 

 Diretriz Inicial de 
Planejamento 

 Mensagens e temas para as 
operações de informação 

 Produtos atualizados do 
PITCIC 

 Estimativas correntes 
atualizadas 

 Suposições atualizadas 

 Identificação das carências 
de meios 

 Quadro-horário atualizado 

 Critérios de avaliação das 
linhas de ação atualizados 

 Ordem de Alerta 

 Lista de Alvos de Alto Valor 
(LAAV) 

 Assessoramento ao 
comandante sobre capacidades 
relacionadas aos fogos, 
capacidades relacionadas à 
informação (CRI), cibernética e 
guerra eletrônica 

 Identificação e avaliação 
preliminar dos riscos 

 Matriz inicial de 
Gerenciamento de Riscos*  

 Indicação, na Ordem de 
Alerta, dos riscos identificados 
(SFC compartilhar nesta 
oportunidade) 

 Minuta das Necessidades de 
Inteligência 

 Levantamento preliminar dos 
meios disponíveis de obtenção 
de conhecimento  

 Minuta do planejamento das 
ferramentas de obtenção do 
conhecimento (Pedidos de 
Apoio; Pedidos de Informação; 
Matriz de Obtenção do 
Conhecimento; Matriz de 
Sincronização da Obtenção do 
Conhecimento; e Calco da 
Obtenção do Conhecimento) 

 Minuta do Plano de Obtenção 
do Conhecimento (POC) 
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Etapa do MDMP 

Resultados do MDMP 
 
 
 
 

(EUA, 2011) 

Resultados do PITICIC 
(Intelligence Preparation of 

the Battlefield) 
 
 

(EUA, 2019) 

Resultados da Metodologia 
de Processamento de Alvos  

(Targeting) 
 
 

(EUA, 2015) 

Resultados do Processo de 
Gerenciamento de Risco  

(Risk Assessment) 
 
 

(EUA, 2014a) 

Resultados do Processo de 
Obtenção do Conhecimento  

(Plan Requirements and 
Asses Collection) 

 
(EUA, 2014b) 

3ª Etapa 
Desenvolvimento 

das Linhas de 
Ação 

 Linhas de ação indicadas 
pelo comandante para uso na 
próxima etapa, com respectivos 
esboços e enunciados 

 Diretriz do Comandante 
atualizada 

 Estimativas correntes 

 Produtos do PITCIC 

 Suposições atualizadas 

 Produtos atualizados do 
PITCIC 

 Necessidades de Inteligência 
atualizadas 

 Minuta da Lista de Alvos 
Altamente Compensadores 
(LAAC) 

 Minuta da Matriz de Critérios 
para Seleção de Alvos 

 Minuta da Matriz Guia de 
Ataque (MGA) 

 Minuta das Tarefas de Apoio 
de Fogo, Cibernética e Guerra 
Eletrônica 

 Minuta Mdd Avaliação 

 Avaliação do nível de risco 
de cada linha de ação 

 Indicação de linhas de ação 
inaceitáveis (riscos maiores 
que a tolerância) 

 Indicação de linhas de ação 
impraticáveis (medidas controle 
de risco inviabilizariam a 
missão) 

 Matriz atualizada de 
Gerenciamento de Riscos  

 Indicação, na Ordem de 
Alerta, dos riscos identificados 
e medidas de controle a serem 
implantadas (SFC compartilhar 
nesta oportunidade) 

 Necessidades de Inteligência 
atualizadas 

 Minuta atualizada do 
planejamento das ferramentas 
de obtenção do conhecimento 
(Pedidos de Apoio; Pedidos de 
Informação; Matriz de 
Obtenção do Conhecimento; 
Matriz de Sincronização da 
Obtenção do Conhecimento; e 
Calco da Obtenção do 
Conhecimento) 

 Minuta atualizada do POC 

4ª Etapa 
Análise das 

Linhas de Ação 

 Linhas de Ação 
aperfeiçoadas 

 Matrizes e Calcos de Apoio à 
Decisão 

 Matrizes de Sincronização 

 Potenciais sequências e 
variantes 

 Estimativas correntes 
atualizadas 

 Suposições atualizadas 

 Minuta aperfeiçoada da 
LAAC 

 Minuta aperfeiçoada da 
Matriz de Padrões de Seleção 
de Avos 

 Minuta aperfeiçoada da MGA 

 Minutas das Matrizes de 
Sincronização de Alvos (letal e 
não letal) 

 Minutas de Pedido de 
Medidas de Coordenação do 
Espaço Aéreo 

5ª Etapa 
Comparação 

Linhas de Ação 

 Linhas de Ação comparadas 

 Linha de Ação recomendada 

 Estimativas correntes 
atualizadas 

 Suposições atualizadas 

6ª Etapa 
Aprovação da 
Linha de Ação 

 Linha de Ação selecionada 

 Suposições atualizadas  

 Nec Intlg aperfeiçoadas 

 Diretriz final de planejamento 

 Ordem de Alerta 

7ª Etapa 
Produção de 

Planos e Ordens 

 Plano ou Ordem de 
Operações 

 Anexos, apêndices e 
adendos, contendo produtos do 
MDMP e dos processos 
integrados 

  Produtos do PITCIC 

  Itens 1. b. (1) Terreno; 1. b. 
(2) Condições Meteorológicas; 
1. c. Forças Inimigas; 1. e. 
Considerações Civis da O Op 

  Apêndice 1 – Estimativa de 
Inteligência do Anexo B – 
Inteligência, à O Op 

 LAAC 

 Matriz de Critérios para 
Seleção de Avos 

 MGA 

 Matriz de Sincronização de 
Alvos 

 Medidas de Avaliação 

 Tarefas de Apoio de Fogo 

 Nec Intlg  

 Matriz de Gerenciamento de 
Risco 

 Formulário DD 2977 
(Documento de Gerenciamento 
de Risco do Exército dos EUA, 
em que um escalão sujeita o 
planejamento de GR às 
autoridades competentes) 

 Nec Intlg aprovadas 

 POC aprovado 



   

ANEXO C – MODELOS DE PLANOS, ORDENS E ANEXOS 

a. Modelo de Ordem de Operações (OPORD) 
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(EUA, 2011, pp. 12-11 a 12-17) 
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b. Lista de anexos, apêndices e adendos 
 

ANNEX A – TASK ORGANIZATION (G-5 or G-3 [S-3]) 
ANNEX B – INTELLIGENCE (G-2 [S-2]) 
Appendix 1 – Intelligence Estimate 
 Tab A – Terrain (Engineer Officer) 
 Tab B – Weather (Staff Weather Officer) 
 Tab C – Civil Considerations 
 Tab D – Intelligence Preparation of the Battlefield Products 
Appendix 2 – Counterintelligence 
Appendix 3 – Signals Intelligence 
Appendix 4 – Human Intelligence 
Appendix 5 – Geospatial Intelligence 
Appendix 6 – Measurement and Signature Intelligence 
Appendix 7 – Open Source Intelligence 
ANNEX C – OPERATIONS (G-5 or G-3 [S-3]) 
Appendix 1 – Design Concept 
Appendix 2 – Operation Overlay 
Appendix 3 – Decision Support Products 
 Tab A – Execution Matrix 
 Tab B – Decision Support Template and Matrix 
Appendix 4 – Gap Crossing Operations 
 Tab A – Traffic Control Overlay 
Appendix 5 – Air Assault Operations 
 Tab A – Pickup Zone Diagram 
 Tab B – Air Movement Table 
 Tab C – Landing Zone Diagram 
Appendix 6 – Airborne Operations 
 Tab A – Marshalling Plan 
 Tab B – Air Movement Plan 
 Tab C – Drop Zone/Extraction Zone Diagram 
Appendix 7 – Amphibious Operations 
 Tab A – Advance Force Operations 
 Tab B – Embarkation Plan 
 Tab C – Landing Plan 
 Tab D – Rehearsal Plan 
Appendix 8 – Special Operations (G-3 [S-3]) 
Appendix 9 – Battlefield Obscuration (CBRN Officer) 
Appendix 10 – Airspace Command and Control (G-3 [S-3] or Airspace Command and Control Officer) 
 Tab A – Air Traffic Services 
Appendix 11 – Rules of Engagement (Staff Judge Advocate) 
 Tab A – No Strike List 
 Tab B – Restricted Target List (G-3 [S-3] with Staff Judge Advocate) 
Appendix 12 – Law and Order Operations (Provost Marshal) 
 Tab A – Police Engagement 
 Tab B – Law Enforcement 
Appendix 13 – Internment and Resettlement Operations (Provost Marshal) 
ANNEX D – FIRES (Chief of Fires/Fire Support Officer) 

Appendix 1 – Fire Support Overlay 
Appendix 2 – Fire Support Execution Matrix 
Appendix 3 – Targeting 
 Tab A – Target Selection Standards 
 Tab B – Target Synchronization Matrix 
 Tab C – Attack Guidance Matrix 
 Tab D – Target List Worksheets 
 Tab E – Battle Damage Assessment (G-2 [S-2]) 
Appendix 4 – Field Artillery Support 
Appendix 5 – Air Support 
Appendix 6 – Naval Fire Support 
Appendix 7 – Cyber/Electromagnetic Activities (Electronic Warfare Officer) 
 Tab A – Electronic Warfare 
 Tab B – Computer Network Operations 
 Tab C – Computer Network Attack 
 Tab D – Computer Network Exploitation 

ANNEX E – PROTECTION (Chief of Protection/Protection Officer as designated by the commander) 
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Appendix 1 – Air and Missile Defense (Air and Missile Defense Officer) 
 Tab A – Enemy Air Avenues of Approach 
 Tab B – Enemy Air Order of Battle 
 Tab C – Enemy Theater Ballistic Missile Overlay 
 Tab D – Air and Missile Defense Protection Overlay 
 Tab E – Critical Asset List/Defended Asset List 
Appendix 2 – Personnel Recovery (Personnel Recovery Officer) 
Appendix 3 – Fratricide Avoidance (Safety Officer) 
Appendix 4 – Operational Area Security (Provost Marshal) 
Appendix 5 – Antiterrorism (Antiterrorism Officer) 
Appendix 6 – Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear Defense (CBRN Officer) 
Appendix 7 – Safety (Safety Officer) 
Appendix 8 – Operations Security (Operations Security Officer) 
Appendix 9 – Explosive Ordnance Disposal (Explosive Ordnance Disposal Officer) 
Appendix 10 – Force Health Protection (Surgeon) 

ANNEX F – SUSTAINMENT (Chief of Sustainment [S-4]) 

Appendix 1 – Logistics (G-4 [S-4]) 
 Tab A – Sustainment Overlay 
 Tab B – Maintenance 
 Tab C – Transportation 
  Exhibit 1 – Traffic Circulation and Control (Provost Marshal) 
  Exhibit 2 – Traffic Circulation Overlay 
  Exhibit 3 – Road Movement Table 
  Exhibit 4 – Highway Regulation (Provost Marshal) 
 Tab D – Supply 
 Tab E – Field Services 
 Tab F – Distribution 
 Tab G – Contract Support Integration 
 Tab H – Mortuary Affairs 
 Tab I – Internment and Resettlement Support 
Appendix 2 – Personnel Services Support (G-1 [S-1]) 
 Tab A – Human Resources Support (G-1 [S-1]) 
 Tab B – Financial Management (G-8) 
 Tab C – Legal Support (Staff Judge Advocate) 
 Tab D – Religious Support (Chaplain) 
 Tab E – Band Operations (G-1 [S-1]) 
Appendix 3 – Army Heath System Support (Surgeon) 

ANNEX G – ENGINEER (Engineer Officer) 

Appendix 1 – Mobility/Countermobility 
 Tab A – Obstacle Overlay 
Appendix 2 – Survivability (Engineer Officer) 
Appendix 3 – General Engineering 
Appendix 4 – Geospatial Engineering 
Appendix 5 – Environmental Considerations 
 Tab A – Environmental Assessments 
 Tab B – Environmental Assessment Exemptions 
 Tab C – Environmental Baseline Survey 

ANNEX H – SIGNAL (G-6 [S-6]) 

Appendix 1 – Information Assurance 
Appendix 2 – Voice and Data Network Diagrams 
Appendix 3 – Satellite Communications 
Appendix 4 – Foreign Data Exchanges 
Appendix 5 – Electromagnetic Spectrum Operations 

ANNEX I – Not Used 

ANNEX J – INFORM AND INFLUENCE ACTIVITIES (G-7 [S-7]) 

Appendix 1 – Public Affairs (Public Affairs Officer) 
Appendix 2 – Military Deception (Military Deception Officer) 
Appendix 3 – Military Information Support Operations (Military Information Support Officer) 
Appendix 4 – Soldier and Leader Engagement 

ANNEX K – CIVIL AFFAIRS OPERATIONS (G-9 [S-9]) 

Appendix 1 – Execution Matrix 
Appendix 2 – Populace and Resources Control Plan 
Appendix 3 – Civil Information Management Plan 

ANNEX L – RECONNAISSANCE AND SURVEILLANCE (G-3 [S-3]) 

Appendix 1 – Reconnaissance and Surveillance Overlay 
Appendix 2 – Reconnaissance and Surveillance Tasking Matrix 
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ANNEX M – ASSESSMENT (G-5 [S-5] or G-3 [S-3]) 

Appendix 1 – Nesting of Assessment Efforts 
Appendix 2 – Assessment Framework 
Appendix 3 – Assessment Working Group 

ANNEX N – SPACE OPERATIONS (Space Operations Officer) 

ANNEX O – Not Used 

ANNEX P – HOST-NATION SUPPORT (G-4 [S-4]) 

ANNEX Q – Spare 

ANNEX R – REPORTS (G-3 [S-3], G-5 [S-5], G-7, and Knowledge Management Officer) 

ANNEX S – SPECIAL TECHNICAL OPERATIONS (Special Technical Operations Officer) 

Appendix 1 – Special Technical Operations Capabilities Integration Matrix 
Appendix 2 – Functional Area I Program and Objectives 
Appendix 3 – Functional Area II Program and Objectives 

ANNEX T – Spare 

ANNEX U – INSPECTOR GENERAL (Inspector General) 

ANNEX V – INTERAGENCY COORDINATION (G-3 [S-3] and G-9 [S-9]) 

ANNEX W – Spare 

ANNEX X – Spare 

ANNEX Y – Spare 

(EUA, 2011, pp. 12-18 a 12-21) 
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c. Modelo de anexo genérico 
 

 



 

    13

9 

 

 
(EUA, 2011, pp. 12-22 e 12-23) 
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d. Modelo de Ordem de Alerta (WARNO) 
 

 
(EUA, 2011, p. 12-24) 
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e. Modelo de Ordem Fragmentária (FRAGO) 
 

 
(EUA, 2011, p. 12-25) 

 



   

ANEXO D – MEMENTO DO ESTUDO DE SITUAÇÃO DO COMANDANTE TÁTICO 
DE 1971 

 
(Classificação sigilosa) 

 
Unidade 
Local 
Data-hora 
 

ESTUDO DE SITUAÇÃO Nº  
Referências: cartas e documentos (se necessários à compreensão do estudo) 

1. MISSÃO 
- Enunciado da missão reformulada e determinada pelo comandante na 3ª fase da sequência 

das ações do comandante e estado-maior, na tomada da decisão e execução (Cap 5, Prf 114, c) 
2. SITUAÇÃO DE LINHAS DE AÇÃO 

a. Considerações que afetam as possíveis linhas de ação 
1) Características da área de operações 

a) Condições meteorológicas 
b) Terreno 
c) Outros fatores pertinentes 

2) Situação do inimigo 
a) Dispositivo 
b) Composição 
c) Valor  

(1) Tropas empenhadas 
(2) Reforços 
(3) Artilharia 
(4) Apoio aéreo e QBN 
(5) Outros 

d) Atividades importantes, recentes e atuais 
e) Peculiaridades e deficiências 

3) Nossa situação 
a) Dispositivo 
b) Composição 
c) Valor  

(1) Tropas empenhadas 
(2) Reforços 
(3) Artilharia 
(4) Apoio aéreo e QBN 
(5) Outros 

d) Atividades importantes, recentes e atuais 
e) Peculiaridades e deficiências 

4) Poder relativo de combate 
b. Possibilidades do inimigo 
c. Nossas linhas de ação 

3. ANÁLISE DAS LINHAS DE AÇÃO OPOSTAS 
a. Possibilidades do inimigo 
b. Análise das nossas linhas de ação contra cada possibilidade inimiga 

4. COMPARAÇÃO DAS LINHAS DE AÇÃO 
a. Vantagens de desvantagens 
b. Conclusão  

5. DECISÃO 
 

a)____________________________ 
 
Anexos: (quando necessário) 
Distribuição: 
 

(Classificação Sigilosa) 

(BRASIL, 1971)



   

ANEXO E – MEMENTO DO ESTUDO DE SITUAÇÃO DO COMANDANTE TÁTICO 
DE 2003 

 
(Classificação sigilosa) 

 
Organização 
Local 
Data-hora 

 
ESTUDO DE SITUAÇÃO DO COMANDANTE Nr ... (1) 

Referências: 
 
1.  MISSÃO 
 a.  Interpretação da intenção e da missão do Esc dois níveis acima (pelo Cmt) 
 b.  Enunciado (pelo EM) 
 c.  Finalidade (pelo EM) 
 d.  Ações a realizar (impostas e deduzidas, se for o caso) (pelo EM) 
 e.  Sequência das ações (pelo EM) 
 f.  Condições de execução (pelo EM) 
 g.  Considerações sobre a A Op (pelo EM) 
 h.  Conclusão (2) 
  - proposta do novo enunciado (pelo Ch EM) 
 i.  Diretriz de planejamento (pelo Cmt) 
  - Intenção do Cmt do Esc considerado (inicial) 
 
2.  SITUAÇÃO E LINHAS DE AÇÃO 
 a.  Considerações que afetam as possíveis L Aç 
  1)  Determinação da área de operações 
   a)  Área de influência 
   b)  Área de interesse 
  2)  Características da área de operações (PITCI) 
   a)  Base de dados dos aspectos conhecidos 
   b)  Terreno 
    (1)  Identificação dos aspectos a conhecer 
    (2)  Elaboração dos calcos dos aspectos gerais do terreno 
     (a) Vegetação 
     (b) Relevo 
     (c) Natureza do solo 
     (d) Hidrografia 
     (e) Obras de arte 
     (f) Localidades 
     (g) Vias de transporte 
   c)  Condições meteorológicas 
    (1)  Elementos meteorológicos 
     (a) Crepúsculo 
     (b) Fase da lua 
     (c) Condições atmosféricas 
      - Temperatura 
      - Precipitações 
      - Nebulosidade 
      - Umidade 
     (d) Ventos 
     (e) Outros elementos 
    (2)  Elaboração dos Clc dos efeitos das condições meteorológicas 
     (a) Nevoeiros ou neblina 
     (b) Precipitações 
     (c) Ventos 
     (d) Outros 
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   d)  Integração do terreno com as condições meteorológicas 
    - Elaboração do calco de restrições ao movimento 
   e)  Idt dos CM e Via A 
    - Elaboração do Clc CM e Via A 
   f)  Análise do terreno (Via A) 
    (1) Obs e C Tir 
    (2) Cobertas e abrigos 
    (3) Obstáculos 
    (4) Acidentes capitais 
    (5) Adequação do espaço de manobra 
    (6) Facilidade de movimento 
    (7) Rede viária 
    (8) Outros aspectos (faixas de infiltração, rotas de aproximação Ae,..) 
   g)  Comparação das Via A 
   h)  Efeitos do Ter e das Condç Meteo sobre as operações militares 
   i)  Resistências admissíveis nas Via A  
    (1) R Blq junto ao LAADA 
    (2) R Blq em Prof que permite C Atq 
    (3) R Blq mais em Prof 
    (4) Traçado da PMA 
    (5) Grau de Rst admissível 
  3)  Situação do inimigo (PITCI) 
   a)  Base de dados sobre o inimigo 
   b)  Análise da ordem de batalha do inimigo 
    (1) Dispositivo 
    (2) Composição 
    (3) Valor 
    (4) Atividades importantes, recentes e atuais 
    (5) Peculiaridades e deficiências 
   c)  Confecção dos calcos de situação do inimigo 
  4) Nossa situação 
   a) Efetivo 
   b) Composição 
   c) Dispositivo 
   d) Situação logística 
   e) Moral 
   f) Instrução e adestramento 
   g) Apoio ao combate 
   h) Unidades vizinhas e interpostas 
   i) Deficiências 
   j) Condições de tempo e espaço 
    (1) Distâncias e tempos de percurso 
    (2) Duração provável da operação 
   l)  Outras informações 
  5)  Poder relativo de combate (na Anl, ressaltar F Dcs e aplicação Pcp Ge Fund Op) 
   a)  Fatores de comparação 
    (1) Elementos de manobra 
    (2) Apoio de fogo 
    (3) Apoio de guerra eletrônica 
    (4) Apoio de engenharia 
    (5) Apoio logístico 
    (6) Comando e controle 
    (7) Mobilidade 
    (8) Terreno 
    (9) Dispositivo 
    (10) Outros 
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   b)  Conclusão 
    (1) Consolidação dos fatores de superioridade 
    (2) Desequilíbrio 
    (3) Reversão dos fatores de superioridade do inimigo 
 b. Possibilidades do inimigo (PITCI) 
  1)  Enumeração (QUE?, QUANDO?, ONDE? E COM QUE VALOR?) 
  2)  Vulnerabilidades 
  3)  Possibilidade(s) do Ini com maior probabilidade de adoção 
  4)  Prováveis Obj do Ini ou R Blq 
  5)  L Aç Ini 
   a)  Montagem e Anl das L Aç do Ini 
   b)  Priorização das L Aç do Ini 
   c)  Detalhamento das L Aç do Ini 
  6)  Mntg do Calco e Matriz de Eventos 
 c.  Nossas L Aç 
  1)  Elementos essenciais 
   - QUE: ações a realizar 
   - QUANDO: início da ação 
   - ONDE: por e para onde 
   - COMO: Dspo, esforço etc... 
  2)  Na defesa (processo das cinco fases) 
   a)  Resistência adotada nas Via A 
   b)  P Cmb na ADA 
   c)  P Cmb da Res e sua Loc 
   d)  P Cmb da F Seg e sua Loc 
   e)  Ajustamento das L Aç 
  3)  No Atq 
   a)  Passos preliminares 
    (1) Seleção de frente 
    (2) Forma de manobra 
    (3) Objetivo decisivo 
   b)  Sequência da montagem 
    (1) Obj intermediário? 
    (2) Regulação da Man 
    (3) Via A do Atq Pcp 
    (4) Via A do(s) Atq Scd 
    (5) Valor da Res 
    (6) Ações na Fr não Sel 
  4)  Risco de Fratricídio 
 
3.  ANÁLISE DAS LINHAS DE AÇÃO OPOSTAS 
 a.  Seleção das possibilidades do inimigo 
 b.  Análise propriamente dita 
  1)  L Aç Nr 1 do Ini X L Aç Nr _____ 
   a)  P Cmb Nec ao Rpto da Pos da Tr Ini Empn 
   b)  Jogo da guerra (movimento) 
    - Z Reu - P Atq 
    - LP - Rpto Pos Tr Ini Empn 
    - Rupt da Pos Ini – Obj 
    - Aç após Conq Obj final 
    - Matriz de sincronização (registro) 
  2)  L Aç Nr 2 do Ini X L Aç Nr _____ 
 Obs: Na análise onde se visualiza o Cmb procura-se: 
  - determinar resultados prováveis; 
  - introduzir aperfeiçoamentos; 
  - completar os itens: que; quando; onde; e como; 
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  - reduzir o grau de risco; 
  - levantar Vtg e Dvtg; 
  - sincronizar as Aç no campo batalha (registro); 
  - considerar os princípios de guerra; e 
  - confeccionar o Clc apoio à decisão 
 
4.  COMPARAÇÃO DAS NOSSAS LINHAS DE AÇÃO 
 a.  Processo das Vtg e Dvtg 
  1)  Linha de Aç Nr 1 
   - Vantagens 
   - Desvantagens 
  2)  Linha de Aç Nr 2 
   - Vantagens 
   - Desvantagens 
  3)  Conclusão 
   - A melhor L Aç é a Nr .......... 
 Obs: Na comparação, procura-se julgar a importância das Vtg e Dvtg e não apenas a 
preponderância quantitativa. 
 b.  Processo dos fatores de comparação 
  1)  Terreno 
   (a) Linha de Aç Nr 1 
    - Vantagens 
    - Desvantagens 
   (b) Linha de Aç Nr 2 
    - Vantagens 
    - Desvantagens 
  2)  Rapidez 
  3)  Nosso dispositivo 
  4)  Dispositivo do inimigo 
  5)  Princípios de guerra 
  6)  Conclusão 
   A L Aç Nr ........ é a mais rápida 
 Obs: O Cmt determina os fatores preponderantes (nosso Dspo, Dspo Ini, Nr de baixas, 
terreno, GE, etc...) 
 
5. DECISÃO 
 - Quem? Que? Quando? Onde? Como? E Para quê? (se for o caso) 
 - Matriz de sincronização 
 
 
 

(a)_____________________ 
Comandante 

 
Anexos (quando for o caso) 
Distribuição (quando for o caso) 
Autenticação (quando for o caso) 
 
 
OBSERVAÇÕES: (1) Quando realizado pelo oficial de operações, como estudo específico de 
operações, seu título passa a ser “ESTUDO DE SITUAÇÃO DE OPERAÇÕES” e o seu Prf 5 passa 
a denominar-se “PROPOSTA”. 
 
(2) Depois de concluída a análise da missão, o Cmt expede a sua DIRETRIZ DE 
PLANEJAMENTO. 

(Classificação sigilosa) 

(BRASIL, 2003a) 



   

ANEXO F – MEMENTO DO EXAME DE SITUAÇÃO DO COMANDANTE 
 

(Classificação sigilosa) 

 
Organização:_______________ 
Local:____________________ 
Data-hora:_______________ _ 

 
 

EXAME DE SITUAÇÃO DO COMANDANTE Nr 
 
Referências: 
a. Diretriz (escalão superior); 
b. Cartas e calcos (Clc); 
c. Outros documentos relevantes que tenham servido de base no Estudo de Situação 
do Comandante. 
 
1.  ANÁLISE DA MISSÃO E CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
  1.1  RECEBIMENTO DA MISSÃO 
  - Alertar o EM e outros participantes do planejamento. 
 
 1.2 ESTUDO DA MISSÃO DO ESCALÃO SUPERIOR 
  1)  Interpretação da intenção e da missão de no mínimo dois Esc acima (pelo Cmt) 
   a)  Missão e Intenção do Cmt; 
   b)  Estado Final Desejado (EFD); e 
   c)  Premissas. 
  2)  Enunciado (pelo EM) 
   - Dos Prf 2 o e 3 o da O Op e do Clc Op do Esc Sp, O Par, O Frag, contatos pessoais, 
Instruções Rcb, dentre outras. 
  3)  Finalidade (pelo EM) 
   - Para que? 
  4)  Ações a realizar (pelo EM) 
   a)  Impostas 
   b)  Deduzidas (se for o caso) 
  5)  Análise da Própria Missão 
   a)  Identificação dos objetivos e as condições do EFD; 
   b)  Contribuição para as condições do EFD do escalão superior (conceitos 
alinhados); 
   c)  Relação da missão com as de outros comandos. 
  6)  Sequência das ações (pelo EM) 
  7)  Condições de execução (pelo EM) 
   a)  Quadro-horário até o início das Op (ordem inversa); 
   b)  Área de interesse e Influência; 
   c)  Revisão Plano de Dissimulação Tática do Esc Sp; 
   d)  Condicionantes e riscos; 
   e)  Facilidades e restrições ao planejamento; 
   f)  Meios recebidos composição preliminar dos meios. 
  8)  Considerações preliminares 
   a)  Aspectos: (Observar quais fatores se aplicam ao nível de planejamento) 
    - Analisar os fatores operativos: (políticos, econômicos, militares, social, 
infraestrutura, informações, ambiente físico e tempo). 
   b)  Área de Operações. 
   c)  Meios recebidos. 
    - Analisar se os meios recebidos serão suficientes para a execução de todas as 
tarefas recebidas. 
   d)  Inimigo. 
   e)  Apreciação sumária do poder relativo das forças em presença. 
  9)  Considerações Civis Preliminares 
  10)  Conclusão 
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   a)  Proposta do novo enunciado 
   b)  Aprovação do novo enunciado (pelo Cmt) 
   c)  Outras 
 
 1.3 DIRETRIZ DE PLANEJAMENTO (Emitida pelo Cmt) – Produto da Metodologia de 
Concepção Operativa (SFC) 
  1)  Novo enunciado da missão 
  2)  Dados e conclusões da análise da missão 
  3)  Estado Final Desejado (MCOE) 
  4)  Cronograma de Trabalho 
  5)  Intenção do Cmt do Esc considerado (MCOE) 
  6)  Orientação ao EM e Elm Subordinados, para o prosseguimento do Exame de 
Situação – Ordem de Alerta 
 
2.  SITUAÇÃO E SUA COMPREENSÃO 
 2.1 CONSIDERAÇÕES QUE AFETAM AS POSSÍVEIS LINHAS DE AÇÃO 
  1)  Considerações Civis 
   a)  Área 
    (1)  Divisão político-administrativa. 
    (2)  Áreas de alto valor econômico. 
    (3)  Centros políticos de governo: sedes dos governos provincial, distrital e 
municipal e suas vizinhanças: sedes dos departamentos/ministérios de mais alto nível. 
    (4)  Áreas culturalmente importantes: sítios históricos e arqueológicos: locais 
considerados religiosamente sagrados. 
    (5)  Enclaves étnicos, tribais, políticos, religiosos, criminosos ou outros. 
    (6)  Rotas comerciais e de contrabando. 
    (7)  Sítios possíveis de utilização como áreas temporárias para refugiados e 
deslocados. 
   b)  Estrutura 
    (1)  Postos de Comando das Forças de Segurança. 
    (2)  Segurança Pública (delegacias policiais; tribunais de justiça; penitenciárias; 
pontos de bloqueio e controle de estradas). 
    (3)  Mídia e Comunicação em Massa: (torres de transmissão rádio/TV; 
estações de rádio/TV: sedes de jornais e revistas; oficina de impressão). 
    (4)  Estradas e pontes. 
    (5)  Portos e aeroportos de entrada. 
    (6)  Represas. 
    (7)  Estações e subestações de energia elétrica. 
    (8)  Refinarias e outras instalações de produção de combustível. 
    (9)  Reservatórios e usinas de água potável. 
    (10) Sistemas de esgotos (subterrâneos) 
    (11) Hospitais e clínicas. 
    (12) Escolas e universidades. 
    (13) Igrejas e locais de culto religioso. 
    (14) Bancos e instituições financeiras. 
    (15) Mercados populares e centros comerciais. 
   c)  Capacidades 
    (1)  Administração pública: polícia: burocracia, cortes de justiça, instalações 
governamentais 
    (2)  Segurança Pública: polícia militar, fronteiras, polícia civil, órgãos de 
inteligência. 
    (3)  Serviços Emergenciais: corpo de bombeiro, serviços de ambulâncias. 
    (4)  Saúde Pública: clínicas; hospitais, serviços veterinários. 
    (5)  Alimentação e Abastecimento. 
    (6)  Água (tratamento e abastecimento). 
    (7)  Sistemas Sanitários (recolhimento do lixo e esgotos). 

(Classificação sigilosa) 
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   d)  Organizações 
    (1)  Religiosa. 
    (2)  Partidos políticos. 
    (3)  Patrióticos. 
    (4)  Sindicatos de Classe. 
    (5)  Criminosas. 
    (6)  Comunitárias. 
    (7)  Governamentais Internacionais. 
    (8)  Não Governamentais. 
   e)  População 
    (1)  Sociedade 
    (2)  Estruturas sociais; grupos; redes; instituições; influência exercida; normas 
sociais; cultura; identidade; formas culturais; narrativas; símbolos. 
    (3)  Segurança Física: 
     - Segurança da população. 
     - Eficiência da polícia e do sistema jurídico. 
     - A polícia é íntegra e não discriminatória. 
     - Outros elementos que proporcionem segurança que não a polícia. 
    (4)  Recursos Econômicos. 
    (5)  Participação Política: 
     - Classe política dominante. 
     - Discriminação étnica, religiosa ou qualquer outra. 
     - Existência de violação dos direitos humanos. 
     - Existência de alguma força de ocupação no país. 
     - Acesso da população aos serviços públicos essenciais (educação, saúde, 
segurança, energia, etc.). 
     - Aspectos políticos, sociais ou outros que contribuam para um ambiente 
revolucionário. 
    (6)  Descontentamentos. 
    (7)  Principal atividade econômica da área. 
    (8)  Impacto das operações na economia local. 
    (9)  Considerações civis complementares; línguas e dialetos falados pela 
população; comunicação não verbal (gestos e sinais); níveis de educação, incluído as taxas de 
alfabetização e disponibilidade de educação; meios de comunicação e sua importância para a 
população; importância da comunicação interpessoal, face a face, por telefone e e-mail; importância 
da mídia de massa, tais como publicações impressas, rádio, televisão ou internet; história política 
nacional; eventos que conduziram à insurreição; a disponibilidade de armas para a população em 
geral. 
    (10) Refugiados e deslocados. 
   f)  Eventos 
    (1)  Feriados nacionais e religiosos. 
    (2)  Colheitas agrícolas/estoque e ciclos de produção. 
    (3)  Eleições. 
    (4)  Distúrbios civis. 
    (5)  Celebrações. 
  2)  Determinação da área de operações 
   a)  Área de influência 
   b)  Área de interesse 
  3)  Características da área de operações (PITCIC) 
   a)  Base de dados dos aspectos gerais do terreno 
   b)  Terreno 
    (1)  Identificação dos aspectos a conhecer 
    (2)  Elaboração dos Clc dos aspectos gerais do terreno 
     (a) Vegetação 
     (b) Relevo 
     (c) Natureza do solo 
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     (d) Hidrográfica 
     (e) Obras de arte 
     (f) Localidades 
     (g) Vias de transporte 
   c)  Condições meteorológicas 
    (1)  Elementos meteorológicos 
     (a)  Crepúsculo 
     (b)  Fase da lua 
     (c)  Condições atmosféricas 
      - Temperatura 
      - Precipitações 
      - Nebulosidade 
      - Umidade 
     (d)  Ventos 
     (e)  Outros elementos 
    (2)  Elaboração dos Clc dos efeitos das Condições meteorológicas 
     (a)  Nevoeiros ou neblina 
     (b)  Precipitações 
     (c)  Ventos 
     (d)  Outros 
   d)  Integração do terreno com as condições meteorológicas 
    - Elaboração do calco de restrições ao movimento 
   e)  Idt dos CM e VA 
    - Elaboração do Clc CM e VA 
   f)  Análise do terreno (VA) 
    (1)  Obs e C Tir 
    (2)  Cobertas e abrigos 
    (3)  Obstáculos 
    (4)  Acidentes capitais 
    (5)  Adequação do espaço de manobra 
    (6)  Facilidade de movimento 
    (7)  Rede viária 
    (8)  Outros aspectos (faixas de infiltração, rotas de aproximação etc.) 
   g)  Comparação das vias de acesso 
   h)  Efeitos do Ter e das Condições Meteorológicas sobre as operações militares 
   i)  Resistências admissíveis nas VA 
    (1)  R Blq junto ao LAADA 
    (2)  R Blq em Prof que permite C Atq 
    (3)  R Blq mais em Prof 
    (4)  Traçado da PMA 
    (5)  Grau de Rst admissível 
  4)  Situação do inimigo (PITCIC) 
   a)  Base de dados sobre o inimigo 
   b)  Análise da ordem de batalha do inimigo 
    (1)  Dispositivo 
    (2)  Composição 
    (3)  Valor 
    (4)  Atividades importantes, recentes e atuais 
    (5)  Peculiaridades e deficiências 
   c)  Confecção dos Clc de situação do inimigo 
  5)  Nossa situação 
   a)  Efetivo 
   b)  Composição 
   c)  Dispositivo 
   d)  Situação logística 
   e)  Moral 
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   f)  Instrução e adestramento 
   g)  Apoio ao combate 
   h)  Unidades vizinhas e interpostas 
   i)  Deficiências 
   j)  Condições de tempo e espaço 
    (1)  Distâncias e tempos de percurso 
    (2)  Duração provável de operação 
   k)  Outras informações 
  6)  Forças Amigas 
  7)  Centros de Gravidade e vulnerabilidades críticas (SFC) 
   - Capacidades Críticas, Requisitos Críticos e Vulnerabilidades Críticas da própria 
Força e do Inimigo 
  8)  Poder Relativo de Combate (dois modelos de análise do PRC) 
   a)  Fatores de comparação 
    (1)  Forças Combatentes 
    (2)  Comando e Controle 
    (3)  Logística 
    (4)  Fatores de tempo e distância 
   b)  Fatores de comparação 
    (1)  Função Manobra e Movimento 
    (2)  Função Fogos 
    (3)  Função Proteção 
    (4)  Função Logística 
    (5)  Função Comando e Controle 
    (6)  Apoio de engenharia 
    (7)  Terreno 
    (8)  Dispositivo 
   c)  Conclusão 
    (1)  Consolidação dos fatores de superioridade 
    (2)  Desequilíbrio 
    (3)  Reversão dos fatores de superioridade do inimigo 
  9)  Conclusão Parcial 
   a)  Aspectos relevantes das forças amigas 
   b)  Aspectos relevantes da área de responsabilidade e da CPC. 
    (1)  Necessidades de Inteligência (EEI) 
    (2)  Fatores de força e fraqueza (FFF); e 
    (3)  Determinação inicial da adequação da própria força 
 
3.  POSSIBILIDADES DO INIMIGO, LINHAS DE AÇÃO E CONFRONTO 
 3.1  POSSIBILIDADES DO INIMIGO (Psb I) (PITICIC) 
  1)  Enumeração (QUE?, QUANDO?, ONDE? E COM QUE VALOR?) 
  2)  Vulnerabilidades 
  3)  Possibilidade(s) do Ini com maior probabilidade de adoção 
  4)  Prováveis Obj do Ini ou R Blq 
  5)  L Aç lni 
   a)  Montagem e Na das L Aç Ini 
   b)  Priorização das L Aç Ini 
   c)  Detalhamento das L Aç Ini 
  6)  Mntg do Calco e Matriz Eventos 
  7)  Probabilidade de adoção das Psb I 
 
 3.2  NOSSAS LINHAS DE AÇÃO (LAç) 
  1)  Elaboração das linhas de ação: 
   a)  Faseamento da operação; 
   b)  Definição de indicadores; 
   c)  Seleção de Frentes; 
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   d)  Seleção de alvos; e 
   e)  Seleção de direção (ões) tática (s) de atuação. 
  2)  Conceito sumário de cada linha de ação. 
  3)  Prova preliminar de adequabilidade, praticabilidade e aceitabilidade. 
  4)  Validação das linhas de ação. 
  5)  Elementos essenciais 
   - QUE: ações a realizar 
   - QUANDO: início da ação 
   - ONDE: por e para onde 
   - COMO: Dspo, esforço, etc. 
  6)  Na defesa (processo das cinco fases) 
   a)  Resistência adotada nas VA 
   b)  P Cmb na ADA 
   c)  P Cmb da F Seg e sua Loc 
   d)  Ajustamento das L Aç 
  7)  No Ataque 
   a)  Passos preliminares 
    (1)  Seleção de frente 
    (2)  Forma de manobra 
    (3)  Objetivo decisivo 
   b)  Sequência de montagem 
    (1)  Obj intermediário 
    (2)  Regulação da Man 
    (3)  VA do Atq Pcp 
    (4)  VA do(s) Atq Scd 
    (5)  Valor da Res 
    (6)  Ações na Fr não selecionada 
  8)  Risco de Fratricídio 
 
 3.3  CONFRONTO DAS LINHAS DE AÇÃO COM AS Psb I (Realização do Jogo da Guerra) 
  1)  Ações que o inimigo poderá executar para realizar a Psb I. 
  2)  Ações que serão executadas para realizar a LAç, em face dessa Psb I; 
  3)  Interações entre a LAç e a Psb I. 
  4)  Conclusões 
 
 3.3.1 CONFRONTO PROPRIAMENTE DITO 
  1)  L Aç Nr 1 do Ini x L Aç Nr 
   a)  P Cmb Nec ao Rpto da Pos da Tr Ini Empn 
   b)  Jogo da guerra (movimento) 
    - Z Reu – P Atq 
    - LP Rpto Pos Tr Ini Empn 
    - Rupt da Pos Ini – Obj 
    - Aç após Conq Obj final 
    - Matriz de sincronização (registro) 
  2)  L Aç Nr 2 do Ini x L Aç Nr 
“Observação: Na análise, onde se visualiza o Cmb, procura-se: 
 - determinar resultados prováveis 
 - introduzir aperfeiçoamentos 
 - completar os itens que quando, onde, como 
 - levantar Vtg e Dvtg 
 - sincronizar as Aç no campo batalha (registro) 
 - considerar os princípios de guerra 
 - confeccionar o Clc apoio à decisão.” 
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4. COMPARAÇÃO DAS NOSSAS LINHAS DE AÇÃO 
 4.1  PROCESSO DAS VANTAGENS E DESVANTAGENS 
  1)  Linha de Ac Nr 1 
   - Vantagens 
   - Desvantagens 
  2)  Linha de Ac Nr 2 
   - Vantagens 
   - Desvantagens 
  3)  Conclusão 
  - A melhor L Aç é a Nr 
“Observação: Na comparação procura-se julgar a importância das Vtg e Dvtg e não apenas a 
preponderância quantitativa.” 
 
 4.2  PROCESSO DOS FATORES DE COMPARAÇÃO 
  1)  Terreno 
   a)  Linha de Ação Nr 1 
    - Vantagens 
    - Desvantagens 
   b)  Linha de Ação Nr 2 
    - Vantagens 
    - Desvantagens 
  2)  Rapidez 
  3)  Nosso dispositivo 
  4)  Dispositivo do inimigo 
  5)  Princípios de guerra 
  6)  Conclusão 
  A L Aç Nr..... é a mais rápida 
 
 4.3  PRODUTOS AO FINAL DA FASE 
  1)  Vantagens e desvantagens 
  2)  Prova final de Adequabilidade, Praticabilidade e Aceitabilidade. 
  3)  Matriz de Decisão 
  4)  Avaliação do Mérito Relativo das LAç e Seleção de uma LAç para a Decisão. 
  5)  Matriz de Sincronização. 
“Observação: O Cmt determina os fatores preponderantes (nosso Dspo, Dspo Ini, Nr de baixas, 
terreno, GE etc).” 
 
5.  DECISÃO 
 - Quem? Que? Quando? Onde? Como? E Para quê? (se for o caso) 
 - Matriz de Sincronização 
  1) Estado final desejado 
  2) A missão e a concepção da manobra do comandante 
  3) Necessidades de suporte logísticio 
  4) Diretrizes de Com Soc, Op Psico, As Civ, Op Esp e condutas de refugiados ou 
evacuados. 
  5) Diretrizes para a confecção da Lista de Alvos 
 
6.  EMISSÃO DO PLANO OU ORDEM 
 - Distribuição dos planos ou ordens aos escalões subordinados 
 - Reunião de confirmação de ordens 
 

(a)________________________________ 
Comandante 

Anexos: (quando for o caso) 
Distribuição: (quando for o caso) 
Autenticação: (quando for o caso) 

(Classificação Sigilosa) 

(BRASIL, 2014b) 


