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RESUMO 
 
  
O Programa Estratégico do Exército (Prg EE) Guarani consiste na implantação de uma 
Nova Família de Blindados Sobre Rodas (NFBR), concebida para transformar as 
Organizações Militares (OM) de Infantaria Motorizada em Mecanizada, e substituir os 
Veículos Blindados EE-11 Urutu e EE-9 Cascavel, que vêm sendo empregados nas 
Unidades de Cavalaria por mais de 40 anos. O processo foi iniciado a partir de 2013, 
com a instituição do Projeto Estratégico do Exército (PEE) Guarani, que inicialmente 
propôs a Pesquisa e o Desenvolvimento (P&D) de 22 diferentes veículos blindados, 
até 2031, dentro de uma conjuntura econômica favorável. Quatro anos mais tarde, 
dessa vez dentro de um cenário de restrições orçamentárias, o PEE Guarani foi 
transformado em Programa, adotando uma metodologia de Portfólios, Programas e 
Projetos, que alinhou os seus produtos aos Objetivos Estratégicos do Exército (OEE). 
Essa transformação, no entanto, vem trazendo inovações limitadas em relação ao 
antigo Projeto Estratégico, pois a sua gestão não está considerando de maneira 
adequada os indicadores de tempo e de custos (recursos disponíveis). Nesse 
contexto, o presente trabalho tem por objetivo investigar as ações que poderão ser 
tomadas para inovar a gestão do Prg EE Guarani, visando o emprego dos recursos 
disponíveis, no mais curto prazo possível. O meio de investigação escolhido foi o de 
Estudo de Caso, que teve como base a análise do Projeto Viatura Blindada de 
Transporte de Pessoal - Média Sobre Rodas (VBTP-MSR) 6x6, através da 
triangulação dos dados obtidos no Referencial Teórico, nos Documentos Oficiais e 
nos dados coletados em entrevistas e na observação indireta. Ao final deste trabalho 
serão apresentadas propostas, que poderão ser implantadas para inovar a estrutura 
funcional do Prg EE Guarani, os seus ciclos de vida, as restrições concorrentes e a 
própria cultura organizacional das partes envolvidas na gestão desse Programa. 
 
Palavras-chaves: Cultura de Inovação; Gestão de Projetos; Programa Estratégico do 
Exército Guarani. 



 
 

ABSTRACT 
 
 
The Brazilian Army’s Strategic Program Guarani consists on the establishment of a 
New Family of Wheeled Armored Vehicles, designed to transform the Motorized 
Infantry Military’s Organizations into Mechanized, and to replace the Armored 
Personnel Carrier Vehicle (APC) EE-11 Urutu and the Armored Reconnaissance 
Vehicle EE-9 Cascavel, which has been employed in Cavalry Units for over 40 years. 
The process started from 2013, with the establishment of the Army’s Strategic Project 
Guarani, which proposed the Research and Development (R&D) of 22 different 
armored vehicles, by 2031, within a favorable economic environment. Four years later, 
this time within a scenario of budgetary constraints, the Project Guarani was 
transformed into a Program, adopting the methodology of Portfolios, Programs and 
Projects, which aligned its products with the Army’s Strategic Objectives. This 
transformation, however, has brought limited innovations in relation to the old Strategic 
Project, because its management is not considering in an adequate way the indicators 
of time and costs (available resources). In this context, this paper aims to investigate 
the actions that can be taken to innovate the management of the Program Guarani, 
aiming at the use of available resources, as soon as possible. The research method 
chosen was the Case Study, which was based on the analysis of the Armored 
Personnel Carrier Vehicle 6x6, through the triangulation of the data obtained in the 
Theoretical Reference, Official Documents and data collected in interviews and indirect 
observation. At the end of this paper, it´ll be presented proposals, which may be 
implemented to innovate the Program Guarani's functional structure, life cycles, 
competing constraints and the organizational culture of the parties involved in the 
management of this program. 
 
Keywords: Culture of Innovation; Project management; Army’s Strategic Program 
Guarani. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AGR Arsenal de Guerra do Rio 

AGSP Arsenal de Guerra de São Paulo 

AMAN Academia Militar das Agulhas Negras 

APC Armored Personnel Carrier Vehicle 

APG Administração Pública Gerencial 

BCMS Batalhão Central de Manutenção e Suprimento 

Bda C Mec Brigada de Cavalaria Mecanizada 

Bda Inf L Mth Brigada de Infantaria Leve - Montanha 

Bda Inf Mec Brigada de Infantaria Mecanizada 

Bda Inf Mtz Brigada de Infantaria Motorizada 

Bda Inf Pqdt Brigada de Infantaria Paraquedista 

Bda Inf Sl Brigada de Infantaria de Selva 

B DOMPSA Batalhão de Dobragem, Manutenção de Paraquedas e 
Suprimentos pelo Ar 

BID Base Industrial de Defesa 

BI Mec Batalhão de Infantaria Mecanizado 

B Log Batalhão Logístico 

B Log L Batalhão Logístico Leve 

B Mnt Batalhão de Manutenção 

BMSA Batalhão Manutenção e Suprimento de Armamento 

BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

C2 Comando e Controle 

CA Custo Atual 

CACTTIV Comissão de Absorção de Conhecimentos e Transferência de 
Tecnologia junto à IVECO 

CAEx Centro de Avaliação do Exército 



 
 

CAMANF Caminhão Anfíbio 

CAPES Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior 

CBT Computer Based Training 

CBTP-ML Carro Blindado de Transporte de Pessoal – Meia Lagarta 

CBR Carro Blindado de Reconhecimento 

CC Carro de Combate 

CCOMSEx Centro de Comunicação Social do Exército 

C Dout Ex Centro de Doutrina do Exército 

CEBW Comissão do Exército Brasileiro em Washington  

Cel Coronel  

CFN Corpo de Fuzileiros Navais 

Cia AC Companhia Anticarro 

CI Bld Centro de Instrução de Blindados 

Cia Com Companhia de Comunicações 

CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico 

COLOG Comando Logístico 

CONDOP Condicionantes Doutrinárias e Operacionais  

COTER Comando de Operações Terrestres 

CP Closing a Project 

CPDB Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Blindados 

CRR Carro de Reconhecimento de Rodas 

CS Controlling a Stage 

CTEx Centro Tecnológico do Exército 

CTTA Carro de Transporte de Tropas Anfíbio 

CT&I Ciência, Tecnologia e Inovação 



 
 

CVV Custo de Ciclo de Vida 

DCT Departamento de Ciência e Tecnologia 

DEC Departamento de Engenharia e Construção 

DECEx Departamento de Ensino e Cultura do Exército 

DF Diretoria de Fabricação 

DIP Documento da Iniciação do Projeto 

D Mat Diretoria de Material 

DOAMEPI Doutrina, Organização, Adestramento, Material, Educação, 
Pessoal e Infraestrutura 

DoD United States Department of Defense 

DOTMLPF Doctrine, Organization, Training, Materiel, Leadership and 
Education, Personnel, and Facilities 

DP Directing a Project 

DPET Diretoria de Pesquisa e Ensino Técnico do Exército 

D Sup Depósito de Suprimento 

EAP Estrutura Analítica de Projeto 

EA Prg Estrutura Analítica de Programa 

EB Exército Brasileiro 

EBF Estratégia Braço Forte 

EC Emenda Constitucional 

ECEME Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 

ED Estratégia(s) de Defesa 

END Estratégia Nacional de Defesa 

Engesa Engenheiros Especializados S/A 

EPEx Escritório de Projetos do Exército 

EPMC Enterprise Portfolio Management Council 

EsSA Escola de Sargentos das Armas 

EsSLog Escola de Sargentos de Logística 

Esqd Esquadrão 

EUA Estados Unidos da América 



 
 

EVA Earned Value Analysis 

FA Forças Armadas 

F Emp Estr Força(s) de Emprego Estratégico 

F Emp Ge Força(s) de Emprego Geral 

FIAT Fabbrica Italiana Automobili Torino 

FINEP Financiadora de Estudos e Projetos 

FMS Foreign Military Sales  

FRF Fundação Ricardo Franco 

F Ter Força Terrestre 

FVI Fatores Valorativos para Inovação  

GAC Grupo(s) de Artilharia de Campanha 

GE Governo Empreendedor, Guerra Eletrônica 

GIF Gabinete de Intervenção Federal 

GLO Garantia da Lei e da Ordem 

GP Governança Pública 

GPP Gerenciamento de Portfólio de Projetos 

GSP Governança no Setor Público 

GT Grupo de Trabalho 

GU Grande(s) Unidade(s) 

GUEs Grupamento de Unidades Escola 

IPCA Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

IP Initiating a Project 

IVECO Industrial Vehicles Corporation 

Kg Quilograma 

LBDN Livro Branco de Defesa Nacional 

LED Lote Experimental Doutrinário 

MAI Meio(s) Auxiliar(es) de Instrução 

MAE Medidas de Ataque Eletrônico  

MAGE Medidas de Apoio à Guerra Eletrônica (MAGE) 



 
 

MD Ministério da Defesa 

MEM Material de Emprego Militar 

MEPCD Metodologia Estruturada de Planejamento e Controle de 
Projetos 

mm Milímetro(s) 

MMF Missão Militar Francesa 

MP Managing Product Delivery 

MSP Managing Successful Programme 

nº  Número 

ND Natureza de Despesa 

NFBR Nova Família de Blindados Sobre Rodas 

NGP Nova Gestão Pública 

NEGAPEB Normas para Elaboração, Gerenciamento e Acompanhamento 
de Projetos do Exército Brasileiro 

NEGAPORT Normas para Elaboração, Gerenciamento e Acompanhamento 
do Portfólio e dos Programas Estratégicos do Exército Brasileiro 

OAP-SR Obuseiro Autopropulsado Sobre Rodas    

OCOP Obtenção da Capacidade Operacional Plena 

ODOp Órgão de Direção Operacional 

ODS Órgão de Direção Setorial 

OEE Objetivo(s) Estratégico(s) do Exército 

OGC Office of Government Commerce 

OM Organização(ões) Militar(es) 

PBC Planejamento Baseado em Capacidades 

PDCA Plan, Do, Check e Action 

PD&I Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

PEEx Plano Estratégico do Exército  

PIB Produto Interno Bruto 

PMI Project Management Institute 

PMT Política Militar Terrestre 



 
 

PND Política Nacional de Defesa 

PPA Plano(s) Plurianual(is) da União 

PqRMM/2 Parque Regional de Motomecanização da 2ª Região Militar 

Pq R Mnt Parque Regional de Manutenção 

Prg EE Programa(s) Estratégico(s) do Exército 

PRINCE2 Projetos em um Ambiente Controlado 

Prio Prioridade 

PRODE Produto(s) de Defesa 

PROFORÇA Projeto de Força do Exército Brasileiro 

PROTEGER Sistema Integrado de Proteção de Estruturas Estratégicas 
Terrestres 

Prtf EE Portfólio Estratégico do Exército 

P&D Pesquisa e Desenvolvimento 

QM Qualificação Militar 

RC Mec Regimento de Cavalaria Mecanizado 

REMAX Reparo de Metralhadora Automatizado X 

RFI Request for information 

RFP Request for Proposal 

RH Recursos Humanos 

RM Região Militar 

RMA Revolution in Military Affairs 

ROB Requisitos Operacionais Básicos 

RUM Regime de Utilização Médio 

R&D Research and Development 

SAC Serviço de Atendimento ao Cidadão 

SB Managing a Stage Boundary 

SEF Secretaria de Economia e Finanças 

SIPLEx Sistema de Planejamento do Exército 

SISFRON Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras 



 
 

SLI Suporte Logístico Integrado 

SU Starting Up a Project 

TCU Tribunal de Contas da União 

TN Território Nacional 

Usiminas Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A 

UT Unmanned Turret 

VBB Viatura Blindada Brasileira 

VBC Viatura Blindada de Combate 

VBC AAe-MSR Viatura Blindada de Combate Antiaérea - Média Sobre Rodas 

VBC AC-LSR Viatura Blindada de Combate Anticarro - Leve Sobre Rodas 

VBE Amb-MSR Viatura Blindada Especial Ambulância - Média Sobre Rodas 

VBE CDT-MSR Viatura Blindada Especial de Central de Direção de Tiro - Média 
Sobre Rodas 

VBE Com - MSR Viatura Blindada Especial Posto de Comando - Média Sobre 
Rodas 

VBE DQBRN-LSR Viatura Blindada Especial de Defesa Química, Biológica, 
Radiológica e Nuclear – Leve Sobre Rodas 

VBE DQBRN-MSR Viatura Blindada Especial de Defesa Química, Biológica, 
Radiológica e Nuclear – Média Sobre Rodas 

VBE Dsmn-MSR Viatura Blindada Especial de Desminagem - Média Sobre 
Rodas 

VBE Eng-MSR Viatura Blindada Especial de Engenharia - Média Sobre Rodas 

VBE Es-MSR Viatura Blindada Especial Escola – Média Sobre Rodas 

VBE GE-LSR Viatura Blindada Especial de Guerra Eletrônica - Leve Sobre 
Rodas 

VBE L Pnt-MSR Viatura Blindada Especial Lança-Ponte - Média Sobre Rodas 

VBE PC-MSR Viatura Blindada Especial Posto de Comando - Média Sobre 
Rodas 

VBE OA-LSR Viatura Blindada Especial de Observador Avançado - Leve 
Sobre Rodas 

VBE Ofn-MSR Viatura Blindada Especial Oficina – Média Sobre Rodas 

VBE Rdr-LSR Viatura Blindada Especial Radar – Leve Sobre Rodas 



 
 

VBE Soc-MSR Viatura Blindada Especial Socorro – Média Sobre Rodas 

VBL Viatura Blindada Leve 

VBM Viatura Blindada Média 

VBMrt-MSR Viatura Blindada Morteiro - Média Sobre Rodas 

VBMT-LSR Viatura Blindada Multitarefa - Leve Sobre Rodas 

VBO AP SR 155 mm Viatura Blindada Obuseiro Autopropulsado Sobre Rodas de 
155 milímetros 

VBR Viatura Blindada de Reconhecimento 

VBR-MSR Viatura Blindada de Reconhecimento - Média Sobre Rodas 

VBTP-MSR Viatura Blindada de Transporte de Pessoal - Média Sobre 
Rodas 

VG Valor Ganho 

VME Valor Monetário Esperado 

VP Valor Planejado 

VT Vetores de Transformação 

 



 
 

LISTA DE QUADROS 
 

Quadro 1 – Gastos previstos com os PEE.................................................... 29 

Quadro 2 –  Principais partes interessadas do Prg EE Guarani................... 37 

Quadro 3 – Vantagens e desvantagens dos instrumentos de coleta............ 44 

Quadro 4 – Critérios para seleção do universo de pesquisados..................... 49 

Quadro 5 – Programação das atividades de Coleta de Dados....................... 50 

Quadro 6 – Quadro de triangulação dos dados coletados.............................. 60 

Quadro 7 – Fatores de sucesso e fracasso para os parâmetros de custo, 
tempo e qualidade..................................................................... 66 

Quadro 8 – Quadro explicativo da Matriz de Objetivos e Métodos................ 67 

Quadro 9 – Quadro explicativo do Ciclo de Vida Iterativo do Gerenciamento 
de Programa............................................................................... 72 

Quadro 10 – Quadro explicativo do Ciclo de Vida em Espiral do 
Gerenciamento de Programa.................................................... 73 

Quadro 11 – Grupos de Processos do Guia PMBOK e suas funções............. 78 

Quadro 12 – Processos do PRINCE2 e as suas funções............................... 79 

Quadro 13 – Quadro Explicativo da Estrutura Organizacional com o 
PRINCE2................................................................................... 91 

Quadro 14 – Pressupostos Fundamentais Subjacentes................................ 95 

Quadro 15 – Características da Organização Burocrática............................. 102 

Quadro 16 – Principais ações da reforma administrativa no Brasil............... 106 

Quadro 17 –  Principais características dos quadrantes da Cultura 
Organizacional............................................................................ 114 

Quadro 18 – Modernização do CBR M8 Greyhound e do CBTP-ML M2........ 120 

Quadro 19 – Entrega das VBTP-MSR 6x6 Guarani........................................ 130 

Quadro 20 – Planejamento da entrega de Sistemas de Armas...................... 131 

Quadro 21 – Distribuição das VBTP-MSR 6x6 Guarani por OM..................... 135 

Quadro 22 –  Cursos ministrados no início da vigência do SLI do Contrato nº 
120/2016 – COLOG.................................................................... 138 



 
 

Quadro 23 – Cursos ministrados em substituição ao SLI do Contrato nº 
120/2016 - COLOG..................................................................... 141 

Quadro 24 – Cadeia de Manutenção proposta pelo COLOG para o 2º 
Escalão....................................................................................... 141 

Quadro 25 – Cadeia de Manutenção proposta pelo COLOG para o 3º 
Escalão e o 4º Escalão................................................................ 142 

Quadro 26 – Viaturas Blindadas Leves Sobre Rodas 4x4............................... 143 

Quadro 27 – Viaturas Blindadas Média Sobre Rodas (6x6 e/ou 8x8)............. 145 

Quadro 28 – Cronograma Físico-Financeiro do Prg EE Guarani entre 2018 e 
2035........................................................................................ 169 

Quadro 29 – Prioridade proposta para a distribuição das VBTP-MSR 6x6 
Guarani..................................................................................... 171 

Quadro 30 – Escalões de Manutenção propostos para o Prg EE Guarani…. 171 

   

   

   

   

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1 – Adaptação, Modernização e Transformação................................. 27 

Figura 2 –  Processo evolutivo do EB para a Era do Conhecimento............... 28 

Figura 3 – Nova Família de Blindados Sobre Rodas....................................... 30 

Figura 4 – Estrutura Analítica do Projeto Estratégico do Exército Guarani.... 31 

Figura 5 – Portfólio Estratégico do Exército.................................................... 33 

Figura 6 – Estrutura Analítica do Programa Estratégico do Exército Guarani 34 

Figura 7 – Influência da inovação na transformação da Defesa...................... 35 

Figura 8 – Modelo de Estrutura Matricial........................................................ 64 

Figura 9 – Estrutura do The Standard for Program Management................... 65 

Figura 10 – Diagrama do Managing Successful Programmes da OGC........... 65 

Figura 11 – Matriz de objetivos e métodos....................................................... 66 

Figura 12 – Áreas do Conhecimento do Guia PMBOK..................................... 68 

Figura 13 – Áreas de Controle do PRINCE2.................................................... 68 

Figura 14 – Os sete Temas do PRINCE2 e as perguntas que cada um 
endereça........................................................................................ 69 

Figura 15 – Relação entre Portfólios, Programas, Projetos e Operações........ 70 

Figura 16 – Ciclo de Vida Iterativo do Gerenciamento de Programa................ 72 

Figura 17 – Ciclo de Vida em Espiral do Gerenciamento de Programa........... 73 

Figura 18 – Ciclo de Vida gerenciado pelo The Standard for Program 
Management.................................................................................. 74 

Figura 19 – Ciclo de Vida gerenciado pelo Managing Successful 
Programmes.................................................................................. 75 

Figura 20 – Visão do Ciclo de Vida do Projeto................................................. 76 

Figura 21 – Ciclo de Vida de Desenvolvimento (Tradicional)........................... 77 

Figura 22 – Ciclo de Vida Iterativo do Guia PMBOK........................................ 78 

Figura 23 – Ciclo de Vida Iterativo do PRINCE2.............................................. 79 

Figura 24 – Relação entre o equilíbrio da Restrição Tripla e a qualidade........ 82 

Figura 25 – Correção do lapso de expectativa................................................. 82 



 
 

Figura 26 – Matriz de prioridades do Projeto.................................................... 83 

Figura 27 – Equilíbrio entre custos e tempo..................................................... 84 

Figura 28 – Análise de Valor Ganho (EVA)...................................................... 86 

Figura 29 – Combinação das restrições triplas no gerenciamento de um 
programa........................................................................................ 87 

Figura 30 – Matriz de probabilidade-impacto para ameaças e oportunidades. 89 

Figura 31 – Estrutura Organizacional de Gerenciamento com o PRINCE2..... 90 

Figura 32 – Os níveis de cultura e suas interações.......................................... 94 

Figura 33 – Estrutura Hierárquica ou Funcional de Gerenciamento de 
Projetos.......................................................................................... 98 

Figura 34 – Os níveis de cultura no Exército Brasileiro.................................... 101 

Figura 35 – Setores do Estado, Formas de Propriedade e de Administração.... 105 

Figura 36 – Teoria da Agência na GSP............................................................ 107 

Figura 37 – Relação insumo-produto-resultado................................................ 108 

Figura 38 – Hierarquia da Governança no The Standard for Program 
Management.................................................................................. 109 

Figura 39 – A Estrutura Matricial de gerenciamento de projetos...................... 110 

Figura 40 – O Processo de melhoria contínua no Gerenciamento de Projetos 111 

Figura 41 – Sistema de Inovação de Defesa Brasileiro..................................... 113 

Figura 42 – Quadrantes da Cultura Organizacional.......................................... 114 

Figura 43 – Relação entre os elementos da Cultura de Inovação em Defesa.... 115 

Figura 44 – CBR M8 Greyhound....................................................................... 119 

Figura 45 – CBTP-ML M2................................................................................. 120 

Figura 46 – Performance da suspensão bumerangue...................................... 121 

Figura 47 – Principais Veículos Blindados sobre Rodas da Engesa................ 125 

Figura 48 – Viatura Blindada de Combate (VBC) Osório.................................. 126 

Figura 49 – Fases de desenvolvimento da VBTP-MSR Guarani 6x6............... 129 

Figura 50 – Sistemas de Armas da VBTP-MSR Guarani 6x6........................... 131 

Figura 51 – Cadeia Produtiva do Prg EE Guarani............................................ 133 

Figura 52 – Prioridades da VBTP-MSR 6x6 Guarani em relação à articulação 
da F Ter no TN............................................................ 134 



 
 

Figura 53 – Relação entre o Custo de Aquisição e o Custo de Operação de 
um Sistema de Armas.................................................................... 136 

Figura 54 – O iceberg do SLI dos Veículos Guarani......................................... 137 

Figura 55 – VBMT-LSR 4x4.............................................................................. 145 

Figura 56 – Ilustração da VBC Mrt-MSR 6x6.................................................... 146 

Figura 57 – Transformação das VBTP EE-11 Urutu em ambulância............... 147 

Figura 58 – VBE Eng-MSR 6x6 com implementos........................................... 148 

Figura 59 – VBE Dsmn-MRS 6x6 com implementos........................................ 148 

Figura 60 – VBE Soc-MSR 8x8 Oshkosh Hemtt M984 em atividade de 
salvamento..................................................................................... 149 

Figura 61 – VBR-MSR 8x8 prevista para desenvolvimento.............................. 149 

Figura 62 – VBR EE-9 Cascavel MX8 “Modernizada”...................................... 150 

Figura 63 – Caminho para a realização dos benefícios e dos Objetivos 
Corporativos................................................................................... 152 

Figura 64 – Mapa Estratégico do Exército........................................................ 154 

Figura 65 – Analítica proposta para o Prg EE Guarani..................................... 156 

Figura 66 – Otimização de projetos integrantes através da Estrutura Matricial 156 

Figura 67 – Grupos 1, 2 e 3 do Ciclo de Vida do Programa............................. 158 

Figura 68 – Grupos 4, 5 e 6 do Ciclo de Vida do Programa............................. 159 

Figura 69 – Teste da estratégia de benefícios no término da Tranche............. 161 

Figura 70 – Desenvolvimento das tranches dos atuais projetos 
integrantes/Prg EE Guarani........................................................... 162 

Figura 71 – Inclusão dos riscos, problemas e qualidade no Grupo de 
Processos de Planejamento.......................................................... 162 

Figura 72 – Ligação entre o Grupo de Controle e o Grupo de Processos de 
Planejamento................................................................................. 163 

Figura 73 – Inclusão da Renovação do Ciclo de Vida de um Programa............. 163 

Figura 74 – Grupos de Processos de Gerenciamento de Projetos................... 165 

Figura 75 – Relação entre tolerância e exceção em cada nível de 
gerenciamento............................................................................... 167 

Figura 76 – Inclusão dos problemas e riscos no Grupo de Processos de 
Monitoramento e Controle............................................................. 168 



 
 

Figura 77 – Proposta de adequação dos Grupos de Processos das 
NEGAPEB ao PRINCE2................................................................ 168 

Figura 78 – Matriz de prioridades vislumbrada para o Prg EE Guarani............ 170 

Figura 79 – Modelo de Risco agregado pela combinação de ameaças e 
oportunidades................................................................................ 172 

Figura 80 – Estrutura do Exército Brasileiro..................................................... 175 

Figura 81 – Estrutura Matricial proposta para a gestão do Prg EE Guarani…... 176 

Figura 82 – Estrutura Organizacional proposta para a gestão de projetos 
integrantes..................................................................................... 177 

Figura 83 – Relação insumo-produto-resultado do Prg EE Guarani................. 179 

 
 



 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 – Dotação Orçamentária do PEE Guarani entre 2013 e 2017........... 31 

Gráfico 2 – Valores previstos x empenhados com o PEE Guarani................... 37 

 



 
 

SUMÁRIO 
 
 

1 INTRODUÇÃO.......................................................................................... 26 

1.1 APRESENTAÇÃO……………………………………………………………. 26 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA…………………………………………………. 32 

1.3 OBJETIVOS……………………………………………………………………. 35 

1.4 SUPOSIÇÃO E INDICADORES…………………………………….……… 36 

1.5 DELIMITAÇÃO E RELEVÂNCIA DO ESTUDO........................................ 37 

2 REFERENCIAL METODOLÓGICO.......................................................... 39 

2.1 RELAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA COM O REFERENCIAL 
TEÓRICO.................................................................................................. 39 

2.2 METODOLOGIA DA PESQUISA.............................................................. 40 

2.3 COLETA DE DADOS................................................................................ 43 

2.4 PROTOCOLO DO ESTUDO DE CASO.................................................... 45 

2.4.1 Seção A – Visão Geral do Estudo de Caso........................................... 46 

2.4.2 Seção B – Procedimentos de Coleta de Dados.................................... 48 

2.4.3 Seção C – Questões da Coleta de Dados............................................. 51 

2.4.4 Seção D – Guia para a apresentação dos resultados do Estudo de   
Caso.......................................................................................................... 57 

2.5 ANÁLISE DOS DADOS............................................................................. 58 

2.6 LIMITAÇÕES DO MÉTODO..................................................................... 60 

3 GESTÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS........................................... 62 

3.1 ESTRUTURA BASEADA EM PORTFÓLIOS, PROGRAMAS E 
PROJETOS............................................................................................... 62 

3.2 CICLO DE VIDA DE PROGRAMAS E PROJETOS.................................. 71 

3.2.1 Ciclo de Vida de Programas................................................................... 71 

3.2.2 Ciclo de Vida do Projeto......................................................................... 75 

3.3 RESTRIÇÕES CONCORRENTES NAS ATIVIDADES DE 
GERENCIAMENTO................................................................................... 81 

4 CULTURA ORGANIZACIONAL E DE INOVAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES 
ORIENTADAS A PROJETOS................................................................... 93 



 
 

4.1 INFLUÊNCIA DA CULTURA ORGANIZACIONAL NA GESTÃO DE 
PROGRAMAS E PROJETOS................................................................... 93 

4.2 CULTURA DE INOVAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES ORIENTADAS A 
PROJETOS............................................................................................... 102 

5 ESTUDO DE CASO DA VBTP-MSR 6X6 GUARANI............................... 119 

5.1 HISTÓRICO DE FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS SOBRE RODAS NO 
BRASIL...................................................................................................... 119 

5.2 CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO VBTP-MSR 6X6 
GUARANI.................................................................................................. 128 

5.3  O SUPORTE LOGÍSTICO INTEGRADO DA VBTP-MSR 6X6 GUARANI. 136 

5.4 DESENVOLVIMENTO DE NOVOS VEÍCULOS DA FAMÍLIA GUARANI..   143 

6 GESTÃO INOVADORA DO PROGRAMA ESTRATÉGICO GUARANI.... 152 

6.1 GESTÃO INOVADORA NA ESTRUTURA ORIENTADA A PROJETOS.. 152 

6.2 GESTÃO INOVADORA DOS CICLOS DE VIDA...................................... 157 

6.3  GESTÃO INOVADORA DAS RESTRIÇÕES CONCORRENTES............ 169 

6.4 INOVAÇÃO NA CULTURA ORGANIZACIONAL...................................... 173 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS...................................................................... 180 

 REFERÊNCIAS......................................................................................... 184 



26 
 

1 INTRODUÇÃO 
1.1 APRESENTAÇÃO 

O Programa Estratégico do Exército Guarani objetiva a implantação de uma 

Nova Família de Blindados de Rodas, que incorpora “[...] as mais recentes tendências 

e evoluções tecnológicas observadas no mundo” (BRASIL, 2016a, p. 148). O 

Programa iniciou com a apresentação da VBTP-MSR 6x6 Guarani, como substituta 

natural das VBTP EE-11 Urutu, empregadas nas Organizações Militares de Cavalaria 

Mecanizada há mais de 40 (quarenta) anos. Seu escopo se alinha com as demandas 

do combate moderno elencadas na Política Nacional de Defesa (PND) e na Estratégia 

Nacional de Defesa (END), de 2016, onde as Forças Armadas concebem “[...] suas 

estruturas organizacionais e operacionais em torno de capacidades, em 

consonância com a estruturação dos meios de defesa do país [...]” (BRASIL, 2016b, 

p. 24, grifo nosso).   

Essa inovação foi motivada pelas Capabilities Based Approach1, que segundo 

Lamb (2005) permitem que as forças sejam empregadas de maneiras diferentes e 

com mais eficácia, devido à mobilidade e rapidez, embora haja uma maior 

dependência às armas de precisão e tecnologias da informação. Do mesmo modo, 

Markowski, Hall e Wylie (2010) justificam a adoção desse modelo de planejamento, já 

que a demanda por capacidade de defesa é determinada pelo seu produto final, que 

é a Segurança Nacional. 

Para o Exército Brasileiro (EB), essas capacidades estão alinhadas com as 

suas missões institucionais, sendo a “aptidão requerida a uma força ou organização 

militar, para que possa cumprir determinada missão ou tarefa”. (BRASIL, 2013a, p. 

21). Para tanto, essas capacidades são obtidas por meio do acrônimo DOAMEPI 

(Doutrina, Organização, Adestramento, Material, Educação, Pessoal e Infraestrutura), 

que formam um conjunto de fatores determinantes, inter-relacionados e 

indissociáveis, que devem ser atendidos.  

O desenvolvimento de novas capacidades dentro das Forças Armadas (FA), 

possui uma íntima relação com o conceito de Transformação. A discussão sobre o 

tema surgiu na década de 1970, quando o General Marshall, iniciou uma reflexão geral 

sobre o que acontecera na Guerra do Vietnã. Com base nesse estudo, Covarrubias 

(2005, p. 82) destacou a necessidade de uma nação evoluir de um exército típico da 

                                                           
1 Conhecido no Exército Brasileiro como Planejamento Baseado em Capacidades (PBC). 
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sociedade industrial para um da era tecnológica e da informação, onde “um soldado 

na trincheira está tão informado da evolução política da guerra quanto à opinião 

pública ou seus próprios comandantes”.  

Atualmente, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América 

(Department of Defense - DoD), conceitua Transformação como um processo que 

molda a natureza militar por meio de novas combinações de conceitos, capacidades, 

pessoas e organizações, valendo-se da exploração de vantagens e da proteção contra 

vulnerabilidades (DoD, 2004). Sobre esse assunto, Garstka (2005) ressalta que o 

Processo de Transformação tem uma natureza proativa, tendo como principais 

componentes de capacidade: as Pessoas (pessoal, liderança, educação e 

treinamento), o Processo (doutrina), a Organização e a Tecnologia (material e 

instalações)2. 

Murray (1997) utiliza o termo Revolution in Military Affairs (RMA), para se 

referir às necessidades de mudanças táticas, societárias, políticas, organizacionais ou 

mesmo tecnológicas em novas abordagens conceituais à guerra. Desse modo, o autor 

amplia o conceito de Transformação, envolvendo outras Expressões do Poder 

Nacional, que não seja a militar. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, 

Covarrubias (2007, p. 18) enfatiza que o Processo de Transformação compreende 

“mudanças nas missões e tem um alcance não somente técnico, mas também 

político”. Com base nessa premissa, o autor distingue os conceitos de Adaptação, 

Modernização e Transformação, que podem ser visualizados na figura abaixo: 

 
              Figura 1 – Adaptação, Modernização e Transformação 

 
Fonte: Covarrubias (2007, p. 18). 

                                                           
2 Conhecidos no DoD como DOTMLPF (Doctrine, Organization, Training, Materiel, Leadership and 
Education, Personnel, and Facilities). 
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No caso brasileiro, a promulgação da END 2008 foi um marco histórico na 

evolução do pensamento de defesa no País. Os parâmetros definidos nesse 

documento fizeram recair sobre as Forças Armadas renovadas atribuições, que 

demandam planejamentos com capacidade de respaldar e motivar decisões 

políticas e econômicas por parte do Governo Federal (BRASIL, 2010). Nesse sentido, 

autores como De Oliveira (2009, p. 75) alertam sobre a necessidade das Forças 

Singulares serem equipadas dentro de um processo de transformação “que as habilite 

a defender adequadamente o Brasil”.  

Alinhado com as condicionantes da END 2008, o EB publicou, em 2009, a 

Estratégia Braço Forte (EBF), que determinou o objetivo inicial da modernização do 

Exército Brasileiro  (BRASIL, 2010). Essa estratégia representou o rompimento de 

uma situação de inércia, apesar de estar em descompasso com o cenário de restrição 

orçamentária no País e o impacto que esse fator poderia gerar no seu planejamento.  

Em 2011, o EB buscou corrigir essa distorção, concebendo o Projeto de Força 

do Exército Brasileiro (PROFORÇA), para trazer um novo rumo para o processo 

evolutivo do EB, em direção à Era do Conhecimento (BRASIL, 2011a). Desde então, 

o EB vem buscando uma ruptura com o modelo de modernização proposto pela EBF, 

como pode ser visualizado na Figura abaixo: 

 
Figura 2 – Processo evolutivo do EB para a Era do Conhecimento 

 
Fonte: Brasil (2011a, p. 13). 
 
Ao propor um novo processo evolutivo com o PROFORÇA, o EB estabeleceu 

sete Projetos3 Estratégicos como os indutores da Transformação, que ampliam a 

                                                           
3 Em 2017, o EB identificou que esses projetos na realidade eram programas integrantes de um portfólio 
estratégico, que possuem uma clara aderência ao Mapa Estratégico da Força. 
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capacidade operativa da Força Terrestre. (BARCELOS, 2013). Para tanto, Ramos e 

Goldoni (2016) enfatizam a necessidade dessas concepções superar as áreas que 

envolvam os fatores críticos, valendo-se dos Vetores de Transformação (VT): 

Doutrina; Preparo e Emprego; Educação e Cultura; Gestão dos Recursos Humanos; 

Gestão Corrente e Estratégica; Ciência & Tecnologia e Modernização do Material.  

A partir da definição dos PEE, o PROFORÇA seguiu uma fiel metodologia de 

planejamento, programação e orçamentação, sendo as necessidades de 

transformação inseridas nos Planos Plurianuais (PPA) 2012-2015 e 2016-2019, para 

que houvesse uma maior regularidade orçamentária. (BRASIL, 2011a). Essa 

programação é defendida por autores como De Almeida (2001, p. 28), que ressalta a 

necessidade do Orçamento de Defesa não sofrer interrupções, pois a Defesa é 

definida como um bem público, “[...] a partir de suas características de não-rivalidade 

e não-exclusividade [...]”.  

Seguindo essa linha de raciocínio, o Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN) 

de 2012 apresentou o montante de R$ 60.349,40 milhões para a implantação dos PEE 

no período de 2011 a 2031, conforme os dados apresentados no Quadro 1. (BRASIL, 

2012a). Esses valores foram levantados dentro de uma conjuntura econômica 

favorável, onde o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro havia atingindo as marcas de 

R$ 2,209 trilhões em 2010 e de R$ 2,616 trilhões em 2011 (WORLD BANK GROUP, 

2019).  

 
Quadro 1 – Gastos previstos com os PEE 

PROJETOS ESTRATÉGICOS DO EXÉRCITO PERÍODO 
PREVISTO 

VALOR GLOBAL ESTIMADO 
ATÉ 2031 (EM R$ MILHÕES) 

1. Obtenção da Capacidade Operacional Plena 
(OCOP) 2012 – 2022  11.426,80 

2. Defesa Cibernética 2011 – 2035  839,90 
3. Guarani 2011 – 20354 20.855,70 
4. Sistema Integrado de Monitoramento de 
Fronteiras (SISFRON) 2011 – 2035  11.991,00 

5. Sistema Integrado de Proteção de Estruturas 
Estratégicas Terrestres (PROTEGER) 2011 – 2035  13.230,60 

6. Sistema de Defesa Antiaérea 2010 – 2023 859,40 
7. Sistema de Misseis e Foguetes ASTROS 2020 2012 – 2023  1.146,00 
SOMA ........................................................................................... 60.349,40 

Fonte: BRASIL (2012a, p. 200). 
 

Baseado nessa demanda, o EB instituiu o Escritório de Projetos do Exército 

(EPEx), tornando-se responsável pela priorização de recursos e das atividades de 

                                                           
4 Seu cronograma físico-financeiro foi dilatado até o ano de 2040, para atender a realidade do atual 
momento econômico vivenciado pelo País. (EPEX, 2018a). 
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gerenciamento, mensuração de resultados, geração de capacidades e benefícios à 

Instituição. Sobre essa estrutura, Vargas (2009) enfatiza que o Project Office é 

importante para a sustentação dos Projetos de uma Instituição, já que aumenta o nível 

de maturidade organizacional e as suas taxas de sucesso. 

No caso do Guarani, a sua concepção foi iniciada antes mesmo da criação do 

EPEx, a partir das Condicionantes Doutrinárias Operacionais (CONDOP) nº 03/1998 

e dos Requisitos Operacionais Básicos (ROB) no 09/1999 – VBTP-MSR, que 

descreveram o “desempenho operacional exigido para uma nova família de carros 

blindados sobre rodas”. (AMARANTE, 2013, p. 47). A partir desses documentos, 

foram estabelecidas as subfamílias Leve – 4x4 e Média – 6x6 ou 8x8, que podem ser 

visualizadas na figura abaixo:  

 
                        Figura 3 – Nova Família de Blindados Sobre Rodas 

     
    Fonte: IVECO (2014, p. 13). 

 
Mesmo com a criação do EPEx, a adoção de uma estrutura baseada em 

projetos ocorreu apenas em 2013, com a publicação da 2ª edição das Normas para 

Elaboração, Gerenciamento e Acompanhamento de Projetos do Exército Brasileiro 

(NEGAPEB) 5 . Consequentemente, o Projeto Estratégico Guarani adotou uma 

Estrutura Analítica de Projeto (EAP), que pode ser visualizada na Figura 4:  

 

 

                                                           
5 Essas normas foram baseadas nas melhores práticas utilizadas na área de Gestão de Projetos, como 
é o caso do Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK) da Project 
Management Institute (PMI). 
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Figura 4 – Estrutura Analítica do Projeto Estratégico do Exército Guarani 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o ator, a partir dos dados disponibilizados em Brasil (2013b). 
 

A Estrutura Analítica apresentada acima previu o desenvolvimento de 22 

(vinte e dois) modelos dos Veículos Blindados das subfamílias leve e média, além de 

outros investimentos nas áreas de P&D, infraestrutura, Suporte Logístico Integrado 

(SLI), Preparo, capacitação de Recursos Humanos e Gestão de Projeto. (BRASIL, 

2013b). Para tanto, o Cronograma Físico-Financeiro do projeto estimou o montante 

de R$ 18.983.117.346,57, que seria desembolsado até 2031. 

Um ano depois, com o desencadeamento da crise financeira no Brasil, houve 

sucessivas quedas no PIB do país, com variações negativas de 0,69% em 2014, 

26,55% em 2015 e 0,44% em 2016. (WORLD BANK GROUP, 2019). Desse modo, as 

Dotações Orçamentárias para o Prg EE Guarani sofreram contingenciamentos6 entre 

2013 e 2015, conforme elucidado no gráfico a seguir: 
 

                 Gráfico 1 – Dotação Orçamentária7 do PEE Guarani entre 2013 e 2017 

 
Fonte: o autor, com base nos dados disponibilizados no Tesouro Gerencial de 2018. 

                                                           
6 O contingenciamento consiste no retardamento ou, ainda, na inexecução de parte da programação 
de despesa prevista na Lei Orçamentária, em função da insuficiência de receitas.  
7 Houve gastos com o PEE Guarani em outras Dotações Orçamentárias, entre 2007 e 2013. 
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O gráfico apresentado acima, demonstra que o gasto efetivamente realizado 

com o PEE Guarani, entre 2013 e 2017, foi de R$ 966.648.076,27, com 

contingenciamentos de 8,10% em 2013, 28,45% em 2014 e de 43,43% em 2015.  Na 

realidade, a maior parte desse recurso foi destinado ao desenvolvimento da VBTP-

MSR 6x6 Guarani, que era apenas 1 (um) dos 22 (vinte e dois) Veículos Blindados 

previstos na EAP desse antigo projeto. 

Diante do exposto, verifica-se que a gestão do PEE Guarani foi dimensionada 

dentro de uma perspectiva orçamentária favorável, que acabou sendo impactada pelo 

cenário econômico que estava por vir. É importante ressaltar, que a adoção de 

políticas econômicas equivocadas, dentro de um ambiente político, pode comprometer 

os planejamentos estratégicos do Setor de Defesa, “afundando” os seus programas 

(e projetos) nas limitações orçamentárias e na falta de prioridade legislativa. (OWENS, 

2005). 

Outra questão se relaciona ao próprio conceito de Projeto, que segundo 

Cleland e Ireland (2002, p. 21, tradução e grifo nosso), “[...] é uma unidade 

organizacional dedicada a entregar um projeto de desenvolvimento no prazo, dentro 
do orçamento e dentro de especificações de desempenho técnico predeterminadas. 

No caso do Guarani, constata-se que esse projeto foi concebido dentro de uma 

Estrutura Analítica que não teria provisões orçamentárias8 suficientes para atender as 

suas demandas, dentro do prazo estabelecido (2031).  

 
1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

Em 2017, o Exército buscou corrigir o rumo dos seus antigos Projetos 

Estratégicos, publicando as Normas para Elaboração, Gerenciamento e 

Acompanhamento do Portfólio e dos Programas Estratégicos do Exército Brasileiro 

(NEGAPORT), que têm como base o Managing Successful Programmes (MSP), do 

Governo do Reino Unido. (BRASIL, 2017a). Essa publicação estabeleceu um Portfólio 

Estratégico do Exército, que compreende um conjunto de Subportfólios, Programas e 

Projetos que se relacionam com os Objetivos Estratégicos do Exército, previstos na 

3ª Edição da Sistemática de Planejamento Estratégico do Exército (SIPLEx-3). 

(BRASIL, 2014a). Tal estrutura pode ser visualizada na Figura 5: 

 

                                                           
8  Foi empenhado R$ 1.365.660.451,39 com o PEE Guarani entre 2007 e 2017. Esse montante 
corresponde a apenas 7,19% do que foi estimado para o período inicial de 20 anos (2011 – 2031). 
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Figura 5 – Portfólio Estratégico do Exército 

 
Fonte: EPEx (2018a), com destaque feito pelo autor. 

 
A constituição de Portfólios, Programas e Projetos prevista nas NEGAPORT 

se alinha às disposições apresentadas por Dinsmore e Rocha (2012), que enfatizam 

a importância de um portfólio para a manutenção do rumo de um empreendimento. 

Os autores também apresentam a necessidade de uma análise dos diferentes 

cenários que incidem sobre essa estrutura, permitindo, assim, o replanejamento das 

estratégias ou dos cenários financeiros.  

Com a publicação das NEGAPORT, os antigos Projetos Estratégicos 

tornaram-se Programas, integrando o Subportfólio Defesa da Sociedade. A adoção 

dessa estrutura favorece a integração e o gerenciamento de um grupo de projetos, 

pois permite a obtenção de benefícios que não seriam realizados se fossem 
gerenciados de forma independente. (LYCETT; RASSAU; DANSON, 2004), 

Sobre esse assunto, o Gabinete do Comércio do Governo Britânico apresenta 

que os programas de uma corporação devem vincular os benefícios pretendidos, de 

maneira clara, aos seus objetivos corporativos 9 . (OGC, 2011). Adicionalmente, 

Ferguson (2014) destaca que esses proventos devem corresponder a uma melhoria 

                                                           
9 Os Objetivos Corporativos do EB são denominados Objetivos Estratégicos do Exército. 
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mensurável decorrente de um resultado (produto), percebido como vantajoso pelas 

partes interessadas. 

Alinhado a esses conceitos, o EPEx criou uma Estrutura Analítica de 

Programa (EA Prg) para o Guarani, que pode ser visualizada na Figura 6. Nessa 

concepção, cada Projeto Integrante percorre um caminho para a entrega de produtos, 

que serão convertidos em melhorias mensuradas, denominadas benefícios. 

(ANGELO; LUKOSEVICIUS, 2016).  
 

 Figura 6 – Estrutura Analítica do Programa Estratégico do Exército Guarani 

 
    Fonte: o ator, a partir dos dados disponibilizados pelo EPEx (2018b). 
 
A estrutura apresentada acima não trouxe mudanças significativas em relação 

à apresentada anteriormente, pois manteve a mesma quantidade de modelos 

previstos na antiga Subfamília 6x6 do PEE Guarani. Por outro lado, o Cronograma 

Físico-Financeiro previu um acréscimo de 18% nos gastos com o programa, entre os 

anos de 2018 e 2040, divergindo da atual conjuntura econômica do País. 

Diante do exposto, observa-se que a gestão do Prg EE Guarani não está 

considerando de maneira adequada os indicadores de tempo e de custos (recursos 

disponíveis), pois o histórico de gastos do antigo Projeto entre 2007 e 2017 (R$ 

1.365.660.451,39) foi bem inferior à perspectiva de desembolso prevista pelo EPEx, 

para o Programa, entre 2018 e 2040 (R$ 22.315.070.000,00). Consequentemente, a 

gestão do Prg EE Guarani precisa ser aprimorada, para que seja um empreendimento 

com objetivo bem definido, que opere sob as pressões de prazo, custos e qualidade 

(KERZNER, 2006). Esse aperfeiçoamento demanda a incorporação de conceitos que 

incentivem o desenvolvimento de uma cultura de inovação e debate, para que não 
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haja restrições que funcionem como “dogmas” na Estrutura Organizacional. 

(MURRAY; KNOX, 2001).  

Sobre esse assunto, Franco-Azevedo (2018) apresenta que a 
Transformação é um processo de longo prazo que depende do grau de inovação (  

para que haja mudanças na cultura organizacional das Forças Armadas. Sua 

velocidade não se relaciona, somente, com a aquisição de novos equipamentos, 

adaptações ou modernizações, mas também com a atitude inovadora no ambiente 

de defesa, conforme elucidado na figura abaixo: 
 

Figura 7 – Influência da inovação na transformação da Defesa 

 
Fonte: Franco-Azevedo (2018, p. 147).  

 
É nesse contexto, que surge o seguinte Problema de Pesquisa: como inovar 

a gestão do Prg EE Guarani, dentro de uma Estrutura Funcional (verticalizada), 
considerando as atuais restrições orçamentárias do Setor de Defesa e o seu 
prazo de conclusão? 

 
1.3 OBJETIVOS 

A presente pesquisa tem por objetivo: investigar as ações que poderão ser 

adotadas para inovar a gestão do Prg EE Guarani, priorizando o emprego dos 

recursos disponíveis, no mais curto prazo possível. 

No intuito de viabilizar a sua consecução, foram formulados os seguintes 

objetivos específicos, permitindo encadear logicamente o raciocínio descritivo 

apresentado: 

a. Apresentar os principais conceitos relacionados à Gestão de Programas e 

de Projetos; 
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b. Identificar as principais influências da cultura organizacional e de inovação 

nas instituições orientadas em projetos;  

c. Analisar a concepção e o desenvolvimento do Prg EE Guarani, a partir do 

Estudo de Caso do Projeto VBTP-MSR 6x6; e 

d. Propor ações que poderão conduzir o Prg EE Guarani para uma gestão 

inovadora. 

 
1.4 SUPOSIÇÃO E INDICADORES 

A presente pesquisa parte do pressuposto de que os indicadores de tempo e 

de custos são os principais óbices para a gestão do Prg EE Guarani, e que a estrutura 

organizacional das partes envolvidas nesse Programa pode ser aprimorada, com a 

adoção de ferramentas inovadoras na área de Gestão do Projetos. Nesse sentido, 

supõe-se que o desenvolvimento do Prg EE, dentro de uma perspectiva inovadora, 

permitirá o ajuste dos seus projetos integrantes às restrições de tempo e de recursos, 

impostas pela atual conjuntura econômica do país. 

No que tange ao indicador de tempo, o Processo de Transformação da Força 

apresenta a necessidade de o EB de 2030 dispor das capacidades necessárias para 

o cumprimento de suas tarefas geopolíticas de prosseguir com a Estratégia da 

Presença; projetar e sustentar força pelo período que for necessário, mantendo a 

eficiência dos sistemas operacionais; e cooperar com os exércitos vizinhos (BRASIL, 

2010). No caso do Prg EE Guarani, o seu prazo de conclusão foi alterado para 2040, 

excedendo em 5 (cinco) anos o prazo estabelecido inicialmente pelo PROFORÇA 

(EPEX, 2018c). 

Quanto ao indicador de custos (recursos) é possível constatar no Gráfico 2, 

que os valores anuais descentralizados com o PEE Guarani foram aquém da média 

que foi estimada até 203110. Por essa razão, a gestão do Prg EE Guarani deve ser 

racionalizada, adotando-se uma Cultura de Inovação, que atenda as reais 

expectativas de descentralização de recursos orçamentários. 

 

 

 

 

                                                           
10 A média foi calculada dividindo-se o total previsto para o PEE Guarani (R$ 1.365.660.451,39) pelo 
período de 24 anos – 6 anos de concepção (2007 a 2013) + 18 anos de PEE Guarani (2013 a 2031). 
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Gráfico 2 – Valores previstos x empenhados com o PEE Guarani  

 
Fonte: o autor. 
 
Um importante ponto a se destacar é que antes mesmo da publicação das 

NEGAPORT, houve a promulgação da EC no 95 do Teto de Gastos, que instituiu um 

Novo Regime Fiscal que vigorará por vinte exercícios financeiros (BRASIL, 2017b). 

Desse modo, o orçamento aprovado desde o Exercício de 2018 vem sendo reajustado 

a partir da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do 

ano anterior, dificultando a possibilidade de uma maior descentralização de recursos 

para o Prg EE Guarani. 
 

1.5 DELIMITAÇÃO E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

A delimitação do presente estudo, quanto ao tempo, teve como marco inicial 

o ano de 1998, quando houve a aprovação das Condicionantes Doutrinárias e 

Operacionais (CONDOP) nº 03/1998 da NFBR, e se estende até as entregas previstas 

das últimas VBTP-MSR 6x6, em 2040. O espaço abrangido, por sua vez, corresponde 

as sedes das OM contempladas com os veículos da NFBR e das principais partes 

interessadas do Programa, conforme elucidado no quadro a seguir: 
 

Quadro 2 – Principais partes interessadas do Prg EE Guarani 
Partes interessadas Justificativa 

Escritório de Projetos do Exército 
(EPEx) 

Responsável pela gestão do Prg EE Guarani e dos seus 
Projetos Integrantes. 

Centro Tecnológico do Exército 
(CTEx) 

Responsável pelas atividades científicas, tecnológicas e de 
inovação no âmbito do EB e pelo desenvolvimento da NFBR. 

Diretoria de Fabricação (DF) Elo entre o EPEx e as OM que vem sendo contempladas por 
veículos da NFBR. 

Comando de Operações Terrestres 
(COTER) 

Responsável pela Experimentação Doutrinária da NFBR, 
com destaque para as Brigadas de Infantaria Mecanizadas. 

Comando Logístico (COLOG) Responsável pelo atual contrato de aquisição das VBTP-
MSR 6x6 e do seu Suporte Logístico Integrado. 

Industrial Vehicles Corporation 
(IVECO) – Defense Vehicles Parceira do EB no desenvolvimento da NFBR. 

 “Continua” 

0,00
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“Continuação”  

Arsenal de Guerra de São Paulo 
(AGSP) 

Atualmente, trabalha na revitalização das VBR EE-9 
Cascavel e na transformação da VBTP EE-11 Urutu em 
Ambulância. Futuramente será o responsável pela 
manutenção em 3º Escalão dos veículos da Família Guarani.  

  Fonte: o autor. 
 

A escolha do Prg EE Guarani como Objeto de Pesquisa se justifica, tendo em 

vista o seu alinhamento com a END 2016, em especial as Ações Estratégicas 

desenvolvidas pela Estratégia de Defesa (ED): 2 – Fortalecimento da capacidade de 

dissuasão; 3 – Dimensionamento do Setor de Defesa; 4 – Capacitação e dotação de 

recursos humanos; 15 – Promoção da sustentabilidade da cadeia produtiva da Base 

Industrial de Defesa; e 16 – Fortalecimento da Área de Ciência e Tecnologia de 

Defesa.  Além disso, os produtos esperados pelos seus projetos integrantes geram 

benefícios que favorecem a consecução dos OEE: 1 - Contribuir com a Dissuasão 

Extrarregional e 9 - Implantar um Novo e Efetivo Sistema de Ciência, Tecnologia e 

Inovação, previstos no Mapa Estratégico do Exército.  

As tecnologias envolvidas no desenvolvimento do Prg EE Guarani também 

justificam a sua relevância como objeto de pesquisa, pois envolvem a obtenção de 

tecnologias que contribuem para a Base Industrial de Defesa (BID), gerando, por 

exemplo, empregos diretos e indiretos na fábrica da IVECO de Sete Lagoas – MG, 

que pode produzir até 200 (duzentos) Veículos Blindados por ano. Além disso, o 

desenvolvimento dos Produtos de Defesa (PRODE) com a integração da chamada 

Tríplice Hélice (Governo, Academia e Empresa) permite o fomento das atividades de 

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), que desenvolve tecnologias de uso 

dual (civil e militar). 

Ressalta-se, ainda, que o Guarani é o programa que conta com a maior 

previsão de recursos, conforme apresentado no LBDN 2012 (Quadro 1). Por essa 

razão, o presente trabalho tem relevância para a Linha de pesquisa “Gestão de 

Defesa”, por constituir uma importante ferramenta para aprimorar a gestão dos 

recursos orçamentários que serão descentralizados até 2040. 

Por fim, espera-se que o resultado do presente trabalho traga inovações para 

a gestão do Prg EE Guarani, e que contribua para o desenvolvimento de uma Cultura 

Organizacional mais flexível, alinhada às boas práticas na área de Gestão de Projetos. 

Os capítulos, a seguir, abordarão o Referencial Metodológico, o Referencial Teórico e 

o Estudo de Caso, que servirão de embasamento para a solução do Problema da 

Pesquisa. 
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2 REFERENCIAL METODOLÓGICO 
2.1 RELAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA COM O REFERENCIAL TEÓRICO 

O Referencial Metodológico abordará o caminho que foi percorrido ao longo 

desta dissertação para solucionar o problema de pesquisa, indagando sobre as 

formas de inovar a gestão do Programa Estratégico do Exército Guarani, dentro de 

uma Estrutura Funcional (verticalizada), a partir das atuais restrições orçamentárias 

do Setor de Defesa e o seu prazo de conclusão. Para tanto, o presente trabalho parte 

da premissa de que o Exército Brasileiro tem condições de inovar a gestão desse 

Programa, priorizando o emprego dos recursos disponíveis, no mais curto prazo 

possível. 

O Referencial Teórico que será apresentado nos próximos capítulos situará o 

leitor acerca dos estudos já realizados sobre o tema, na visão dos principais autores 

na área de Gestão de Projetos, Cultura Organização e Inovação. Para tanto, o 

referencial não se limitará à apresentação de um resumo, mas colocará em vez disso 

diversos autores em diálogo, no qual o pesquisador também fará parte, mencionando 

as lacunas percebidas e que serão frutos da pesquisa em questão. Tal procedimento 

permitirá “[...] uma revisão da literatura existente, no que concerne não só ao acervo 

de teorias e a suas críticas, como também aos trabalhos realizados que as tomam 

como referência”. (VERGARA, 2009, p. 29). 

Para atingir os objetivos propostos, o referencial será dividido em duas partes. 

O Capítulo 3 discutirá a Gestão de Projetos Institucionais, alinhando-se ao primeiro 

Objetivo Específico, que visa apresentar os principais conceitos relacionados à 

Gestão de Programas e de Projetos. Esse estudo iniciará abordando a estrutura de 

Gerenciamento de Portfólio de Projetos, que serve de base para o Portfólio 

Estratégico do Exército que foi apresentado na Figura 5. Posteriormente, serão 

abordados os conteúdos a respeito dos Ciclos de Vida de Programas e Projetos, que 

se aplicam ao Prg EE Guarani e aos seus projetos integrantes. Ao final, será destinado 

um tópico para as restrições concorrentes nas atividades de gerenciamento, 

detalhando os indicadores de tempo, custos e outros que contribuam para a solução 

do problema.  

O Capítulo 4, por sua vez, tratará da Cultura Organizacional e de Inovação 

nas instituições orientadas a projetos, relacionando-se com o segundo Objetivo 

Específico, que está voltado à identificação das principais influências da cultura 

organizacional e de inovação nas instituições orientadas em projetos. A referida 
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revisão começará com a influência da cultura organizacional na gestão de programas 

e projetos, manifestada através dos seus níveis de interação, dos fatores políticos e 

da estrutura organizacional. Discorrerá, também, sobre a Cultura de Inovação, 

valendo-se dos principais conceitos relacionados à Nova Gestão Pública, Governança 

Pública e Melhoria Contínua, dentro de uma Estrutura Matricial. Por fim, será 

particularizada a Cultura de Inovação em Defesa e os elementos capazes de motivar 

a integração entre as diversas culturas existentes, dentro de um Sistema.  

O Referencial Teórico será sucedido pelo Capítulo 5 - Estudo de Caso do 

Projeto VBTP-MSR 6x6 que, alinhado ao terceiro objetivo específico, servirá de base 

para a análise da concepção e do desenvolvimento do Prg EE Guarani. Nesse caso, 

a escassez de literatura referente ao Objeto da Pesquisa demandará uma triangulação 

entre os dados coletados no Referencial Teórico; nas publicações, arquivos e 

documentos do Programa Guarani; e nas entrevistas e observação indireta, que 

servirão como instrumentos de coleta de evidências.  

Por fim, o Capítulo 6 apresentará propostas que poderão conduzir o Prg EE 

Guarani para uma gestão inovadora, atendendo ao último objetivo da pesquisa. A 

metodologia empregada no presente trabalho será abordada no tópico, a seguir. 
 

2.2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

O presente trabalho tem uma abordagem do tipo qualitativa, onde o 

pesquisador é o instrumento-chave da pesquisa e o ambiente a sua fonte direta de 

dados, para que haja a interpretação do fenômeno – objeto de estudo. (GODOY, 

1995). Ao empregar esse modelo, o cientista social “[...] não se preocupa com 

representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de 

um grupo social, de uma organização [...].” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

Zanelli (2002, p. 83) apresenta que o principal objetivo da pesquisa qualitativa 

é buscar o entendimento sobre o que as pessoas compreendem ao perceberem o que 

acontece em seus ambientes. Não obstante, o uso adequado da abordagem 

qualitativa depende da capacidade do investigador de observar, analisar e registrar as 

interações entre as pessoas e o sistema. (LIEBSCHER, 1998). 

Freitas W. e Jabbour (2011) destacam que o método qualitativo tem como 

vantagem a profundidade e o valor das evidências que podem ser obtidas 

e trianguladas por meio de múltiplas fontes (como entrevistas, observações e análise 

de documentos), que trazem detalhes informais e relevantes, e uma relação mais 
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próxima e sistêmica do objeto de estudo. A escolha dessa abordagem será 

fundamental na apresentação dos resultados, onde a carência de Referencial Teórico 

sobre o Objeto de Pesquisa será complementada pela análise documental, entrevistas 

e observação indireta. 

Quanto aos fins, a pesquisa é de caráter exploratório, que busca a 

descoberta de ideias e soluções para adquirir uma maior familiaridade com o 

fenômeno de estudo. (SELLTIZ; JAHODA; DEUTSCH, 1974). Nesse sentido, Gil 

(2002) apresenta que o estudo exploratório tem como vantagem a flexibilidade do seu 

planejamento, por contemplar os mais variados aspectos relativos ao fenômeno 

estudado. O autor também enfatiza que na maioria dos casos, essas pesquisas 

envolvem o levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram 

experiências práticas com o problema pesquisado, e a análise de modelos que 

estimulem a compreensão, a exemplo do que ocorrerá com o Projeto VBTP-MSR 6x6 

Guarani. 

Em relação aos meios de investigação, o presente trabalho empregará um 
Estudo de Caso, que pode ser entendido como uma análise intensiva de um ou mais 

casos, onde o seu objetivo seja (pelo menos em parte) lançar luz sobre uma classe 

maior de casos (uma população). (GERRING, 2006). O emprego dessa ferramenta 

permite o exame de um evento contemporâneo dentro de um contexto da vida real, 

onde os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. (YIN, 

2015).  

Hartley (1994) apresenta que o Estudo de Caso não é um método 

propriamente dito, mas sim, uma estratégia de pesquisa que poderá ser usada para 

diferentes fins nas pesquisas acadêmicas. Esse é o método mais adequado para 

conhecer em profundidade todas as nuances de um determinado fenômeno 

organizacional, sendo aplicável à gestão dos projetos que integram o Prg EE Guarani 

(YIN, 2015). 

Já André (2008) discorre que a escolha do Estudo de Caso, como meio de 

investigação, se destaca pela sua capacidade de “iluminar” os fenômenos estudados, 

para que o leitor descubra novos sentidos e possa expandir suas experiências ou 

confirmar o que já sabia. A autora também atribui como vantagem, a possibilidade do 

pesquisador não partir de um esquema teórico fechado, que limite suas interpretações 

e impeça a descoberta de novas relações, mas que faça novas descobertas e 

acrescente aspectos novos à problemática pesquisada. 
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Dentre os 4 (quatro) modelos existentes, optou-se por adotar um Estudo de 
Caso Único, que é válido e decisivo para testar a teoria, quando este for 

representativo ou típico, assemelhando-se a muitos outros casos. (YIN, 2015). Voss, 

Tsikriktsis e Frohlich (2002) também afirmam que a pesquisa de um mesmo assunto 

pode ser utilizada numa variedade de contextos na mesma organização para predizer 

resultados semelhantes (replicação literal), ou produzir resultados contrários, por 

razões previsíveis no princípio da investigação (replicação teórica).  

Além disso, André (2008) elucida que o percurso metodológico do Estudo de 

Caso, deve cumprir as seguintes fases:  

1) Fase Exploratória, onde o pesquisador reúne o maior número de 

informações possíveis para delimitar com maior precisão o seu objeto de pesquisa, as 

fontes de coleta de dados e as formas de análise dos resultados (ou seja, o percurso 

metodológico como um todo);  

2) Fase de Coleta de Dados, onde o pesquisador procederá à coleta 

sistemática de informações, utilizando fontes variadas, com instrumentos mais ou 

menos estruturados, em diferentes momentos e em situações diversificadas. Dentre 

eles, Bassey (2003) considera que a entrevista, a observação e a análise de 

documentos são os três grandes métodos de coleta de dados do Estudo de Caso; e 

3) Fase de Análise de Dados, onde são adotados os procedimentos 

analíticos, quando se procura verificar a relevância dos tópicos selecionados diante 

das características específicas da situação estudada, para que sejam tomadas as 

decisões nas áreas mais exploradas. É nessa ocasião que ocorre a triangulação das 

fontes de pesquisa, recomendada por Yin (2015). 

Como já foi abordado, a carência de literatura a respeito do Objeto de 

Pesquisa (Prg EE Guarani) dificulta a solução do problema pela simples análise do 

Referencial Teórico. Sendo assim, a escolha do Estudo de Caso Único como meio 

de investigação parece ser a escolha mais apropriada para a realização desta 

dissertação, pois implica num estudo aprofundado do Projeto VBTP-MSR 6x6 

Guarani, através da triangulação de dados. Por meio dele, será possível alcançar 

resultados que poderão ser replicados para outros projetos integrantes, a exemplo da 

Viatura Blindada Morteiro - Média Sobre Rodas (VBMrt-MSR) e a Viatura Blindada 

Especial Posto de Comando - Média Sobre Rodas (VBE PC-MSR) que, em princípio, 

também serão adquiridas por P&D (evolução da plataforma existente). 

O tópico, a seguir, discorrerá sobre a fase do Coleta de Dados, elucidando 
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com maior precisão os instrumentos que serão utilizados para suprir a falta de fontes 

relacionadas ao Objeto de Pesquisa. 
 

2.3 COLETA DE DADOS 

Segundo Yin (2015), a fase da coleta de dados requer habilidades específicas 

do pesquisador, treinamento e preparação, que se não for bem planejada e conduzida, 

poderá prejudicar todo o trabalho de pesquisa. Nesse sentido, Zanelli (2002) destaca 

a importância do planejamento para assegurar a direção, rumo às informações que o 

problema requer, preservando ao mesmo tempo a ética da pesquisa. 

Mattar (2001) afirma que os dados coletados num Estudo de Caso podem ser 

obtidos em tal nível de profundidade que permitem caracterizar e explicar 

detalhadamente os aspectos singulares do caso em estudo. Por essa razão, a coleta 

de dados da presente pesquisa ocorreu de forma faseada, permitindo um eficiente 

planejamento operacional da pesquisa (FREITAS W.; JABBOUR, 2011). 

A coleta foi iniciada a partir do contato com um universo de profissionais 

militares do EPEx, DCT, DF, COLOG, IVECO e AGSP, que contribuíram com a 

disponibilização de referencial documental e algumas informações de caráter 

ostensivo.  

Os objetivos de estudo explanados para os profissionais pesquisados foram 

os mesmos que fazem parte do presente trabalho, que são: apresentar os principais 

conceitos relacionados à Gestão de Programas e de Projetos; identificar as principais 

influências da cultura organizacional e de inovação nas instituições orientadas em 

projetos; analisar a concepção e o desenvolvimento do Prg EE Guarani, a partir do 

Estudo de Caso do Projeto VBTP-MSR 6x6; e propor ações que poderão conduzir o 

Prg EE Guarani para uma gestão inovadora. 

As pessoas entrevistadas foram selecionadas dentre o universo que 

participa do desenvolvimento e gestão do Prg EE Guarani. Os critérios para acesso 

à organização e aos documentos foram limitados, havendo a necessidade de omissão 

do nome do agente e do seu local de trabalho, na transcrição dos resultados das 

entrevistas. Além disso, verificou-se a inviabilidade da pesquisa de planejamentos 

orçamentários e financeiros futuros, junto ao EPEx, tendo em vista o seu caráter 

reservado. Tais restrições são amparadas pelo art. 5º, Inciso XIV da Constituição 

Federal de 1988, quando o sigilo da fonte for necessário ao exercício profissional. 

(BRASIL, 1988). 
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As evidências, segundo Yin (2015), podem vir de diversas fontes, exigindo 

que o autor domine diferentes procedimentos de coleta de dados, como por exemplo, 

conduzir uma série de entrevistas com o mesmo participante em várias sessões ou 

ser capaz de fazer observações de campo eficazes. Nesse sentido, o presente 

trabalho diversificou os instrumentos de coleta de dados, optando pela 

documentação, entrevistas, e a observação indireta, cujos produtos foram 

remitidos posteriormente para validação. (MATTAR, 2001). 

O Mattar (2001) também ressalta que nenhuma fonte isolada tem uma 

vantagem completa sobre todas as outras, o que condiciona um bom Estudo de Caso 

à dependência de um maior número possível de fontes de natureza complementar. 

Para tanto, foram elencados 3 (três) instrumentos de Coleta de Dados, que possuem 

as vantagens e desvantagens elucidadas no quadro abaixo: 
 

Quadro 3 – Vantagens e desvantagens dos instrumentos de coleta 
Instrumento 

de Coleta Vantagens Desvantagens Partes 
Interessadas 

Documentação 

1) Estável. Pode ser revisada 
repetidamente. 
2) Discreta. Não criada como 
resultado do estudo de caso. 
3) Específica. Pode conter 
nomes exatos, referências e 
detalhes de um evento 
4) Ampla. Pode cobrir em um 
longo período, muitos 
eventos e muitos ambientes 

1) Recuperabilidade. Pode ser 
difícil encontrar 
2) Seletividade parcial, se a 
coleção estiver incompleta 
3) Relatório tendencioso. 
Reflete a parcialidade 
(desconhecida) de qualquer 
documento pelo autor. 
4) Acesso. Pode ser 
deliberadamente negado. 

EPEx, DCT, 
COTER e 
COLOG 

Entrevistas 
(curtas) 

1) Focadas. Podem se 
concentrar diretamente nos 
tópicos do estudo de caso 
2) Perceptíveis. Fornece 
explicações, bem como 
visualizações pessoais 

1) Tendenciosas devido a 
perguntas mal articuladas. 
2) Respostas tendenciosas. 
3) Imprecisão devido à falta de 
memória 
4) Reflexividade: entrevistado 
diz o que o entrevistador quer 
ouvir 

DF, CACTTIV, 
IVECO e 
COLOG  

Observação 
indireta 

Coloca o pesquisador dentro 
do contexto estudado, 
gerando insights para uma 
interlocução mais competente 

Centrado unicamente em 
observar objetos, 
comportamentos e fatos de 
interesse para o problema em 
estudo, mesmo que 
informalmente. 

EPEx, CTEx e 
AGSP 

 Fonte: o autor, adaptado de Yin (2017) e Mattar (2001). 
 
Godoy (1995) trata da documentação como um instrumento valioso de 

abordagem de dados qualitativos, que é utilizado para complementar a informação 

obtida em outras fontes, aumentando assim as suas evidências (GODOY, 1995; YIN, 

2015). No caso em questão, foram utilizados e-mails, atas de reuniões, documentos 
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administrativos (propostas, relatórios de progresso e outros registros internos) e 

estudos/avaliações formais relacionadas ao objeto de estudo. 

Minayo (1994), por seu turno, aborda as entrevistas como um procedimento 

de coleta de informações sobre determinado tema científico, que é realizada por 

iniciativa do entrevistador para fornecer informações pertinentes sobre um objeto de 

pesquisa. Tal instrumento constitui uma importante fonte de conhecimento, na visão 

de Duarte e Barros (2006), já que objetiva o fornecimento de elementos para a 

compreensão de uma determinada situação ou a estrutura de um problema. Por essa 

razão, optou-se pelo emprego de entrevistas semiestruturadas, onde o pesquisador 

segue um conjunto de questões previamente definidas, dentro de um contexto muito 

semelhante a uma Conversa Informal (BONI; QUARESMA, 2005).  
Por fim, a observação indireta complementou as informações que não 

puderam ser coletadas pelos meios apresentados acima. Para tanto, houve a 

elaboração prévia de um roteiro, com temas, e que fosse preciso a ponto de se obter 

dados verídicos. (FREITAS W.; JABBOUR, 2011). Essas informações foram 

importantes para verificar a situação atual dos novos veículos da NFBR que serão 

desenvolvidos, em que pese a necessidade da manutenção do sigilo da fonte. 

O emprego de um protocolo para o Estudo de Caso conferiu credibilidade para 

a presente pesquisa, por adotar critérios rigorosos no uso da metodologia, e transmitir 

confiança às pessoas e à organização estudada, para que o pesquisador se certifique 

e garanta que não haverá nenhum transtorno na condução do estudo (ZANELI, 2002). 

Desse modo, o protocolo11 do Estudo de Caso da VBTP-MSR 6x6 Guarani foi dividido 

em quatro seções, para garantir a confiabilidade da pesquisa e servir de orientação 

ao pesquisador na coleta de dados (YIN, 2015, p. 88). Essa estrutura será 

apresentada no próximo tópico. 
 
2.4 PROTOCOLO DO ESTUDO DE CASO 

O Estudo de Caso da VBTP-MSR 6x6 Guarani empregou o modelo de 

Protocolo proposto por YIN (2015), para aumentar a confiabilidade da pesquisa e 

orientar este pesquisador na realização da coleta de dados de um caso único. Para 

tanto, este Protocolo encontra-se composto pelas seguintes seções: 

Seção A – visão geral do estudo de caso; 

                                                           
11 Não houve a confecção de um relatório específico para o Estudo de Caso. Os resultados serão 
apresentados no capítulo 5 desta dissertação. 
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Seção B – procedimentos de coleta de dados; 

Seção C – questões de coleta de dados; e 

Seção D – guia para o resultado do estudo de caso. 

É importante ressaltar que durante a execução deste Estudo de Caso houve 

a distribuição do conteúdo da Seção A para todos os participantes da pesquisa; e dos 

tópicos da Seção C, para as partes que foram selecionadas para as entrevistas e a 

observação indireta.  
 

2.4.1 Seção A – Visão Geral do Estudo de Caso 
O Programa Estratégico do Exército (Prg EE) Guarani consiste na 

implantação de uma Nova Família de Blindados Sobre Rodas (NFBR), concebida para 

transformar as Organizações Militares (OM) de Infantaria Motorizada em Mecanizada, 

e substituir os Veículos Blindados EE-11 Urutu e EE-9 Cascavel, que vêm sendo 

empregados nas Unidades de Cavalaria por mais de 40 anos.  

Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo investigar as ações que 

poderão ser tomadas para inovar a gestão do Prg EE Guarani, priorizando o emprego 

dos recursos disponíveis, no mais curto prazo possível. O meio de investigação 

escolhido foi o de Estudo de Caso, que teve como base a análise do Projeto Viatura 

Blindada de Transporte de Pessoal - Média Sobre Rodas (VBTP-MSR) 6x6, através 

da triangulação dos dados obtidos no Referencial Teórico, nos Documentos Oficiais e 

nos dados coletados em entrevistas e na observação indireta.  

No intuito de viabilizar a sua consecução, foram formulados os seguintes 

objetivos específicos, que permitem encadear logicamente o raciocínio descritivo 

apresentado: 

a. Apresentar os principais conceitos relacionados à Gestão de Programas e 

de Projetos. (Capítulo 3 – Gestão de Projetos Institucionais); 

b. Identificar as principais influências da cultura organizacional e de inovação 

nas instituições orientadas em projetos. (Capítulo 4 – Cultura Organizacional e de 

Inovação nas Instituições Orientadas a Projetos); 

c. Analisar a concepção e o desenvolvimento do Prg EE Guarani, a partir do 

Estudo de Caso do Projeto VBTP-MSR 6x6. (Capítulo 5 – Estudo de Caso da VBTP-

MSR 6x6 Guarani, que é o objeto da presente pesquisa); e 

d. Propor ações que poderão conduzir o Prg EE Guarani para uma gestão 

inovadora. (Capítulo 6 – Gestão Inovadora do Programa Estratégico Guarani). 
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A presente pesquisa parte do pressuposto de que os indicadores de tempo e 

de custos são os principais óbices para a gestão do Prg EE Guarani, e que a estrutura 

organizacional das partes envolvidas nesse Programa pode ser aprimorada, com a 

adoção de ferramentas inovadoras na área de Gestão do Projetos. Assim, supõe-se 

que o desenvolvimento do Prg EE, dentro de uma perspectiva inovadora, permitirá o 

ajuste dos seus projetos integrantes às restrições de tempo e de custos (recursos), 

impostas pela atual conjuntura econômica do país. 

No que tange ao indicador de tempo, o Processo de Transformação da Força 

apresenta a necessidade do EB de 2030 dispor das capacidades necessárias para o 

cumprimento de suas tarefas geopolíticas de prosseguir com a Estratégia da 

Presença; projetar e sustentar força pelo período que for necessário, mantendo a 

eficiência dos sistemas operacionais; e cooperar com os exércitos vizinhos. No caso 

do Prg EE Guarani, o seu prazo de conclusão foi alterado de 2035 para 2040, 

excedendo em cinco anos o prazo estabelecido inicialmente pelo PROFORÇA. 

Quanto ao indicador de custos, foi constatado que os valores anuais 

descentralizados para o Guarani foram aquém da média que foi estimada até 2031. 

Por essa razão, a gestão desse Programa deve ser racionalizada, adotando-se uma 

Cultura de Inovação, que atenda as reais expectativas de descentralização de 

recursos orçamentários. 

A escolha do Prg EE Guarani como Objeto de Pesquisa se justifica, tendo em 

vista o seu alinhamento com a END 2016, em especial no que tange ao fortalecimento 

da capacidade de dissuasão, ao dimensionamento do Setor de Defesa; à capacitação 

e dotação de recursos humanos, à promoção da sustentabilidade da cadeia produtiva 

da Base Industrial de Defesa; e ao fortalecimento da Área de Ciência e Tecnologia de 

Defesa.   

As questões de estudo de caso, apresentadas na Seção C tiveram como base 

o Referencial Teórico utilizado neste trabalho, que foi obtido a partir da consulta dos 

seguintes autores: 

a. Capítulo 3: Angelo e Lukosevicius (2016), Dinsmore (1992), Ferguson 

(2014), Hillson (2011), Keeling (2005), Kerzner (2006; 2009; 2015; 2018), Larson e 

Gray (2016), OGC (2011), Vargas (2009), Verzuh (2000; 2015) e Wills (2014); 

b. Capítulo 4: Alvesson (2002), Hofstede (1998) e Schein (1983; 1984; 2010), 

quanto à Cultura Organizacional; De Paula (2005), Hood (1995), Morris (2010) e 

Secchi (2009), no que tange à Cultura de Inovação; Cameron e Quin (2011), Cunha e 
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Amarante (2011) e Franco-Azevedo (2013; 2018), em relação à Cultura de Inovação 

em Defesa; e 

c. Capítulo 5: Amarante (2013), Bastos (2003; 2006; 2009), Bastos Júnior 

(2009), Bastos Júnior, Higuchi e Bacchi (2015), Ferreira (2017), Lambert (2018), 

Pângaro (2015), Santos (2018), Solomon, Sandborn e Pecht (2000) e Strachman e 

Degl’iespost (2010). 

Esses dados foram obtidos pela exploração de diversas bases de dados, 

incluindo o SCOPUS, Science Direct, ProQuest, IEEE Xplore SAGE, Scielo, Google 

Acadêmico, Taylor & Francis, Elsevier, Academy Management e Periódicos da 

Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES). Além dessas 

fontes, foram pesquisadas as publicações disponíveis na Rede de Bibliotecas 

Integradas do Exército Brasileiro. 

A apresentação deste protocolo teve como objetivo orientar este pesquisador, 

funcionando como uma agenda padronizada para a linha de investigação. Por meio 

dele, foi possível manter-se focado sobre os tópicos desse Estudo e antecipar-se a 

vários problemas, incluindo a maneira como o resultado foi exibido. 
 

2.4.2 Seção B – Procedimentos de Coleta de Dados 
A Coleta de Dados ocorreu a partir de fontes variadas, em diferentes 

momentos do presente trabalho, com instrumentos preferencialmente estruturados. A 

primeira fonte de coleta compreendeu o Referencial Teórico, desenvolvido nos 

primeiros meses da pesquisa e que teve como produto o Capítulo 3 (Gestão de 

Projetos Institucionais) e o Capítulo 4 (Cultura Organizacional e de Inovação nas 

Instituições Orientadas a Projetos). 

As demais fontes de coleta abrangeram os documentos pertencentes às 

diretorias que participam do desenvolvimento do Prg EE Guarani. Finalmente, foram 

registradas as informações levantadas nas entrevistas semiestruturadas e na 

observação indireta, a fim de complementar as lacunas deixadas pelos demais 

instrumentos. Para tanto, foram levantadas as seguintes tarefas que tiveram como 

base as orientações apresentadas por Yin (2015): 
 
a. Acesso às organizações-chave e aos entrevistados 

1) Foram realizados contatos telefônicos com militares do Centro 

Tecnológico do Exército, do Comando Logístico (COLOG), da Diretoria de Fabricação 

e do EPEx, sendo fornecidos os seguintes documentos:   
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a)    Contrato nº 01/2007-FRF (Lote Piloto de 16 VBTP-MSR 6x6 Guarani); 

b)    Contrato nº 023/2013-DCT (Lote de 26 VBTP-MSR experimentais);  

c) Contrato nº 020/2014-DCT (Lote de 60 VBTP-MSR experimentais) e 

aditivo (Lote de 56 viaturas experimentais); 

d) Portaria no 023-COTER, de 9 de maio de 2016, que aprovou as 

Condicionantes Doutrinárias e Operacionais nº 001/2016 (CONDOP nº 001/2016); 

e) Relatório da Reunião de Integração Sistêmica (RIS) do Programa 

Estratégico do Exército Guarani, realizada de 23 de novembro de 2017;  

f) Anexo C à RIS 2017 do Prg EE Guarani (Inclusão do Can.90 na 

CONDOP da NFBR); e 
g) Memória para decisão nº 04/18 – EPEx de 10 de abril de 2018 (Proposta 

para transformação do Projeto Guarani em Programa). 
2) Quanto aos entrevistados, houve uma seleção dentre aqueles que 

participam (ou já participaram) da concepção ou da gestão do Prg EE Guarani. Houve, 

ainda, a coleta de dados sobre os demais projetos integrantes através de observação 
indireta. O acesso a esses universos foi bastante restrito, estando condicionado à 

omissão do nome do agente e do seu local de trabalho, na transcrição dos resultados 

das entrevistas.  

3) Ao todo foram entrevistados 11 profissionais, em sessões que duraram 

entre 20 e 30 minutos. Os universos foram levantados de acordo com os critérios 

elucidados no quadro abaixo:  
 

Quadro 4 – Critérios para seleção do universo de pesquisados 
Assunto da evidência Universo Qualificação solicitada Método 

Lições aprendidas com a 
falência da Engesa 

Diretoria de 
Fabricação e CTEx Engenheiro Militar (IME) Entrevista 

semiestruturada 
Nacionalização de itens que 
integram a VBTP-MSR 6x6 
Guarani 

CACTTIV e IVECO Curso de Engenharia 
(funcionários da IVECO) 

Entrevista 
semiestruturada 

Suporte Logístico Integrado 
(SLI) Comando Logístico Militares do Quadro de 

Material Bélico 
Entrevista 

semiestruturada 

Distribuição dos Guaranis Diretoria de 
Fabricação - Entrevista 

semiestruturada 

Novos veículos da Família 
Guarani  

EPEx, CTEx e 
Arsenal de Guerra 

de São Paulo 

CTEx e AGSP: 
Engenheiro Militar (IME) 

Observação 
indireta 

Fonte: o autor. 
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b. Recursos para o trabalho de campo 

Os dados foram coletados com os próprios recursos do pesquisador. Toda a 

documentação foi recebida por e-mail; as entrevistas semiestruturadas e a 

observação indireta foram conduzidas através de questionários e de esclarecimentos 

adicionais encaminhados por áudio. Não foi possível realizar a pesquisa de campo, 

pessoalmente, por não haver “janelas” na OM que permitissem viagens deste 

pesquisador de Campo Grande – MS para o Rio de Janeiro – RJ e Brasília – DF.  
 
c. Procedimento para solicitar assistência ou orientação  

Eventuais necessidades de assistência ou de contatos, não franqueados para 

este pesquisador, foram levadas para a apreciação do Orientador. 
 
d. Programação das atividades de Coleta de Dados 

Essas atividades foram executadas de acordo com o seguinte planejamento: 
 

Quadro 5 – Programação das atividades de Coleta de Dados 
Ord Assunto Parte Requisitada Instrumento Prazo 

1 Gestão de Projetos Institucionais - Referencial Teórico 30/04/19 

2 Cultura Organizacional e de Inovação 
nas Instituições Orientadas a Projetos - Referencial Teórico 30/06/19 

3 Histórico de fabricação de veículos 
sobre rodas no Brasil - Referencial Teórico  31/08/19 

3.1 Lições aprendidas com a falência da 
Engesa 

Diretoria de 
Fabricação e CTEx 

Entrevista 
semiestruturada 31/08/19 

4 Concepção e desenvolvimento do 
Projeto VBTP-MSR 6x6 Guarani 

DCT e COLOG 
(documental) 

Referencial Teórico 
e documental 30/09/19 

4.1 
Condicionantes Doutrinárias e 
Operacionais das viaturas que 
integram o Prg EE Guarani 

COTER Referencial 
Documental 30/09/19 

4.2 Reuniões Sistêmicas do Prg EE 
Guarani EPEx e COLOG Referencial 

Documental 30/09/19 

4.3 Nacionalização de itens que integram a 
VBTP-MSR 6x6 Guarani CACTTIV e IVECO Entrevista 

semiestruturada 30/09/19 

5 Suporte Logístico Integrado da VBTP-
MSR 6x6 Guarani 

Diretoria de 
Fabricação e 

COLOG 

Referencial 
Documental 31/10/19 

Diretoria de 
Material (COLOG) 

Entrevista 
semiestruturada 31/10/19 

6 Distribuição dos Guaranis Diretoria de 
Fabricação 

Entrevista 
semiestruturada 31/10/19 

7 Desenvolvimento da VBC Mrt-MSR 6x6 

EPEx, CTEx e 
Arsenal de Guerra 

de São Paulo 

Observação 
indireta 30/11/19 

8 Desenvolvimento da VBE Amb-MSR 
6x6 

9 Aquisição das VBE Eng-MSR 6x6 e 
VBE Dsmn-MRS 6x6 

10 Aquisição da VBE Soc-MSR 8x8 
11 Desenvolvimento da VBR MSR 8x8 

12 Gestão do Prg EE Guarani EPEx Referencial 
Documental 30/11/19 

Fonte: o autor. 
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e. Providências para eventos não antecipados 

A coleta de dados levou em conta os horários e as disponibilidades dos 

pesquisados. Houve momentos em que o entrevistado não quis cooperar com os 

quesitos que foram apresentados, tendo em vista a sensibilidade do assunto. Essas 

restrições foram mitigadas com a garantia deste pesquisador de que a sua 

participação seria protegida de acordo com o Inciso XIV do art. 5º, da Constituição 

Federal de 1988 (sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional). 

 
2.4.3 Seção C – Questões da Coleta de Dados 

As questões do protocolo do Estudo de Caso foram formuladas para que este 

investigador se mantivesse no rumo da pesquisa, à medida em que foi ocorrendo a 

coleta de dados. (YIN, 2015). As questões foram desenvolvidas no Nível 2 (casos 

individuais) e estavam acompanhadas por uma lista de evidências, os documentos 

obtidos, as matérias relacionadas e os quesitos que serviram de subsídio para as 

entrevistas semiestruturadas e a observação indireta.  

 
a. Questão 1 – Lições aprendidas com a falência da Engesa que contribuíram 

para o desenvolvimento da VBTP-MSR 6x6 Guarani. 

Evidência 1 Instrumento de coleta de 
dados Público-alvo 

Houve uma preocupação do 
Exército Brasileiro em participar 
de todo o ciclo de vida da VBTP-
MSR 6x6 Guarani. 

Entrevista semiestruturada. 
Integrantes e ex-

integrantes da Diretoria de 
Fabricação e do CTEx 

Quesito: como foi a experiência no desenvolvimento dos blindados da 

Engesa, em relação à concepção e o desenvolvimento do Guarani? 

- Experiência tanto da tropa usuária do Urutu e Cascavel como do pessoal 

engenheiro que trabalhou na revitalização desse veículo, no Arsenal de Guerra de 

São Paulo; 

- Maior participação do EB no desenvolvimento da VBTP Guarani, pois na 

época do desenvolvimento dos veículos da Engesa não houve a retenção de 

documentos de engenharia. A consequência disso foi que durante o ciclo de vida do 

Urutu e Cascavel, o Exército não conseguiu implementar uma modernização efetiva 

nessas viaturas, apenas a revitalização, e a custos altos; e 

- Designação de engenheiros para dominar o ciclo de vida para Material de 

Emprego Militar (MEM) de alto valor agregado (mísseis, radares, blindados). Não 

significou necessariamente produzir o MEM no EB (até mesmo porque era inviável), 
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mas agir pontualmente, controlando a disponibilidade e os custos de suportabilidade 

do Material. 

Evidência 2 Instrumento de coleta de 
dados Público-alvo 

A falta de retenção dos 
documentos de engenharia da 
Engesa fez com o projeto VBTP-
MSR 6x6 Guarani iniciasse 
“praticamente do zero”. 

Entrevista semiestruturada. 
Integrantes e ex-

integrantes da Diretoria de 
Fabricação e do CTEx 

Quesito: quais foram as dificuldades decorrentes da falta de retenção de 

documentos de engenharia da Engesa? 

- Praticamente não houve, pois o carro (VBTP Guarani) era completamente 

novo. O problema foi que uma geração de engenheiros deixou de aprender projeto de 

viaturas, ao longo dos anos, por falta de acesso. 

- O know-how poderia ter sido aprendido com o Urutu, o Cascavel e, por que 

não, com o Osório. 

- O Guarani não conseguiu usufruir tanto do know-how absorvido de outras 

viaturas, há 15 anos atrás. 

- Não foram relevantes. Mesmo que a Engesa, em um cenário hipotético, 

tivesse permanecido, o EB precisaria ter investido em Recursos Humanos (RH) de 

engenharia, durante esses anos, para poder reaplicar conhecimentos em projetos de 

engenharia. 

Evidência 3 Instrumento de coleta de 
dados Público-alvo 

O EB passou a gerenciar a 
integração do “Carro” com outros 
sistemas. 

Entrevista semiestruturada. 
Integrantes e ex-

integrantes da Diretoria de 
Fabricação e do CTEx 

Quesito: a integração do veículo Guarani com outros sistemas (C2, armas) foi 

uma lição aprendida da família de viaturas da Engesa? 

- Sim. As lições aprendidas com a família de viaturas da Engesa possibilitaram 

a criação de uma nova NFBR como um sistema complexo, integrado por outros, como 

por exemplo o de armas. 

- Sim. A tendência é que as próximas viaturas tenham mais funcionalidades 

que o Guarani, pois se aprendeu muito nesse projeto. 

- Sim. Os “frutos” começam a ser colhidos agora, pois o Exército tem uma 

geração de engenheiros mais madura tecnicamente e gerencialmente, que estão 

começando a assumir maiores responsabilidades e a entregar soluções. 
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Evidência 4 Instrumento de coleta de 
dados Público-alvo 

A VBTP-MSR 6x6 Guarani 
emprega o spin-in (incorporação 
de tecnologia) de veículos civis, a 
exemplo dos blindados sobre 
rodas da Engesa. 

Referencial Teórico, palestra 
ministrada ao IMM e Entrevista 

semiestruturada  
Ex-integrantes da Diretoria 

de Fabricação  

Referencial Teórico:  

- Veículos como o Sucuri “tinham a vantagem dos seus componentes 

mecânicos serem oriundos da indústria automotiva nacional, usada em caminhões, 

que facilitava a logística de reposição de peças”. (BASTOS, 2006). 

Palestra:  

- As principais premissas da VBTP-MSR 6x6 Guarani foram o baixo custo, 

simplicidade, ganho operacional, disponibilidade de peças de prateleira, mínimo de 

60% de nacionalização, fomento à P&D e a retomada da fabricação de blindados no 

País. (FERREIRA, 2017). 

Quesito: Pode-se afirmar que o spin-in adotado na concepção da VBTP-MSR 

6x6 Guarani foi uma boa prática oriunda da gestão dos veículos sobre rodas da 

Engesa? 

- Sim, a exemplo do baixo custo, da simplicidade dos projetos e da maior 

utilização possível de peças comerciais. 

- Sim, no Guarani há componentes automotivos adaptáveis à área militar, com 

melhor desempenho e menor custo (spin-in).  

- Sim, o Guarani conta com um motor a diesel; suspensão dianteira e traseira; 

freio hidropneumático com discos nas 6 rodas, freio ABS; direção e pneus 14.00 R20. 

Esses dados constam numa edição da Revista Quatro Rodas de 2014 
 
b. Questão 2 – Nacionalização dos itens que integram a VBTP-MSR 6x6 

Guarani. 

Evidência Instrumento de coleta de 
dados Público-alvo 

A VBTP-MSR 6x6 Guarani vem 
passando por um gradativo 
processo de nacionalização dos 
seus itens. 

Referencial Documental e 
Entrevista semiestruturada  

Integrantes da IVECO e da 
CACTTIV  

Referencial Documental:  

11.18.3. É desejável que a CONTRATADA atinja, até o final da vigência do 
Contrato, índice de nacionalização igual ou superior a 70% (setenta por 
cento) do valor da Plataforma Automotiva da VBTP-MR (excluídos o Sistema 
de Armas e o Sistema de Comando e Controle), de acordo com a seguinte 
prioridade: aço balístico para fabricação da carcaça da viatura; produção e 



54 
 

instalação de spall liner e blindagem adicional; conjuntos do trem de 
potência; e as partes, peças, componentes e conjuntos de maior mortalidade. 
(BRASIL, 2016, grifos nossos). 
 

Quesito: Há previsão de algum item do Guarani ser nacionalizado ou 

produzido no país em curto ou médio prazo? 

- Sim, há previsão do aço balístico da ThyssenKrupp ser substituído pelo o da 

Usiminas. Esse trabalho vem sendo acompanhado pela Comissão de Absorção de 

Conhecimentos e Transferência de Tecnologia junto à IVECO (CACTTIV) 

- Sim, o aço balístico, mas depende de testes e da homologação do Centro 

de Avaliações do Exército. 

- Sim, a blindagem adicional, numa parceria da Diretoria de Fabricação com 

a Alltec (SP), com recursos da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). Esse item 

já foi empregado em Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), no Rio de 

Janeiro. 

- Sim, esse trabalho vem sendo acompanhado pela Comissão de Absorção 

de Conhecimentos e Transferência de Tecnologia junto à IVECO 

 
c. Questão 3 – Critério utilizado para a distribuição das VBTP-MSR 6x6 

Guarani que estão sendo produzidas. 

Evidência  Instrumento de coleta de 
dados Público-alvo 

A Concepção Estratégica do 
Exército influencia na distribuição 
das VBTP-MSR 6x6 Guarani. 

Entrevista semiestruturada  Diretoria de Fabricação 

Quesito: Quais foram as prioridades estabelecidas na distribuição das 

primeiras 284 VBTP-MSR 6x6 Guarani? 

- Estabelecimentos de Ensino, Organizações Militares da 15ª Bda Inf Mec 

(transformação) e Brigadas de Cavalaria Mecanizada da fronteira oeste do Brasil 

(modernização); e 

-  Além das OM de fronteira, aquelas que testam as capacidades do Guarani 

nas Operações de GLO (missões reais) e as que estão situadas no Núcleo Central, 

estrategicamente próximas à Capital Federal. 

 
d. Questão 4 – Situação atual do SLI contratado para as VBTP-MSR 6x6 

Guarani, adquiridas pelo Contrato nº 120/2016-COLOG/D Mat. 
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Evidência 1 Instrumento de coleta de 
dados Público-alvo 

Os custos para a prorrogação da 
vigência do SLI Contrato nº 
120/2016-COLOG/D Mat, tornaria 
o Ciclo de Vida da VBTP-MSR 6x6 
Guarani insustentável. 

Referencial Documental e 
Entrevista semiestruturada  COLOG  

Referencial Documental:  
4.1. A vigência da cobertura adicional para cada viatura será de 3 (três) anos, 
contados a partir do recebimento definitivo, ou 1.200 (um mil e duzentas) 
horas de funcionamento ou 22.500 (vinte e dois mil e quinhentos) quilômetros, 
o que acontecer primeiro. (BRASIL, 2016, grifo nosso). 

 
Quesito: a extensão do Ciclo de Vida do SLI contratado, para as VBTP-MSR 

6x6 Guarani, é compensadora sob o ponto de vista orçamentário? 

- Não, pois seria necessário manter a cobertura de 1.580 veículos, durante 

todo o ciclo de vida do Programa Guarani; e 

- Não. O custo do SLI por viatura seria de aproximadamente R$ 175.000,00, 

por ano, perfazendo o montante de R$ 35.525.000,00, para as 203 VBTP-MSR 6x6 

do Lote Experimental Doutrinário, e de R$ 180.775.000 para os 1.033 guaranis do 

Contrato nº 120/2016 – COLOG. 

Evidência 2 Instrumento de coleta de 
dados Público-alvo 

A capacitação de militares 
substituirá gradativamente a 
cobertura contratual do SLI, após 
o término de sua vigência. 

Referencial Documental e 
Entrevista semiestruturada  COLOG  

Referencial Documental:  
5.2. As manutenções de 1º e 2º escalões serão realizadas: 
5.2.1. No primeiro ano de vigência do SLI: por técnicos da CONTRATADA, 
acompanhados pelos militares capacitados, nas OM detentoras das viaturas, 
sob supervisão da IVECO/CONTRATADA. 
5.2.2. No segundo e terceiro anos de vigência do SLI: pelos militares 
capacitados, nas OM detentoras das viaturas, sob supervisão da 
IVECO/CONTRATADA. (BRASIL, 2016c). 

 
Quesito: De que maneira ocorrerá a transição da cobertura do SLI para a 

manutenção realizada pelo pessoal militar? 

- Com a realização de cursos, ministrados na própria OM detentora do veículo, 

nas OM de Manutenção, e de outros que são realizados no Centro de Instrução de 

Blindados (CI Bld); 

- A médio prazo, a manutenção de 2º Escalão será realizada nos Batalhões 

Logísticos, a de 3º Escalão será realizada nos Parques/Batalhões de Manutenção e a 

de 4º Escalão será executada no Arsenal de Guerra de São Paulo; e 
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- Com a criação de uma Qualificação Militar de Mecânico de Manutenção de 

Viaturas Blindadas. 

 
d. Questão 5 – Previsão de desenvolvimento ou compra de novos veículos 

da Família Guarani 

Evidência  Instrumento de coleta de 
dados Público-alvo 

Há previsão de desenvolvimento 
de outros modelos da NFBR, por 
meio de aquisição ou P&D 

Observação indireta EPEx, CTEx e Arsenal de 
Guerra de São Paulo 

 
Tema 1: Viatura Blindada de Combate Morteiro - Média Sobre Rodas 6x6 

- É a próxima viatura prevista para ser desenvolvida por P&D. Basicamente, 

utilizará a mesma plataforma da VBTP-MSR 6x6 Guarani. 

- Matéria relacionada: https://estrategiaglobal.blog.br/2018/12/ctex-sedia-

reuniao-do-projeto-da-viatura-guarani-versao-morteiro.html. 
 
Tema 2: Viatura Blindada Especial Ambulância - Média Sobre Rodas 6x6 

- Não há previsão de ser desenvolvida em médio prazo. Por ora, o Arsenal de 

Guerra de São Paulo está transformando as VBTP EE-11 Urutu em VBE Ambulância. 

- Matéria relacionada: https://resiscomsex.eb.mil.br/web/resiscomsex/eb-em-

revista (aba “todas”, p. 312). 

- Informações adicionais: apresentação sobre o “Acompanhamento da 

Logística do Guarani”, ministrada pela Diretoria de Material, na 5ª Reunião de 

Acompanhamento do Contrato 120/2016. 
 
Tema 3: Viatura Blindada Especial de Desminagem - Média Sobre Rodas e 

Viatura Blindada Especial Lança-Ponte - Média Sobre Rodas 

- Não há previsão de ser desenvolvida em médio prazo. Possivelmente será 

adquirida por FMS. 

- Matéria relacionada: http://tecnodefesa.com.br/esta-nascendo-um-novo-

veiculo-da-familia-guarani-a-viatura-blindada-de-combate-engenharia. 

- Informações adicionais: apresentação sobre o “Programa Estratégico do 

Exército Guarani”, ministrada pela Diretoria de Material, na Reunião de Integração 

Sistêmica de 2017. 

 

 

 

https://estrategiaglobal.blog.br/2018/12/ctex-sedia-
https://resiscomsex.eb.mil.br/web/resiscomsex/eb-em-
http://tecnodefesa.com.br/esta-nascendo-um-novo-


57 
 

Tema 4: Viatura Blindada Especial Socorro – Média Sobre Rodas 

- Não há previsão de ser desenvolvida em médio prazo, pois demanda uma 

plataforma 8x8. Estão sendo adquiridas 20 viaturas, por meio de FMS [essa 

informação diverge da matéria abaixo, que trata de 10 unidades]. 

- Matéria relacionada:  

https://www.defesaaereanaval.com.br/exercito/exercito-brasileiro-confirma-

aquisicao-de-10-viaturas-blindadas-de-socorro-oshkosh-m984; 

- Informações adicionais: apresentação sobre o “Programa Estratégico do 

Exército Guarani”, ministrada pela Diretoria de Material, na Reunião de Integração 

Sistêmica de 2017. 
 

Tema 5: Viatura Blindada de Reconhecimento - Média Sobre Rodas  

- Provavelmente será um dos últimos modelos a serem desenvolvidos, por se 

tratar de nova plataforma (8x8), com canhão 105 mm Essa lacuna será preenchida, 

temporariamente, pela modernização da VBR EE-9 Cascavel. 

- Referencial documental: 
Os custos previstos para uma nova VBR conforme preveem as CONDOP Nr 
01/16 são da ordem de US$ 4.300.000,00 e os valores orçados para a 
modernização do CASCAVEL são de R$ 2.500.000,00 por unidade. 
Trazendo os valores para Reais, com câmbio de US$ 1,00 valendo R$ 3,26, 
chegaríamos aos seguintes valores: nova VBR (R$ 14.018.000,00) e o 
CASCAVEL modernizado (R$ 2.500.000,00). O que reflete em uma 
diferença de 5,6 vezes. 
Ou seja, com o valor de uma nova VBR seria possível modernizar ao menos 
cinco VBR EE-9 CASCAVEL. (EPEX, 2017b, grifos nossos). 

 
- Matéria relacionada: http://tecnodefesa.com.br/esclarecendo-os-mitos-o-

novo-cascavel-da-equitron. 

- Informações adicionais: apresentação sobre o “Programa Estratégico do 

Exército Guarani”, ministrada pelo Centro de Doutrina do Exército, na Reunião de 

Integração Sistêmica de 2017. 

 
2.4.4 Seção D – Guia para a apresentação dos resultados do Estudo de Caso 

O presente guia apresentará o Público-alvo do presente Estudo de Caso, a 

sua composição e o critério escolhido para a análise dos dados coletados. Os 

resultados deste estudo serão apresentados nos tópicos do Capítulo 5, não havendo, 

portanto, um relatório específico para esse fim. 

O Estudo de Caso apresentado nesta Dissertação tem como Público-alvo os 

integrantes do Escritório de Projetos do Exército, da Diretoria de Fabricação e do 

https://www.defesaaereanaval.com.br/exercito/exercito-brasileiro-confirma-
http://tecnodefesa.com.br/esclarecendo-os-mitos-o-
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Comando Logístico, que são as principais partes interessadas na gestão do Programa 

Estratégico Guarani. Esse universo se estende aos pesquisadores na área de Gestão 

de Projetos e àqueles que tem a VBTP-MSR-6x6 Guarani como objeto de pesquisa. 
Os resultados deste Estudo serão apresentados na forma de texto corrido, 

sendo complementados pelo emprego de tabelas e figuras para elucidar melhor a 

análise dos dados coletados.   

A partir da definição dos instrumentos de coleta de dados e do protocolo 

utilizado no presente estudo, será apresentada, a seguir, a estratégia para a análise 

dos dados e das evidências levantadas.   

 
2.5 ANÁLISE DOS DADOS 

A Análise dos Dados é definida por Yin (2015), como um exame, 

categorização, classificação ou mesmo a recombinação das evidências, onde se 

mantém o modelo conceitual e as proposições iniciais do estudo como referências. 

(BORGES; HOPPEN; LUCE, 2009). Além disso, Alves-Mazzoti e Gewandsznajder 

(2004) argumentam que à medida que os dados são coletados, o pesquisador procura 

identificar temas e relações, para construir interpretações, novas questões ou até 

mesmo para aperfeiçoar os levantamentos anteriores. Segundo eles, a Análise de 

Dados leva à busca de novas informações complementares ou mais específicas que 

testam as suas interpretações, num processo de ‘sintonia fina’ que vai até a análise 

final. 

Sendo assim, o roteiro para a análise do Estudo de Caso seguiu as seguintes 

fases: 

1) Transcrição fidedigna das evidências coletadas, que foram organizadas 

e enviadas posteriormente aos entrevistados para confirmação. (FREITAS W.; 

JABBOUR, 2011); 

2) Descrição detalhada das evidências coletadas, que permitiu a 

identificação de dados e informações relevantes para a pesquisa, bem como os 

insights levantados. (MIGUEL, 2007); e 

3) Análise das evidências, com base no Referencial Teórico, para que 

fossem identificadas as convergências e as divergências da literatura pesquisada, 

partindo-se do princípio de que os dados não falam por si e devem ser articulados 

para compor um quadro consistente. (ZANELLI, 2002). 
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A análise das evidências apresentadas acima ocorreu a partir da 

triangulação dos dados obtidos nos instrumentos de coleta e no Referencial Teórico, 

para que as conclusões desse estudo tivessem os seus riscos reduzidos e não 

refletissem enviesamentos ou limitações próprias de um único método (MAXWELL, 

1996). O emprego dessa ferramenta é de fundamental importância na visão de Denzin 

e Lincoln (2000), por acrescentar rigor, amplitude, complexidade, riqueza e 

profundidade a qualquer tipo de investigação. 

A Triangulação é vantajosa para a metodologia de Estudo de Caso, pois 

combina métodos e fontes de coleta, a exemplo das entrevistas, questionários, 

observação e documentos, além dos diferentes métodos de análise de dados. 

(ABDALLA et al, 2018). Seu emprego contribui, ainda, para a validade e a 

confiabilidade da pesquisa, pois fornece uma imagem mais confiável do fenômeno, 

por meio da convergência (PATTON, 2014). 

Dentre os modelos existentes, a triangulação metodológica faz uso de 

múltiplos métodos para obter os dados mais completos e detalhados possíveis sobre 

o fenômeno”. (FRANCO-AZEVEDO et al, 2013, p. 5). Nesse caso, a combinação de 

métodos, como a entrevista e a observação, permite um melhor entendimento de 

uma dada realidade para evitar os vieses de uma estratégia de método único. 

(ABDALLA et al, 2018). 

A partir desses conceitos, foi possível analisar as evidências do Estudo de 

Caso, a partir da triangulação dos dados obtidos no Referencial Teórico, no 

Referencial Documental e nas coletas realizadas nas entrevistas e nas observações 
indiretas, que se encontram ilustradas no quadro 6: 
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Quadro 6 – Quadro de triangulação dos dados coletados 

Item Tópico Referencial Teórico  Referencial 
Documental 

Demais fontes 
de coleta 

5.1 
Histórico de fabricação 
de Veículos Sobre 
Rodas no Brasil 

Bastos (2003; 2006; 
2009), Bastos Júnior 
(2009), Strachman e 
Degl’iespost (2010) 

EPEx (2018b) Entrevista 
semiestruturada 

5.2 

Concepção e 
desenvolvimento do 
Projeto VBTP-MSR 
6x6 Guarani 

Amarante (2013), Bastos 
Júnior, Higuchi e Bacchi 
(2015), Boabaid (2014).  
Ferreira (2017), Oliveira 
(2014) e Santos (2018) 

Brasil (2007; 
2012b; 2013c; 
2014b; 2014c; 
2016c; 2017) e 
COLOG (2019). 

Entrevista 
semiestruturada 

5.3 
O Suporte Logístico 
Integrado da VBTP-
MSR 6x6 Guarani 

Blanchard (2003), Glas; 
Hofmann e Eßig (2013), 
Jones (2006), Lambert 
(2008) e Pângaro (2015) 

COLOG (2017; 
2019) 

Entrevista 
semiestruturada 

5.4 
Desenvolvimento de 
novos veículos da 
Família Guarani 

Santos (2018) 

Brasil (2016d), 
COLOG (2017; 
2019) e EPEx 

(2017b) 

Observação 
indireta 

Fonte: o autor. 
 

Mesmo com todas as vantagens apresentadas acima, ainda há muita crítica 

e preconceito quanto ao uso do Estudo de Caso, devido a sua falta de rigor científico, 

pouca base para generalização científica e demora na obtenção e análise de dados. 

O tópico a seguir discorrerá sobre as principais limitações desse método. 

 
2.6 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

O Estudo de Caso, na visão de Yin (2015), é visto com relativo desprezo 

pelos pesquisadores e é tratado de forma menos desejável que os experimentos e 

levantamentos. As principais limitações apresentadas na literatura residem na alegada 

falta de rigor científico da pesquisa; na pouca base que esse método fornece para se 

fazer uma generalização estatística; e na demora no emprego do método e do 

resultado, que muitas vezes são documentos volumosos, de difícil leitura e 

compreensão.  

Sobre esse último aspecto, Duarte e Barros (2006) elucidam o cuidado que o 

pesquisador deve ter para não confundir o Estudo de Caso com outros métodos 

específicos de coleta, como é o caso da etnografia ou da observação participante, que 

demandam períodos mais longos de permanência no campo. Yin (2015) argumenta, 

ainda, que os estudos de caso poderão ser acelerados, se o pesquisador adotar as 

seguintes medidas: 

 
1. Definir claramente as questões de pesquisa; 
2. Elaborar um plano de pesquisa que leve em consideração os perigos do 
sentimento de certeza (inevitável, mas superável); 
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3. Evitar narrativas maçantes, com textos longos e relatórios extensos, pois 
isso dificulta a análise e desestimula a leitura; 
4. Realizar uma boa revisão de literatura do tema a ser analisado, para obter 
maior precisão na formulação das questões; 
5. Ser rigoroso ao desenvolver categorias, indicadores, definir e delimitar 
tipos de comportamento. (DUARTE; BARROS, 2006, p. 222). 
 

Quanto à abordagem da pesquisa, Neves (1996) apresenta que o principal 

problema desse tipo de estudo se relaciona com a falta de métodos bem estabelecidos 

para a análise. Tal limitação traz grandes dificuldades aos pesquisadores, pelo fato 

da coleta e da análise dos dados qualitativos serem extremamente trabalhosas; da 

tendência de sobrecarrega do pesquisador em vários pontos (a exemplo da 

considerável disponibilidade de tempo para a transcrição de gravações); e a falta de 

clareza dos métodos de análise que, diferentemente das análises quantitativas, 

apresentam convenções claras para o pesquisador. (MILES, 1979). 

Pelo exposto, verifica-se que o Estudo de Caso exige um certo tempo e 

dedicação do investigador, e que os seus resultados estão sujeitos às críticas em 

função das limitações metodológicas na escolha do caso, na análise dos dados e na 

geração de conclusões que são baseadas nas evidências levantadas (MIGUEL, 

2007). Não obstante, Sammartino (2002) destaca que esses tipos de limitações são 

riscos possíveis em qualquer método de investigação científica, não sendo, portanto, 

uma exclusividade desse método de análise. 

Franco-Azevedo et al (2013), por sua vez, discorrem que a estratégia de 

triangulação também possui as suas deficiências. A primeira se relaciona com a 

replicação, que é dificultada devido às concepções essenciais atreladas à visão de 

mundo do cientista social. A segunda está associada às técnicas de coleta e análise 

de dados, que devem ser cuidadosamente justificadas e explicitadas para que o 

objetivo da triangulação não seja subvertido. Em vista disso, os autores alertam sobre 

o cuidado para que essa perspectiva não seja utilizada para legitimar um método 

dominante ou aquele que é preferido pelo pesquisador. 

Embora haja limitações, o Estudo de Caso ainda é o método mais adequado 

para conhecer em profundidade todas as nuances de um determinado fenômeno 

organizacional. (YIN, 2015). Em vista disso, serão apresentados, a seguir, os capítulos 

do Referencial Teórico, que serão posteriormente triangulados com os demais 

instrumentos de coleta de dados. 
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3 GESTÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS 

3.1 ESTRUTURA BASEADA EM PORTFÓLIOS, PROGRAMAS E PROJETOS  

A PMI (2013) define portfólio como um conjunto de componentes de 

programas, projetos ou operações gerenciadas como um grupo para atingir 

objetivos estratégicos. A adoção dessa estrutura maximiza os resultados 

esperados, já que a sua duração se estende muito além do ciclo de vida de um projeto, 

para incluir desde a identificação de necessidades e oportunidades até a realização 

dos benefícios. (LEVINE, 2005). 

Rad e Levin (2006) apresentam que o modelo baseado no Gerenciamento de 

Portfólio de Projetos (GPP) tem como vantagem a adoção de um procedimento 

predefinido para selecionar projetos e um processo uniforme para avaliar seu sucesso. 

Nesse caso, as decisões de seleção e as conferências periódicas são feitas à luz das 

metas globais e de iniciativas estratégicas12, onde as avaliações são baseadas em 

procedimentos previamente padronizados. 

Prado (2009, p. 48, grifo nosso) também destaca a importância do GPP, por 

constituir “[...] o elo entre a carteira de projetos e a estratégia da organização”. 

Essa estrutura permite o acompanhamento das relações dinâmicas entre projetos, 

tornando o gerenciamento de portfólios tão valioso para que as organizações possam 

maximizar a sua produtividade. (MOORE, 2010). 

A relação entre os projetos e os Objetivos Organizacionais garante a correta 

execução dos projetos, permitindo que os benefícios esperados pela formulação 

estratégica sejam alcançados (PRADO, 2009). Por outro lado, a execução de uma 

GPP ineficaz resulta num excesso de projetos com limitação de recursos e mal 

priorizados; na tomada de decisões sem informações sólidas; e numa grande 

quantidade de pequenos projetos no portfólio. (COOPER; EDGETT; KLEINSCHMIDT, 

2000). Para se contrapor a essa problemática, a EPMC13  (2009) elaborou cinco 

questões chaves, que poderão ser visualizadas na figura a seguir: 

 
 
 
 
 
 

                                                           
12 O lançamento de um novo produto, por exemplo, é uma iniciativa estratégica que contribui para a 
meta global de dobrar o faturamento de uma empresa no período de 3 (três) anos. 
13 Enterprise Portfolio Management Council (EPMC). 
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Figura 6 – cinco questões chaves para o sucesso do GPP 

 

  

 

 
 
 
Fonte: EPMC (2009, p. 5, tradução nossa). 

 

Com a definição das metas globais e de suas iniciativas estratégicas, inicia-

se o processo do alinhamento estratégico, onde as organizações identificam as 

ações (programas e projetos) capazes de atendê-las. (PRADO, 2009). O não 

cumprimento dessa etapa resulta na seleção de projetos fracos na sua execução, pois 

serão oriundos de Portfólios “cegos” para as necessidades do negócio ou com os 

objetivos estratégicos vazios. (MOORE, 2010). Por essa razão, Kerzner (2006, p. 244) 

enfatiza que os principais objetivos do GPP devem ser orientados para [...] identificar, 

selecionar, financiar, monitorar e manter a combinação apropriada de projetos e 

iniciativas para atingir as metas e objetivos organizacionais”. 

A próxima etapa é a definição dos Programas, que segundo Levin (2013) é 

um método estratégico para gerenciar dois ou mais esforços temporários (projetos), 

onde cada empreendimento normalmente cria um produto único, serviço ou resultado, 

que se integra com outro(s) projeto(s). Da mesma forma, Pellegrinelli (1997, p. 140, 

tradução nossa) apresenta que esses esforços são gerenciados de forma coordenada, 

“[...] seja para atingir um objetivo comum ou para extrair benefícios que, de outra 

forma, não seriam realizados se fossem gerenciados de forma independente”.  

A estrutura dos programas envolve mais do que a gerência de muitos projetos 

ao mesmo tempo. Na realidade, o Gerente do Programa supervisiona o trabalho dos 

múltiplos projetos e dos seus gerentes, coordenando os seus esforços para que, 

combinados, possam atingir uma meta do programa e um objetivo comercial no plano 

estratégico de negócios. (WAGNER; BARKLEY, 2010).  

Dentre as opções existentes, o modelo matricial é o mais eficaz para o 

gerenciamento de programas complexos. Essa constituição compreende, por 

exemplo, os projetos (projeto 1 e projeto 2), nas “verticais”, responsabilizando-se pela 

Podemos 
absorver todas 
as mudanças? 

Estamos 
investindo nas 
coisas certas? 

Quão bem 
estamos 

executando? 

GPP de 
sucesso 

Estamos 
realizando os 

benefícios 
prometidos? 

Estamos 
otimizando nossa 

capacidade? 
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Execução 
do Teste 

Execução 
do Teste 

Execução 
do Teste 

Execução 
do Teste 

execução de seu escopo14; e os domínios de entrega nas “horizontais”, que incluem 

as atividades comerciais, técnicas e de teste. Nessa matriz, o programa fica na 

intersecção de ambas as direções, conduzindo os padrões do projeto e a sua 

execução, conforme ilustrado na Figura 8. (WILLS, 2014). 
 

Figura 8 – Modelo de Estrutura Matricial 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Wills (2013, p. 11, tradução nossa). 
 

O modelo apresentado acima permite que um desenvolvedor, por exemplo, 

se reporte diretamente ao projeto (linha vertical). Por outro lado, esse mesmo 

indivíduo poderá se reportar indiretamente com a Liderança Técnica (linha horizontal) 

para a padronização de padrões e ferramentas. Com isso, a relação de subordinação 

não será significativamente importante, por causa das relações diretas e indiretas dos 

relatórios. (WILLS, 2013). 

 O Gerenciamento de Programas segue métodos que descrevem as etapas e 

os processos que devem ser seguidos para que os objetivos de um programa sejam 

atingidos (MILLER III, 2013). Um deles é o The Standard of Program Management, da 

Project Management Institute (PMI) que é uma orientação sobre princípios, práticas e 

atividades de gerenciamento, que são geralmente reconhecidos para apoiar boas 

práticas de gerenciamento de programas. (PMI, 2017a). Sua composição compreende 

5 (cinco) Domínios de Desempenho e 10 (dez) Atividades de Apoio, que interagem, 

conforme ilustrado a seguir: 

                                                           
14 São os requisitos do projeto, que vão desde as condições de fluxo de trabalho, especificações de 
projeto e design, até as pessoas e recursos necessários para concluí-lo. (Wagner; Barkley, 2010). 
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Arquitetura 
Plataforma 
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Planejamen-
to do Teste 
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to do Teste 
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to do Teste 

Planejamen-
to do Teste 
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Figura 9 – Estrutura do The Standard for Program Management 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: o autor, com base nos dados de PMI (2017a).  
 

De maneira similar, o Managing Successful Programmes da Office of 

Government Commerce (OGC) é um guia para o gerenciamento de programas, que 

são projetados para mudar a organização e fornecer benefícios de valor estratégico. 

(RAYNER; REISS, 2013). Sobre esse método, Ferguson (2014) apresenta uma 

organização baseada em princípios e temas de governança, dentro de um fluxo 

transformacional, que está representado no diagrama abaixo: 
 

             Figura 10 – Diagrama do Managing Successful Programmes da OGC 

 
Fonte: Rayner e Reiss (2013, p. 196, tradução nossa), adaptado pelo autor.  
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Objetivos bem definidos? 
Sim Não 

Sim 

Não 

A partir de uma Estrutura de Programa é possível gerenciar vários projetos 

afins “[...] para realizar amplos objetivos gerais ou de longo alcance em um 

determinado campo”. (KEELING, 2005, p. 7). Sendo assim, cada série de projetos 

será “um empreendimento com começo e fim definidos, dirigido por pessoas, para 

cumprir metas estabelecidas dentro de parâmetros de custo, tempo e qualidade”. 

(DINSMORE, 1992, p. 18, grifo nosso).  

Verzuh (2015) também reconhece a importância desses indicadores, que são 

fundamentais para que o projeto traga uma importante mudança para a organização. 

Essa transformação será realmente valiosa, na visão do autor, caso atenda aos 

critérios que podem ser visualizados no quadro a seguir: 

 
Quadro 7 – Fatores de sucesso e fracasso para os parâmetros de custo, tempo e qualidade 

Critérios Fatores de Sucesso Fatores de fracasso 
No Prazo O produto é entregue de acordo com 

o cronograma 
O produto não será bom, se não estiver 
pronto até o início do seu lançamento. 

No 
orçamento15 

Os projetos são investimentos que 
atendem às estimativas de custo 
previstas 

Os projetos que ultrapassam o orçamento 
poderão custar mais caro à organização, e 
não compensar os resultados obtidos. 

Com alta 
qualidade 

O resultado do projeto deve atender 
às expectativas do “cliente” quanto ao 
uso 

Escopo e desempenho insatisfatórios. 

Fonte: o autor, a partir dos dados disponibilizados por Verzuh (2015, p. 24).  
 
Além das variáreis apresentadas acima, Vargas (2009) apresenta que os 

projetos se caracterizam pela temporalidade, individualidade (do produto ou serviço 

a ser desenvolvido), complexidade e pela incerteza. Esse aspecto é particularizado 

por Turner (2009), na sua Matriz de objetivos e métodos, conforme elucidado na 

Figura 11 e no quadro explicativo, a seguir: 

 
Figura 11 – Matriz de objetivos e métodos 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Turner e Cochrane (1993, p. 95, tradução nossa). 

                                                           
15 Orçamento “é o custo financeiro planejado do projeto”. (Wagner; Barkley, 2010, p. 399). 

Projetos Tipo 2 
Desenvolvimento 

de Produtos 
(são como a água) 

Projetos Tipo 4 
Pesquisa ou 
mudança Org 

(são como o ar) 

Projetos Tipo 1 
      Engenharia  de                     
(são como a terra) 

Projetos Tipo 3 
Desenv Softwares 

de Aplicação 
(são como o fogo) 
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 Quadro 8 – Quadro explicativo da Matriz de Objetivos e Métodos 
Tipo  Objetivo Método Característica Elemento 

1 Bem 
definido 

Bem 
definido 

É possível avançar rapidamente no 
planejamento do trabalho a ser realizado 

Terra: têm a 
fundação bem sólida 

2 Bem 
definido 

Mal 
definido 

Conhecimento da funcionalidade do 
produto, mas não como ele será alcançado. 
Trabalha-se com marcos do projeto 

Água: flui para baixo, 
mas pode cortar a 
canalização 

3 Mal 
definido 

Bem 
definido 

É difícil conseguir que os usuários digam o 
que eles querem e impossível manter as 
suas ideias constantes. Trabalha-se com 
marcos do projeto 

Fogo: tem que ter 
cuidado para não se 
queimar 

4 Mal 
definido 

Mal 
definido 

São utilizadas metodologias de sistema 
sensível. Os marcos representam pontos de 
decisão onde o projeto de pesquisa deve 
passar ou ser abortado 

Vento: são muito 
difíceis de segurar 

Fonte: o autor, com base nas informações de Turner (2009). 
 

Os objetivos dos projetos são discutidos durante a fase conceitual, que 

compreende um processo contínuo de levantamento de alternativas quanto ao que 

exatamente deve ser alcançado. (KEELING, 2005). Esse estudo é representado por 

Vargas (2009) dentro de um Plano Global de Projetos, que contém uma visão geral 

dos objetivos que são direcionados às necessidades dos executivos, e aqueles que 

serão detalhados para o gerente e à sua equipe. 

Nesse mesmo contexto, as metodologias16 são definidas por Prado (2009, p. 

85), como “um conjunto de técnicas, regras e métodos orientados para um fim 

comum”, que mostram o que deve ser feito a cada momento. O sucesso desses 

empreendimentos depende da integração entre a metodologia e as ferramentas de 

gestão, permitindo que o trabalho flua com o menor número de mudanças de objetivos 

e que haja o mínimo de distúrbios possíveis nas atividades operacionais da empresa. 

(KERZNER, 2006). 

Dentre os modelos existentes, o mais conhecido é o Guia do Conhecimento 

em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK) da PMI, que inclui conhecimentos já 

comprovados por meio de práticas tradicionais amplamente utilizadas, e os que são 

relacionados às práticas mais inovadoras e avançadas que tiveram uma aplicação 

mais limitada. (VARGAS, 2009). Sua composição abrange 10 (dez) Áreas do 

Conhecimento, que podem ser visualizadas na figura abaixo: 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16  Autores como Angelo e Lukosevicius (2016) preferem o termo método, pois a metodologia 
corresponde ao estudo do método (caminho para ir além). 
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Escopo 

Cronograma 

Custos 

Qualidade 

Comunicações Recursos 

Aquisições 

Partes 
Interessadas 

Integração 

Figura 12 – Áreas do Conhecimento do Guia PMBOK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: o autor. 
 
A estrutura apresentada acima apresenta limitações na visão de Dinsmore e 

Rocha (2012), já que esse guia se concentrou demasiadamente nas habilidades de 

gerenciamento do projeto (necessárias para concluir o projeto “no prazo”, “no 

orçamento” e “dentro do escopo), deixando de incluir habilidades gerais de 

gerenciamento que podem ser indispensáveis em alguns projetos e/ ou ocasiões. 

Além do Guia PMBOK, existem os Projetos em um Ambiente Controlado 

(PRINCE2), que são reconhecidos internacionalmente pela sua flexibilidade, 

generalidade e confiança, sendo adotado “[...] por qualquer projeto, 

independentemente de escala, tipo, organização, região geográfica ou cultura”. 

(ANGELO; LUKOSEVICIOUS, 2016, p. 2, grifo nosso). Para tanto, o PRINCE2 adota 

uma disposição baseada nas Áreas de Controle (Figura 13), que interagem entre si 

para tornar o projeto mais equilibrado, possibilitando o nivelamento, por exemplo, do 

custo ou da qualidade, quando o projeto estiver sujeito a uma pressão no tempo 

(GRAHAM, 2010).  

 
Figura 13 – Áreas de Controle do PRINCE2 

 
Fonte: Angelo e Lukosevicius (2016, p. 5). 

Riscos 
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Além das variáveis apresentadas acima, o PRINCE2 dispõe de sete 

princípios17, que são interligados com os processos e os temas para formar uma 

estrutura demasiadamente forte. (BENTLEY, 2010). Esses princípios são 

reconhecidos como dogmas por Angelo e Lukosevicius (2016, p. 15) pois “[...] formam 

o alicerce sobre o qual se assentarão os temas e processos”. 

Os temas são definidos como as partes do projeto que precisam ser 

continuamente tratadas durante todo o ciclo de vida do projeto, fornecendo o “como 

proceder” em uma área específica de gerenciamento de projetos (GRAHAM, 2010). 

Sobre essa particularidade, Turley (2010) apresenta que uma instituição, por exemplo, 

utilizará com muito mais detalhes os temas Qualidade e Riscos, em relação aos 

demais, quando estiver criando um módulo lunar, que tem apenas uma chance de 
acertar. A figura abaixo elucida os sete temas do PRINCE2 e as perguntas que 

deverão ser respondidas durante os processos18 de gerenciamento: 
 

Figura 14 – Os sete Temas do PRINCE2 e as perguntas que cada um endereça 

 
Fonte: Angelo e Lukosevicius (2016, p. 21). 
 
Pelo que foi exposto neste tópico, verifica-se que a estrutura baseada em 

portfólios, programas e projetos possibilita o alinhamento entre os benefícios 

entregues pelos produtos e os Objetivos Estratégicos da Instituição. O resultado dessa 

relação será efetivo, se os gerentes dos diversos níveis de gerenciamento 

considerarem a observância dos seguintes fatores: 

1) Construção de um GPP com Programas e projetos, a exemplo do modelo 

                                                           
17 Princípios: Justificativa continuada para o negócio; Aprendizado pela experiência; Gerenciamento 
por estágios; Foco nos produtos; Adequação ao ambiente do projeto; Gerenciamento por exceção; e 
Papéis e responsabilidades definidos. 
18 Os processos do Guia PMBOK e do PRINCE2 serão apresentados no próximo tópico. 
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ilustrado na Figura 15, que realmente atenda as iniciativas estratégicas, voltadas 

para o atingimento de uma meta global. A negligência desse aspecto trará como 

consequência um excesso de projetos com limitação de recursos, mal priorizados e 

com execução insatisfatória. (RAD; LEVIN, 2006); 

2) Junção de dois ou mais projetos dentro de um Programa para que o 

gerenciamento desses esforços ocorra de maneira coordenada, resultando em 

benefícios que não seriam realizados, caso fossem gerenciados de maneira 

independente. (KEELING, 2005). É nessa etapa que o Gerente do Programa escolhe 

um método que facilita o alcance das metas estabelecidas pelo empreendimento, 

sendo mais comuns o método da PMI e o da OGC; e 

3) Desenvolvimento de um ou mais projetos, onde o seu sucesso está 

condicionado ao domínio das variáveis de Custo, Tempo e Qualidade. (DINSMORE, 

1992). Ao optar por um guia de boas práticas, como é o caso do PMBOK e o PRINCE2, 

o seu Gerente lidará com outras variáveis como o Escopo e o Risco, que irão 

potencializar os resultados esperados.  

 
Figura 15 – Relação entre Portfólios, Programas, Projetos e Operações19  

 
 Fonte: PMI (2017b, p. 12). 
 

Em síntese, constata-se que a estrutura baseada em Portfólios, Programas e 

Projetos é a que melhor contribuirá para a entrega de produtos que estejam alinhados 

com os objetivos estratégicos de uma organização. (PRADO, 2009). No caso do 

                                                           
19 As Operações compreendem uma área que está fora do escopo de gerenciamento de projetos e 
que está focada na produção contínua de mercadorias e/ou serviços. (PMI, 2017b).  
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Portfólio Estratégico do Exército existe um claro escalonamento vertical, que divide 

essa estrutura nos subportfólios Defesa da Sociedade, Geração de Força e Dimensão 

Humana. 

O Subportfólio Defesa da Sociedade compreende os oito Programas 

Estratégicos do Exército, que são responsáveis por induzir o Processo de 

Transformação da Força para ampliar a capacidade operativa da Força Terrestre. 

Nesse contexto, o Prg EE Guarani vem desenvolvendo o Subprograma Viaturas 

Mecanizadas, que se subdivide nos projetos Viaturas 6x6, Viaturas 4x4, Viatura 

Blindada de Reconhecimento e Obuseiro Autopropulsado Sobre Rodas.  

A gestão dos Programas Estratégicos vinculados a um Portfólio permite o 

gerenciamento dos seus esforços em conjunto, ao invés de tratá-los como projetos 

individuais. (LEVINE, 2005). Sua adoção maximiza os resultados esperados, pois 

conta com um ciclo de vida superior ao dos antigos Projetos Estratégicos do Exército. 

Do mesmo modo, o escalonamento do Prg EE Guarani em quatro projetos 

demanda o gerenciamento dos seus esforços de forma coordenada para que possam 

superar a complexidade e a incerteza, inerentes aos Projetos de Desenvolvimento 

de Produtos, que não possuem métodos bem definidos. (TURNER, 2009). Por essa 

razão, serão abordados, a seguir, os principais conceitos relacionados aos Ciclos de 

Vida de um programa e dos seus projetos integrantes. 
 

3.2 CICLO DE VIDA DE PROGRAMAS E PROJETOS  

3.2.1 Ciclo de Vida de Programas 

O Ciclo de Vida de um Programa, segundo Martinelli, Waddell e Rahschulte 

(2014) refere-se a todas as suas etapas de gerenciamento, que abrange desde o seu 

início até o seu fechamento final. Esse mesmo conceito é destacado por Subramanian 

(2015), que enfatiza a importância do Ciclo de Vida para assegurar a disciplina e o 

rigor no planejamento e execução das iniciativas de transformação (ou estratégicas) 

de um Programa.  

Wagner e Barkley (2010) apresentam que cada fase do ciclo de vida beneficia 

o programa, ao fornecer um veículo aprimorado para o monitoramento e controle. 

Thiry (2004), por sua vez, ressalta que esse ciclo deve ser iterativo, em vez de linear, 

incluindo períodos de estabilidade e com perspectiva de aprendizado e de sistemas. 

A figura e o quadro, a seguir, apresentam um Ciclo de Vida Iterativo, desenvolvido em 

4 (quatro) fases: 
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Figura 16 – Ciclo de Vida Iterativo do Gerenciamento de Programa  

 
Fonte: Subramanian (2015, p. 18). 
 

Quadro 9 – Quadro explicativo do Ciclo de Vida Iterativo do Gerenciamento de Programa 
Fase  Processos Objetivos Produtos 

1 Preparar 
o estágio 

Formular uma estratégia 
do Programa Validar a missão, visão e 

estratégia do programa e 
definir o problema 

Objetivos do programa, 
resultados dos negócios 
desejados, e um plano de 
programa de alto nível 

Desenvolver um roteiro 
do Programa 

2 Decidir o 
que fazer 

Definir a “escritura” do 
Programa 

Concluir a definição de 
sucesso, a validação de 
problemas e a 
determinação do escopo 
do programa  

Identificação das partes 
interessadas, criação de 
um plano de programa 
detalhado e integrado, e o 
seu estabelecimento do 
plano de programa 

Criar o Plano do 
Programa 

3 Fazer 
acontecer 

Executar o Programa Monitoramento em 
tempo real, após o início 
da execução do plano do 
programa 

Intervenção oportuna, 
que facilita a correção do 
curso e a validação da 
entrega do programa, 
alinhada ao plano 

Monitorar a entrega do 
programa 

4 

Fazer 
“pegar” 

(ser 
aceito) 

Transição para operações 
e fechamento do 

programa 

Transição do programa 
para a função de 
operações, incluindo a 
transferência de 
conhecimento. 

Comparação entre os 
resultados realizados e os 
esperados, e análise das 
lições aprendidas  Sustentar a entrega dos 

resultados 
Fonte: o autor, a partir das informações de Subramanian (2015, p. 17-19). 
 

Wagner e Barkley (2010) também argumentam que, na prática, as fases de 

um ciclo de vida podem variar nos diferentes ambientes, devendo ser cuidadosamente 

monitoradas quanto a variações. Nesse contexto, Pellegrinelli (1997) apresenta o 

modelo apresentado na Figura 17, em que o programa passa por uma 'espiral', que 

começam com a definição e o planejamento, passam para uma fase na qual os 

projetos cumprem seus objetivos, para que, então, renove o mandato do programa 

ou seja dissolvido no seu término. 

 

 

1 

2 

3 

4 
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Figura 17 – Ciclo de Vida em Espiral do Gerenciamento de Programa 

 
Fonte: Pellegrinelli (1997, p. 145, tradução nossa). 
 

Quadro 10 – Quadro explicativo do Ciclo de Vida em Espiral do Gerenciamento de Programa 
Fase  Etapas Objetivos 

1 
Iniciação 

do 
Programa 

Análise do ajuste dos novos requisitos de negócios/projetos 
e seus relacionamentos com outros programas Determinar a 

necessidade de 
um novo 

programa e os 
benefícios que se 

esperam do 
resultado de sua 

criação. 

Formação de um programa e seleção de um gerente com as 
habilidades e competências necessárias 
Criação de uma equipe, de acordo com os requisitos. 
Elaboração do esboço dos objetivos estratégicos, 
abrangendo seus termos de referência e prioridade relativa  
Redefinição de outros programas, se necessário, quanto a 
direção e conteúdo e consequente realocação de projetos 

2 
Definição e 

Planeja-
mento 

Desenvolvimento dos objetivos detalhados e do seu plano. Determinar como 
o programa pode 

agregar valor 
Alocação de responsabilidades para programar membros da 
equipe e comunicação a todo o pessoal envolvido  

3 Entrega de 
Projetos 

Análise dos desempenhos dos projetos 
Desempenho em 

relação ao 
tempo, custo e 
especificação Identificação de novos requisitos e direção do programa. 

4 Renovação 

Confirmação do ciclo anual com base nos orçamentos, no 
trabalho para o ano fiscal e no financiamento acordado. 

Confirmar os 
requisitos 

continuados de 
negócios 

Verificação do andamento do negócio para determinar se os 
programas e os seus limites ainda são apropriados. 

5 Dissolução 

Realocação de trabalho ou projetos incompletos para outros 
programas 

Verificar se o 
Programa se 

sustenta ou se 
outros grupos de 
projetos trarão 

benefícios 
maiores 

Avaliação do desempenho e benefícios para aprender lições 
que possam ser benéficas para programas similares 

Desmobilização e mudança de atribuição para a equipe  

Fonte: o autor, a partir das informações de Pellegrinelli (1997, p. 146 e 147). 

A partir dos modelos apresentados acima é possível discorrer sobre o The 

Standard for Program Management e o Managing Successful Programmes, que são 

os ciclos de vida mais utilizados na gestão de programas: 

1) O modelo norte-americano (PMI) possui um ciclo iterativo, a exemplo do 

que foi apresentado por Subramanian (2015). A diferença é que essa iteração ocorre 

dentro das subfases, sendo as três fases principais (Definição, Entrega e 

Definição e 
Planejamento 

Renovação Renovação Renovação 

Dissolução Iniciação 

Definição e 
Planejamento 

Definição e 
Planejamento 
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Encerramento) desenvolvidas de maneira linear, conforme ilustrado na Figura 18. 

(PMI, 2017a). A adoção desse tipo de estrutura constitui um ponto fraco na visão de 

Rayner e Reiss (2013), pois o desenvolvimento de três estágios distintos, onde cada 

um termina antes do primeiro projeto ir adiante, induz na mescla das três etapas em 

duas, ou até mesmo em uma, com um único Gerente Sênior.  

 
Figura 18 – Ciclo de Vida gerenciado pelo The Standard for Program Management 

 
Fonte: PMI (2017a, p. 91, tradução nossa). 

 
2) Diferentemente, o modelo Britânico (OGC) apresenta um Fluxo 

Transformacional (Figura 19), que desenvolve uma rota através do ciclo de vida de 

um programa, que vai desde a sua concepção até a entrega e fechamento. 

(FERGUSON, 2014). Na realidade, esse fluxo compreende uma sequência bastante 

similar ao espiral de Pellegrinelli (1997), que é valorizado por Ferguson (2014) por 

não apresentar processos discretos, rígidos ou formais. O MSP apresenta os 

Processo DC – Entregando a Capacidade e RB – Realizando os Benefícios, de 

maneira exclusiva, que trabalham em conjunto para harmonizar os objetivos do 

programa com a entrega dos projetos e a realização dos benefícios, por meio da 

transição para as operações. A supervisão desses processos é realizada no 

Gerenciamento das Etapas (MT), que fornece a direção, a orientação e o controle de 

alto nível. (AXELOS, 2011). 

Contudo, Rayner e Reiss (2013) criticam a fase de “Realização dos 

Benefícios” do MSP que, segundo os autores, não é realista, pois um programa 

costuma ser formalmente fechado depois que os projetos já entregaram os seus 

produtos e a responsabilidade pela realização dos benefícios foi transferida da equipe 

Definição do Programa 

Formulação do Programa 

Planejamento do Programa 

Entrega do Programa 

Encerramento do Prg 

Autorização do componente e planejamento 

Supervisão e integração dos componentes 

Transição do componente e encerramento 

Estratégia Organizacional 

Valor 
entregue 
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do programa para a empresa. 
Figura 19 – Ciclo de Vida gerenciado pelo Managing Successful Programmes 

 
Fonte: OGC (2011, p. 175, tradução nossa). 
 
A fim de evitar essa deficiência, o The Standard for Program Management 

conta com o Gerenciamento de Benefícios do Programa, desenvolvido em 5 (cinco) 

fases20 , que funciona em paralelo com as etapas do Ciclo de Vida. Sobre esse 

sistema, Arrivabene (2013) enfatiza a sua importância como um elo com o plano 

estratégico da empresa, para proporcionar uma identificação clara dos benefícios 

desejados, que permitem a priorização da iniciativa do programa no contexto do seu 

portfólio. 

A partir da escolha de um método de Gerenciamento do Ciclo de um 

Programa, é possível sincronizar os resultados dos seus projetos integrantes com os 

benefícios esperados pela corporação. Nesse contexto, será abordado, a seguir, as 

principais considerações relacionadas ao Ciclo de Vida dos Projetos. 

 
3.2.2 Ciclo de Vida do Projeto 

O Ciclo de Vida do Projeto, segundo Verzuh (2015), representa a progressão 

linear de um projeto, que vai desde a sua definição até a elaboração de um plano, e 

prossegue na execução do trabalho e no encerramento do projeto. De maneira similar, 

Kerzner (2009) apresenta a necessidade de um projeto ser desenvolvido por etapas, 

                                                           
20 Identificação de Benefícios; Análise e Planejamento de Benefícios; Entrega de Benefícios; Transição 
de Benefícios; e Manutenção de Benefícios. 

Definindo um 
Programa 

Identificando 
um Programa 

Entregando a 
Capacidade 

Realizando os 
Benefícios 

Visão da 
Estratégia 

Política 

Encerrando 
um Programa 

Mandato 

Brief do Programa 

Definição do Programa, 
Estrutura de Controle e 
Planos/Horários 

Entrega de capacidade 
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e reconhece que a clara compreensão dessas fases permite que gerentes e 

executivos controlem melhor os recursos destinados ao alcance de suas metas.  

O Ciclo de Vida de um projeto apresenta nomes e o número de fases21 

diferentes, devido à sua diversidade e natureza complexa. (LABUSCHAGNE; 

BRENT, 2005). Por outro lado, há um consenso parcial sobre as fases do ciclo de vida 

de um produto, que incluem as atividades de: Pesquisa e Desenvolvimento, 

introdução no mercado, crescimento, maturidade, deterioração e a sua “morte”. 

(KERZNER, 2009). 

Vargas (2009) apresenta que esse conjunto de fases, normalmente fixas para 

todos os tipos de projeto, se subdividem em estágios, que se alinham com a natureza 

do projeto. (construção, desenvolvimento de produtos, etc.).  

Esses estágios também são subdivididos nas atividades, ou tarefas 
específicas de cada projeto, conforme ilustrado na Figura 20: 

 
Figura 20 – Visão do Ciclo de Vida do Projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Vargas (2009, p. 45). 

 

Além dessas subdivisões, o autor apresenta que a maioria dos ciclos de vida 

dos projetos compartilha as seguintes características em comum (VARGAS, 2009): 

1) Potencial de adicionar valor ao projeto; 

2)  Custo das mudanças ou correções; 

3) Oportunidade Construtiva x Intervenção Destrutiva; 

4) Capacidade de Adequação; e 

5) Incerteza do Risco x Quantidade Arriscada. 

Em complemento a esse conceito, Webster e Knutson (2011) apresentam o 

Ciclo de Vida de Desenvolvimento, que integra os esforços apresentados nos ciclos 

                                                           
21 Keeling (2005, p. 15), por exemplo, divide o Ciclo de Vida do Projeto nas fases de Conceituação, 
Planejamento, Implementação (Execução) e Conclusão. 
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dos projetos e dos produtos. Nessa abordagem, ocorre a definição das atividades que 

visam a sua criação e a designação de outras tarefas para planejar e controlar o 

trabalho que está sendo executado. A figura abaixo ilustra os mencionados processos: 

 
Figura 21 – Ciclo de Vida de Desenvolvimento (Tradicional) 

 
Fonte: Webster e Knutson (2011, p. 3, tradução nossa). Adaptado pelo autor. 

 
O ciclo apresentado acima, pelos autores, é desenvolvido de maneira 

tradicional (ou em cascata), onde cada fase precisa ser realizada, completada e 

aprovada para que a próxima etapa comece. Essa metodologia é amplamente 

empregada em projetos de construção repetitiva, sendo raramente utilizada no 

desenvolvimento de produtos inovadores. (SMITH, 2011). 

Já o Ciclo Iterativo (ou em espiral) permite que uma fase do processo do 

produto pode seja visitada, por exemplo, se algo for descoberto durante a fase de 

projeto, o que exige a volta e a revisão das especificações criadas na fase de 

requisitos. (WEBSTER; KNUTSON, 2011). A metodologia desse ciclo possibilita a 

alteração dos recursos e a implementação durante o andamento do projeto, por meio 

de um protótipo em evolução (SMITH, 2011).  

O Guia PMBOK também adota o Ciclo de Vida Iterativo, sendo desenvolvido 

em 5 (cinco) etapas, que descrevem a distribuição do tempo das principais tarefas ao 

longo da vida do projeto. (LARSON; GRAY, 2016). Dentre elas, a fase de 

Monitoramento e Controle se destaca por manter os riscos e os problemas sob 

revisão, o que permite o ajuste de sua abordagem quando necessário. (BARKER; 
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COLE, 2007). A Figura 22 e o Quadro 11 apresentam os 5 (cinco) Grupos de 

Processos do Ciclo de Vida de Projetos da PMI: 

 
Figura 22 – Ciclo de Vida Iterativo do Guia PMBOK 

 
Fonte: PMI (2017b, p. 555). 
 

Quadro 11 – Grupos de Processos do Guia PMBOK e suas funções 
Grupo de Processo Funções 

Iniciação 
Permitem que um novo projeto (ou uma nova fase de um projeto 
já existente) seja iniciado. Eles marcam o início de um conjunto 
de tarefas e atividades. 

Planejamento Ajuda a determinar o escopo e os objetivos do projeto e define a 
sequência de tarefas e ações a serem executadas. 

Execução Refere-se a realmente executar as tarefas que contribuirão para 
o projeto. 

Monitoramento e 
Controle 

Esses processos são projetados para manter “um olho” nos 
projetos e suas tarefas, monitorar o progresso e lidar com 
variações e mudanças 

Encerramento Grupo de processos que lida com uma conclusão ordenada do 
projeto. 

 Fonte: Rayner e Reiss (2013, p. 188). 
 
À exemplo da PMI, a OGC também adota o Ciclo Iterativo nos processos do 

PRINCE2, que “representa a cronologia ou o período de tempo do projeto”. 

(GRAHAM, 2010, p. 16, tradução nossa). A diferença é que nesse modelo os 

processos “cobrem o trabalho de gerenciamento desde o momento anterior ao início 

do projeto (quando a pergunta é se o projeto deve ser feito) até o final do projeto”. 

(HINDE, 2018, p. 10, tradução nossa). Além disso, os seus processos lidam com os 
problemas e os riscos, transferindo-os, quando necessário, para o escalão 

imediatamente superior. As principais características desses processos encontram-se 

ilustradas na Figura e no Quadro, a seguir: 
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Figura 23 – Ciclo de Vida Iterativo do PRINCE2 
 

 
Fonte: Bentley (2010, p. 14), com adaptações feitas pelo autor. 

 
Quadro 12 – Processos do PRINCE2 e as suas funções 

Processos Sigla22  Funções 
Começando 
um Projeto SU 

Processo de pré-projeto, que verifica se um projeto “vale a pena” e se é 
viável, antes de pedir o comprometimento de recursos para criar um 
ambiente de projeto. 

Iniciando um 
Projeto IP 

Planeja todo o projeto em termos de seus produtos, atividades, uso de 
recursos e qualidade. Define a linha de base para os Benefícios e Riscos 
do Negócio 

Dirigindo um 
Projeto DP 

Processo que pertence ao Comitê Diretor do Projeto. Autoriza o trabalho 
a ser executado, os recursos a serem comprometidos, o início e 
encerramento do Projeto e, em alguns casos, o seu término prematuro.  

Controlando 
um Estágio CS 

Processo básico de gerenciamento do dia-a-dia. Autoriza o trabalho a 
criar ou alterar produtos (ou entregas), lida com os problemas e os riscos, 
além de avaliar o progresso e os relatórios para a alta administração.  

Gerenciando 
a Entrega de 
um Produto 

MP 

Principal “workshop” para o projeto, onde a maioria dos recursos é 
consumida. É nesse processo que os produtos do projeto são criados, os 
relatórios de progresso são fornecidos, a qualidade é revisada e os 
produtos são entregues. 

Gerenciando 
um Estágio 
Fronteiriço 

SB 

Reporta as conquistas do estágio atual de gerenciamento e o impacto no 
Plano geral do projeto e no Business Case. Planeja o próximo estágio e 
reúne Planos de Exceção, quando o Estágio de Gerenciamento sofreu 
um desvio significativo de seu plano aprovado 

Encerrando 
um Projeto CP 

Prepara o encerramento do projeto de forma ordenada, ao reconhecer 
que os objetivos do DIP foram alcançados. Pode ocorrer de forma 
prematura, quando não há mais contribuições. Ocorre, ainda, a 
identificação de lições aprendidas e de recomendações complementares.  

 Fonte: o autor, a partir dos conceitos apresentados por Bradley (1997, p. 29). 

                                                           
22 Starting Up a Project (SU), Initiating a Project (IP), Directing a Project (DP), Controlling a Stage (CS), 
Managing Product Delivery (MP), Managing a Stage Boundary (SB) e Closing a Project (CP). 
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Diante do exposto, constata-se que tanto os programas quanto os projetos 

adotam um ciclo de vida que tem início e fim e são desenvolvidos por meio das 

variáveis de custo e tempo. Dentre os modelos existentes, o ciclo iterativo (ou em 

espiral) apresenta maiores vantagens, pois permite uma reavaliação do projeto para 

o próximo ciclo (renovação), com base no orçamento disponível e no tempo que a 

empresa ainda dispõe para concluir o empreendimento. (PELLEGRINELLI, 1997). 

O modelo de Ciclo de Programa apresentado pelo The Standard for Program 

Management possui apenas três estágios, que interagem de forma linear e pode 

induzir o seu gerente a simplificá-lo em dois ou apenas um. Por outro lado, esse ciclo 

se integra com os demais Domínios de Desempenho, envolvendo o Alinhamento da 

Estratégia, a Governança do Programa, o Engajamento das Partes Interessadas e o 

Gerenciamento dos Benefícios. Essa estrutura exige um empenho maior do 

Gerente do Programa, que gerenciará o funcionamento de um Ciclo com três fases e 

de quatro outros Domínios de Desempenho, funcionando em paralelo. (PMI, 2017). 

O Managing Successful Programmes, por sua vez, possui um Ciclo mais 

completo, com 7 (sete) fases. A vantagem desse sistema está na iteração que envolve 

as fases de Gerenciamento das Etapas (tranches), a entrega da capacidade e a 

realização dos benefícios, pois cada ciclo entrega produtos, serviços ou resultados 

dos projetos integrantes. Desenvolve, também, um Programa de Ação de Governança 

ainda no Processo DEF – Definindo um programa, estabelecendo Estratégias de 

Gerenciamento de Riscos, Questões e de Garantia da Qualidade para que o Gerente 

do Programa saiba a quem recorrer e se prepare, antecipadamente, para a solução 

de problemas. Além disso, no Processo MT – Gerenciamento da Tranche, há uma 

revisão completa para avaliar a viabilidade contínua do programa e garantir que as 

opções e a estratégia de entrega permanecem satisfatórias. Contudo, o Processo de 

Realização de Benefícios pode apresentar algumas falhas, pois é comum que os 

benefícios sejam realizados quando o ciclo já foi encerrado e a sua responsabilidade 

foi transferida da equipe do programa para a empresa. (OGC, 2011). 

Em relação aos Ciclo dos Projetos, o Guia PMBOK tem como vantagem a 

iteração entre as cinco fases durante o projeto, alternando o seu nível de esforço no 

decorrer do tempo. Essa estrutura se baseia na Metodologia Estruturada de 

Planejamento e Controle de Projetos (MEPCP), que utiliza o Ciclo PDCA (Plan, Do, 

Check e Action) para desenvolver as mesmas cinco fases, empregadas por esse guia. 

(PRADO, 2009). 
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O PRINCE2 se mostra inovador ao apresentar o Processo “Começando um 

Projeto” que reduz a possibilidade de um empreendimento ser iniciado sem que haja 

chances reais dele perdurar. Outro processo que merece destaque é o “Dirigindo um 

Projeto” que é gerenciado pelo Comitê Diretor do Projeto, em vez do Gerente do 

Projeto. Sobre esse assunto, Angelo e Lukosevicius (2016) destacam que as 

principais decisões relacionadas ao prosseguimento do projeto, desse processo, 

serão emitidas por aqueles que, ao mesmo tempo, representam os interesses de 

negócios dos usuários e dos fornecedores e respondem pelo sucesso ou fracasso do 

projeto. 

Atualmente, os Ciclos de Vida dos Programas Estratégicos do Exército são 

gerenciados pelo MSP (OGP), sendo os seus projetos desenvolvidos a partir das boas 

práticas presentes no Guia PMBOK (PMI). Não obstante, é possível aprimorar a 

gestão dos projetos integrantes do Prg EE Guarani com o emprego do PRINCE2, de 

maneira complementar a esse Guia, a partir dos principais conceitos apresentados 

neste tópico. Além da metodologia escolhida para o gerenciamento dos Ciclos de 

Vida, as restrições concorrentes influenciam na conclusão de um empreendimento 

dentro do prazo (tempo), conforme o orçamento (custos) e com a qualidade 

esperada. (VERZUH, 2015). A próxima seção abordará com maiores detalhes essas 

restrições, apresentando outras variáveis que serão fundamentais para a gestão 

inovadora de Prg EE Guarani. 

 
3.3 RESTRIÇÕES CONCORRENTES NAS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO  

Kerzner (2006, p. 15) define Projeto como “um empreendimento com objetivo 

bem definido, que consome recursos e opera sob pressões de prazos, custos e 

qualidade”. Esse conceito aborda as três principais variáveis de tempo, custos e 
qualidade, que são interligadas ao ponto da alteração de um desses indicadores 

limitar a eficácia dos outros dois. (VERZUH, 2000). 

Autores como Wagner e Barkley (2010) trazem o escopo com uma nova 

variável que forma um triângulo equilátero23 junto com as variáveis de tempo e de 

custos, conforme ilustrado na Figura 24. Nesse modelo, há um equilíbrio entre as três 

restrições para determinar o nível da qualidade do projeto, que é considerada pelo 

autor como a quarta variável de gerenciamento de projetos. 

                                                           
23 Autores como Kerzner e Verzuh chamam esse triângulo equilátero de Restrição Tripla (escopo, 
tempo e custos). 



82 
 

     Figura 24 – Relação entre o equilíbrio da Restrição Tripla e a qualidade 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Wagner e Barkley (2010, p. 399, tradução nossa) 
 
As restrições de custos, tempo e escopo representam as principais 

expectativas que serão comunicadas, oportunamente, para as Partes Interessadas 

durante as atividades de gerenciamento. Essas perspectivas normalmente estão num 

patamar superior e criam um lapso em relação aos resultados que realmente serão 

entregues. (BAUGH, 2013).  Para que essa distorção seja corrigida, a autora propõe 

o emprego da comunicação, do gerenciamento das Partes Interessadas e do Valor 

Monetário Esperado (VME), conforme se vê na Figura 25: 
 

Figura 25 – Correção do lapso de expectativa 

 
Fonte: Baugh (2013, p. 146, tradução nossa). 

 
Além da correção do lapso de expectativa, existem métodos que facilitam o 

gerenciamento dessas restrições para que haja a obtenção da qualidade esperada. 

Wagner e Barkley (2010), por exemplo, propuseram a substituição das restrições 

concorrentes pelos adjetivos: rápido (tempo), barato (o custo) e bom (o escopo), que 

induzem o gerente a escolher dois desses fatores e lidar com as consequências 
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daquele que não foi selecionado. Com isso, um projeto não será muito bom se for 

rápido e barato; não será rápido se for barato e bom; e não será barato se for bom 

e rápido. 

O modelo apresentado pelos autores demonstra a importância do equilíbrio 

entre as três variáveis, onde a mudança de um lado do triângulo incidirá diretamente 

nas outras duas variáveis. É nesse contexto que Larson e Gray (2016, p. 88) 

apresentam que “um dos principais serviços do gerente de projetos é administrar os 

trade-offs entre tempo, custo e desempenho”, baseados na definição e no 

entendimento das prioridades do projeto. Essa transição ocorre no exemplo ilustrado 

na figura a seguir, onde o Gerente do Projeto aproveita a oportunidade de negócio e 

reduz o tempo de conclusão do produto (otimização), sem alterar as suas 

especificações originais e os seus padrões de confiabilidade (restrição). Nesse caso, 

a contrapartida será um acréscimo no orçamento para custear as despesas da 

antecipação, que passará a ser aceitável (aceitação). 
 

Figura 26 – Matriz de prioridades do Projeto 

 
Fonte: Larson e Gray (2016, p. 89), com adaptações nossas. 

 
Além das transições exemplificadas acima, Ohara (2005) apresenta que a 

íntima relação de trade-off entre as variáveis de tempo e de custo fazem com que os 

gerentes persigam os valores ideais, considerados realistas, conforme as 

características de cada projeto. Essa ligação também é destacada por Baker S e 

Baker K (1992), que ressaltam a importância do orçamento ser concluído 

paralelamente ao cronograma do projeto.  

Baseado nesse conceito, Larson e Gray (2016) classificam os projetos como 

restritos por tempo (que aceitam o acréscimo de recursos para atender uma data 

imposta) e os restritos por recursos (que aceitam atrasar o mínimo possível do 

projeto, já que o nível de recursos disponíveis não pode ser ultrapassado). É 

Restrição: o projeto deve cumprir a data de 
conclusão, as especificações e o escopo 
(desempenho) do projeto ou o orçamento. 
Otimização: aproveitar oportunidades para 
reduzir custos ou encurtar o cronograma. 
Em termos de desempenho, otimizar significa 
agregar valor ao projeto. 

Aceitação: momento que os trade-offs têm de 
ser feitos e se é permissível falhar com o 
cronograma, reduzir o desempenho do 
projeto ou estourar o orçamento. 
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importante ressaltar, que a restrição simultânea de tempo e de recursos levará a uma 

redução do desempenho (qualidade do trabalho), que normalmente será inaceitável 

pelas Partes Interessadas. (LEWIS, 2011). 

Desse modo, o Gerenciamento do Tempo se apresenta como uma restrição 
flexível que o gerente utiliza para coordenar os esforços dos envolvidos e as entregas 

que atenderão as oportunidades de mercado, desde que as receitas sejam obtidas 

quando proporcione um retorno satisfatório aos investimentos. (TURNER, 2009). Essa 

versatilidade é obtida por meio do processo de temporização (ou scheduling), que 

converte tarefas de projeto sequenciadas num cronograma considerado viável. 

(BAKER S; BAKER K, 1992). 

No processo de temporização, ocorre o registro das datas de início (planejada 

e real), término e a duração de cada elemento de trabalho, sendo facultado o 

lançamento de uma flutuação de tempo (ou float), que permita iniciar uma tarefa, sem 

atrasar a conclusão do projeto. (TURNER, 2009). Além dessa flexibilidade, o emprego 

do float fornece alguma proteção contra eventos inesperados ou estimativas 

imprecisas, evitando que o risco de não cumprimento da data de conclusão seja 

extremamente alto. (LEWIS, 2011). 

Mesmo que o planejamento da folga traga flexibilidade para o gerenciamento 

do tempo, Healy (1997) alerta sobre a necessidade dos planejadores e projetistas 

executarem o tempo real alocado, ao invés do tempo acrescido dessa folga. A 

negligência desse fator dissiparia ainda mais a disponibilidade de tempo, reduzindo a 

“janela” de tempo ideal, elucidada na figura abaixo: 
 

Figura 27 – Equilíbrio entre custos e tempo 

 
Fonte: Turner (2009, p. 184, tradução nossa). 
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Além da variável de tempo, o Gerenciamento de Custos, segundo Ohara 

(2005) é uma série de processos que começa com a criação de um orçamento para 

a conclusão de um projeto e prossegue com todas as tarefas e recursos necessários 

para concluir o projeto, que são convertidos para o índice denominado custo. O 

sucesso desse ciclo depende de previsões que não precisam estar corretas para 

serem úteis, mas devem prever eventos futuros de perto o suficiente para orientar 

ações e decisões à medida que o projeto avança. (BAKER S; BAKER K, 1992). 

Turner (2009) apresenta que o Gerenciamento dos Custos é essencial para o 

sucesso de um projeto, pois garante que o seu produto seja financeiramente viável e 

que possa valer a pena. Para que isso seja possível, o autor ressalta a necessidade 

de um gerente preparar uma estimativa, como uma medida de contrapartida às 

despesas do projeto.  

Barker e Cole (2007) também enfatizam a importância dos levantamentos das 

estimativas, antes que haja o investimento de tempo e de recursos em um 

empreendimento. Uma técnica comumente utilizada é o emprego da média entre os 

valores otimistas e pessimistas, que resulta num ponto de partida razoável para essa 

aferição. Além disso, os autores discorrem que as estimativas normalmente são 

cotadas com uma porcentagem para mais ou para menos, sendo que a opção para 

menos, isoladamente, nunca se materializará. 

Wiliams (2004) elucida que a precisão dessa estimativa dependerá muito do 

conhecimento e experiência da equipe do projeto, embora seja impossível fazer 

estimativas precisas nas fases iniciais desse empreendimento. Todavia, a autora 

aborda que quando os resultados de um projeto são decididos com uma riqueza maior 

de detalhes, será possível elaborar alguns dados confiáveis, desde que a estimativa 

de custos contenha os seguintes elementos: 

 
mão de obra (incluindo taxas para pessoas como você mesmo que estão 

trabalhando durante todo o projeto e pessoas pagas por semana, dia ou hora) 
 (que pode ser contratado, arrendado ou comprado para o 

projeto) 
materiais 
despesas gerais (como seguro, honorários de consultoria, aluguel, contas 

telefônicas) 
provisão para inflação (se o projeto estiver ocorrendo por um longo 

período de tempo) 
subsídio de contingência. (WILLIAMS, 2004, p. 66, tradução nossa). 
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Dentre os elementos apresentados, a contingência é uma margem de 

segurança nos planos não anunciada para uma equipe, que é adicionada “[...] às 

estimativas para proteger contra coisas que exigem mais trabalho do que o esperado 

ou simplesmente para refletir o fato de que uma estimativa não é confiável”. (BARKER; 

COLE, 2007, p. 66-67, tradução nossa). Ela normalmente é embutida nos pacotes de 

trabalho individuais ou adicionada em bloco, numa taxa de aproximadamente 5% para 

cobrir eventos imprevisíveis, como erros cometidos por pessoas envolvidas no projeto 

ou grandes mudanças nas taxas de juros. (WILLIAMS, 2004).  

O emprego das variáveis de tempo e de custos não se limita ao 

gerenciamento da “janela” de tempo ideal e à aproximação entre os valores 

planejados e os que realmente serão executados. Barker e Cole (2007), por exemplo, 

afirmam que existe uma relação próxima entre o cronograma de recursos e o 

cronograma de um projeto (tempo), que precisam ser desenvolvidos em conjunto, já 

que um não faz sentido sem o outro. O acompanhamento dessa relação também se 

aplica para a gestão de projetos de longo prazo, com o emprego do Método de 
Análise de Valor Ganho (Earned Value Analysis - EVA), uma medida da quantidade 

de trabalho realizado, destinado ao controle dos custos, que confronta o valor ganho 

com o dinheiro que foi gasto. (TURNER, 2009). As variáveis que compõem o EVA 

podem ser visualizadas na figura abaixo: 
 
Figura 28 – Análise de Valor Ganho (EVA) 

 
Fonte: Turner (2009, p. 178, tradução nossa). 

 

Previsão restante 

Previsão restante 
Valor planejado (VP) 

Custo Atual (CA) 
Valor Ganho (VG) 

Variação do custo 
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Tempo 
agora 

Data final 
planejada 
original 

Data final 
planejada 

atual 

Custo planejado 
original 

Previsão de custo 
para concluir 

Tempo 

VP: Valor do trabalho que foi 
planejado para ser feito em 
cada ponto do projeto. Deve 
incluir a contingência, mas 
não a tolerância (diferença 
entre o esperado e o 
orçamento). 

CA: Dinheiro realmente gasto 
no projeto, que inclui todos os 
compromissos, não apenas o 
custo dos pacotes de trabalho 
que estão acabados, mas 
também do trabalho em 
andamento. 

VG: é o custo estimado do 
trabalho efetivamente 
realizado pelo dinheiro 
gasto até o momento. 
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O gerenciamento da Restrição Tripla, dentro de um ambiente multiprojeto, 

pode constituir uma das maiores frustrações para o Gerente de um Programa, se o 

planejamento integrado de cada projeto olhar apenas para as dependências de tarefas 

internas, negligenciando as dependências externas com outros projetos. (DYE, 2011). 

Nesse sentido, o Gerenciamento de Programas tem como vantagem a gerência do 

quadro geral, em vez das complexidades individuais dos projetos, combinando-se as 

restrições triplas de custo, cronograma e escopo em um único sistema. (WAGNER; 

BARKLEY, 2010).  

Do mesmo modo, Delaney (2013) enfatiza que o sensível equilíbrio entre os 

temas Partes Interessadas, Benefícios e Governança de um programa resultam no 

nível máximo de valor, que é aquilo que as partes interessadas percebem que vale a 

pena nas entregas do projeto (KERZNER, 2018). Sobre essa relação, Levin e Green 

(2008) enfatizam que: 

1) Algumas Partes Interessadas influenciam o programa, positiva ou 

negativamente durante todo o ciclo de vida, e outras têm interesse em certas fases;  

2)  Os Benefícios são os resultados do programa, como uma melhoria para 

as operações gerais da organização ou um produto ou serviço desejado para os 

clientes; e 

3) A Governança faz uso de um conselho ou grupo que supervisionam o 

programa de acordo com o cronograma e indicam a necessidade de modificar 

procedimentos na organização. 

A relação entre as restrições triplas de cada Projeto Integrante e os 3 (três) 

temas que fazem do gerenciamento de um programa podem ser visualizados na 

Figura 29: 
 
Figura 29 – Combinação das restrições triplas no gerenciamento de um programa 

 

 

   
 

 

   

 

 
 

Fonte: o autor, a partir das informações disponibilizadas em Delaney (2013, p. 10 e 11). 
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Mesmo que o equilíbrio entre o tempo, o custo e o escopo tragam qualidade 

para um projeto é um erro acreditar que em projetos de longo prazo, os critérios finais 

de sucesso serão os mesmos dos que foram iniciados. (KERZNER, 2015). Por essa 

razão, o autor desenvolveu o conceito de restrições concorrentes, adicionando os 

indicadores de imagem/reputação, valor, qualidade24 e riscos à Restrição Tripla, para 

serem priorizados em algumas fases do Ciclo de Vida e compensados nas demais 

etapas. 

De maneira similar, Webster e Knutson (2011, p. 3) incluem os indicadores de 

valor, qualidade e riscos à tradicional tríade, acrescentando os recursos como um 

novo indicador. Barker e Cole (2007), por sua vez, apresentam que a sua gestão não 

se concentra apenas no dinheiro, mas também sobre todos os tipos de recursos25, 

que inclui as pessoas.  

As restrições concorrentes se fazem presentes nas atividades de 

Gerenciamento de Projetos do Guia PMBOK e do PRINCE2. As Áreas do 

Conhecimento do Guia PMBOK, por exemplo, são constituídas pelas variáveis: 

integração, escopo, cronograma, custos, qualidade, recursos, comunicações, riscos, 

aquisições e partes interessadas. (PMI, 2017b). Já as Áreas de Controle (ou objetivos) 

do PRINCE2 compreendem as restrições de escopo, riscos, custo, tempo e benefício 

(que é o resultado do gerenciamento dos demais). (OGC, 2017).  

Dentre os indicadores citados acima, o Gerenciamento de Riscos merece 

uma atenção especial, pois a incidência de atividades ou de fatores perigosos “[...] 

aumentará a probabilidade de que as metas de tempo, custo e desempenho do 

projeto não sejam atingidas”. (KERZNER, 2009, p. 602, tradução e grifo nosso). Para 

se contrapor a essa restrição, a gestão de riscos identifica as incertezas com potencial 

para prejudicar o projeto, as avalia e implementa ações para impedi-las de ocorrer ou 

minimizar seu impacto no alcance dos objetivos. (HILLSON, 2011).  

Barker e Cole (2007) apresentam que o gerenciamento de riscos e 

problemas (issues) permite que o Gerente do Projeto se antecipe e lide com eventos, 

que podem causar desvios significativos do plano do projeto. Esses autores afirmam 

que é possível identificar os pontos fracos do plano, já que o ciclo de vida do projeto 

                                                           
24 Apresentada, anteriormente, como o equilíbrio entre as restrições de tempo, custo e escopo. 
25  Segundo Williams (2004), as principais categorias de recursos são: pessoas, finanças, tempo 
(constitui uma variável em separado), informações, equipamento, materiais, serviços e energia. 
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é revisitado repetidamente para fornecer informações úteis sobre a sua integridade 

geral. 

Angelo e Lukosevicius (2016) particularizam o conceito de riscos, dividindo-o 

em ameaças (causa e evento negativos) e oportunidades (causa negativa e evento 

positivo). Hillson (2011), por sua vez, trata essas causas de forma equitativa, 

permitindo que os objetivos do gerenciamento de riscos aumentem a probabilidade e 

o impacto de eventos positivos, e diminua as chances de impacto daqueles que são 

adversos. 

As oportunidades e ameaças podem ser analisadas de maneira quantitativa 

dentro de uma Matriz de Riscos. Hillson (2011), por exemplo, criou escalas que variam 

de muito pouco provável até muito provável, dentro dos eixos “Probabilidade” e 

“Impactos (negativos e positivos)”. Do mesmo modo, Barker e Cole (2007) 

desenvolveram variações dentro desses eixos, adicionando valores que, 

multiplicados, permitem mensurar os riscos e os problemas. A combinação dos 

modelos apresentado pelos autores pode ser visualizada na figura abaixo: 
 

Figura 30 – Matriz de probabilidade-impacto para ameaças e oportunidades 
 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Hillson (2011, p. 199), com quantificações baseadas em Barker e Cole (2007). 

 
Além dos riscos, o Gerente de Projeto precisa lidar com os problemas 

(issues), que são definidos por Angelo e Lukosevicius (2016, p. 96) como “algo 

relevante que aconteceu, não foi planejado e requer uma ação”. Os autores também 

apresentam que ao longo do ciclo do projeto, os problemas são motivados pelas 

solicitações de mudanças por parte dos clientes, pela não conformidade (algo que não 

foi feito, ou que foi feito errado), ou por outros tipos de problemas e preocupações.  
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A comunicação dos problemas, segundo Graham (2010), pode ocorrer a 

qualquer momento do projeto e pode abordar qualquer questão, que não precisa se 

relacionar com as alterações. Essa interlocução é possível, já que o gerenciamento 

de risco é um processo iterativo que implementa mecanismos para mantê-los sob 

revisão regular, após as fases de identificação e avaliação inicial dos riscos e 

problemas. (BARKER; COLE, 2007). 

Outra questão importante é a tolerância, considerada como “o escopo que o 

Gerente de Projeto recebeu da Diretoria do Projeto para se afastar do Plano de 

Estágio de Gerenciamento aprovado sem precisar relatar a variação”. (BRADLEY, 

1997, p. 46, tradução nossa e grifo nosso). Do mesmo modo, Turner (2009) afirma 

que a tolerância pertence à Diretoria, sendo concedida ao gerente de projeto para que 

ele possa acompanhar o progresso do empreendimento em relação ao esperado. 

Angelo e Lukosevicius (2016, p. 104), por sua vez, apresentam a tolerância 

como uma “[...] delegação de autoridade de um nível para o nível imediatamente 

abaixo, sem a necessidade de escalação”. Nesse contexto, o PRINCE2 apresenta 

uma Estrutura Organizacional que facilita a concessão de tolerância dentro de um 

escalonamento e a indicação dos problemas para o nível superior, de acordo com os 

dados apresentados na figura e quadro a seguir: 
 

Figura 31 – Estrutura Organizacional de Gerenciamento com o PRINCE2 

 
Fonte: Angelo e Lukosevicius (2016, p. 38). 
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Quadro 13 – Quadro Explicativo da Estrutura Organizacional com o PRINCE2 
Escalonamento Função Tolerância Problema 

Gerência Corporativa 
do Programa 

Proposição do projeto e 
designação do Executivo No projeto Nível máximo de 

solução 

Comitê 
Diretor 

do 
Projeto26 

Usuário Representante da área usuária 
do produto do projeto - Participa da tomada 

de decisões 

Executivo Representante dos interesses 
das áreas de negócio 

No estágio, 
delegada pela 

Gerência 
Corporativa 

Escala para a 
Gerência 

Corporativa 

Fornecedor 
Principal 

Representante dos interesses 
dos fornecedores do projeto - Participa da tomada 

de decisões 

Autoridade de 
Mudanças 

Decidir sobre aprovação das 
solicitações de mudança, se for 
delegado pelo Comitê Diretor 

- - 

Gerente do Projeto 
Garantir que o produto será 
desenvolvido dentro das 
tolerâncias estabelecidas 

No estágio, 
delegada pelo 
Comitê Diretor 

Escala para o 
Comitê Diretor 
através do Plano de 
Exceção 

Suporte do Projeto 
Cuida da parte administrativa, 
sob a responsabilidade do 
próprio Gerente do Projeto 

- - 

Gerente(s) de equipe 
especialista 

Garante o desenvolvimento dos 
produtos especializados, que 
foram definidos pelo Gerente do 
Projeto 

No pacote de 
trabalho, 

delegada pelo 
Gerente  

Auxilia o Gerente na 
confecção do Plano 
de Exceção 

Fonte: o autor. 

 
Pelo exposto, observa-se que o tempo, os custos e a qualidade são as três 

principais restrições concorrentes de um projeto. (KERZNER, 2009). Não obstante, 

autores como Wagner e Barkley (2010) apresentaram o escopo (ou desempenho) 

como uma quarta variável que, junto com o tempo e os custos, formam um triângulo 

equilátero que tem a qualidade como seu principal resultado. 

Durante a execução de um projeto, o seu gerente terá que administrar as 

transições (trade-offs) entre as três variáveis. Isso será possível quando uma variável 

entrar em restrição, para que as outras duas sejam aceitas ou otimizadas. 

(LARSON; GRAY, 2016). No caso do presente trabalho, parte-se da premissa de que 

o escopo é a variável que se manterá restrita, para que o Prg EE Guarani apresente 

resultados que tragam as capacidades esperadas no Processo de Transformação da 

Força. Essa restrição tem como consequência a aceitação ou a otimização dos 

indicadores de tempo e de custos, para que haja um equilíbrio entre as três variáveis.  

Do mesmo modo, o Gerenciamento do Programa demanda um sensível 

equilíbrio entre as variáveis Partes Interessadas, Benefícios e Governança, que 

trarão valor às entregas do projeto. Tal relação é importante para que todos os 

                                                           
26 Responde pelo sucesso ou fracasso do projeto, liberando o Gerente do Projeto para o dia a dia. 
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envolvidos no desenvolvimento de um Programa supervisionem as fases do ciclo de 

vida dos projetos integrantes, gerando benefícios que agregarão o valor esperado ao 

empreendimento. (DELANEY, 2013).  

O tópico apresentou o tempo como uma restrição flexível que deve atender 

as oportunidades de mercado, desde que traga um retorno satisfatório aos 

investimentos. Com o processo de temporização (ou scheduling), o Gerente do 

Projeto poderá se aproveitar da “janela” de tempo ideal para iniciar uma outra tarefa, 

otimizando o tempo disponível. (TURNER, 2009).  

Os custos, por sua vez, representam as conversões de um orçamento e de 

todas as tarefas e recursos necessários para a conclusão de um projeto. (OHARA, 

2005). O sucesso do seu gerenciamento depende de uma estimativa, que funcionará 

como uma medida de contrapartida às despesas do projeto; e o estabelecimento de 

uma contingência, como margem de segurança para cobrir eventos imprevisíveis. 

(BARKER; COLE, 2007). 

Além das variáveis de tempo, custo, escopo e qualidade, o Guia PMBOK e o 

PRINCE2 incorporaram novas restrições concorrentes aos seus métodos. Dentre 

eles, o risco carece de uma atenção especial, já que a concretização de um problema 
poderá comprometer, simultaneamente, o prazo, os recursos envolvidos e o 

desempenho de um projeto. Esse risco, no entanto, poderá ser transformado numa 

oportunidade, caso haja ações que adaptem as restrições concorrentes às novas 

demandas do mercado. (HILL, 2011).  

A estrutura organizacional do PRINCE2 é inovadora ao facilitar a escalação 

de problemas para o nível superior e a delegação de tolerâncias para o nível abaixo, 

pois existe uma clara definição de papéis entre quem propõe o projeto, quem se 

responsabiliza por ele e quem o gerencia. Essas ferramentas funcionam mais 

adequadamente dentro de uma estrutura matricial, onde os departamentos possuem 

uma ligação vertical e horizontal. (WILLS, 2014). 

Por outro lado, as ligações verticalizadas de uma estrutura funcional 
dificultam o desenvolvimento de uma cultura de inovação, pois coexistem fortes 

correntes e subcorrentes, que criam uma ordem linear e autoridade formalista, com 

fixação em detalhes e supressão da individualidade. (WINSLOW, 2006). Por essa 

razão, serão apresentados, a seguir, os principais conceitos relacionados à Cultura 
Organizacional e de Inovação, que serão essenciais para o alcance dos objetivos 

da presente pesquisa. 
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4 CULTURA ORGANIZACIONAL E DE INOVAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES 
ORIENTADAS A PROJETOS 

4.1 INFLUÊNCIA DA CULTURA ORGANIZACIONAL NA GESTÃO DE PROGRAMAS 

E PROJETOS 

Cultura Organizacional é definida por Gareis R. e Gareis L (2018, p. 422, 

tradução nossa) “[...] como os valores, normas, padrões de comportamento e artefatos 

que os membros de uma organização desenvolvem e vivem”. Esse conceito também 

é ressaltado por Schein (2010), ao acrescentar que esse conjunto de pressupostos 

são descobertos ou desenvolvidos por um dado grupo no processo de aprendizagem, 

de solução de problemas, de adaptação externa e de integração interna. 

Hofstede (1998) destaca que a cultura é uma característica da organização 

e não dos indivíduos, manifestada e medida a partir do comportamento verbal e não 

verbal dos indivíduos, que estão agregados ao nível de sua unidade organizacional. 

Trata-se, portanto, de um elemento essencial para conferir sentido aos discursos e às 

práticas de uma organização específica, pois particulariza a sua identidade construída 

ao longo do tempo e serve de chave para distingui-la das demais instituições. 

(SROUR, 2012). 

Dye (2011) apresenta que as influências culturais, os fatores políticos e as 

estruturas organizacionais afetam a capacidade de gerenciar múltiplas atividades e 

recursos do projeto, independente da cultura corporativa, do número de atividades 

paralelas, ou das medidas que são adotadas para tornar as múltiplas atividades dos 

projetos mais gerenciáveis. Sobre o primeiro aspecto, existem quatro maneiras pelas 

quais a cultura influencia os comportamentos centrais para a criação, 

compartilhamento e uso do conhecimento: 

 
• Cultura - e particularmente subculturas - moldam nossas suposições sobre 
o que é o conhecimento e, portanto, qual conhecimento vale a pena 
administrar. 
• A cultura media as relações entre o conhecimento individual e 
organizacional. 
• A cultura cria o contexto para a interação social que, em última análise, 
determina a eficácia de uma organização na criação, no compartilhamento e 
na aplicação do conhecimento. 
• A cultura molda os processos pelos quais o novo conhecimento 
organizacional - com as incertezas que o acompanham - é criado, legitimado 
e distribuído. (DE LONG; FAHEY, 2000, p. 125-126, tradução e grifos 
nossos). 
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Fleury e Fischer (1989) delimitam o assunto para o ambiente institucional, ao 

conceberem a cultura como um conjunto de valores e pressupostos básicos 

expressos em elementos simbólicos, que têm a capacidade de ordenar, atribuir 

significações e construir a identidade organizacional. Do mesmo modo, Schein (1984) 

apresenta que a cultura organizacional pode ser analisada em vários e diferentes 

níveis, conforme elucidado na figura abaixo: 
 

Figura 32 – Os níveis de cultura e suas interações 

 
Fonte: Schein (1984, p. 4). 
 
O primeiro nível apresentado por Schein (2010, p. 23, tradução nossa) 

compreende os artefatos, que incluem os produtos visíveis do grupo, “[...] como a 

arquitetura de seu ambiente físico; sua linguagem; sua tecnologia e produtos; suas 

criações artísticas; seu estilo, como incorporado em roupas [...] e cerimônias”. Esses 

artefatos podem ser vistos nas Forças Armadas através de uniformes, formaturas 

matinais, além da “[...] forma como os militares conversam entre si em reuniões, a 

estrutura de gráficos em PowerPoint, e a condição da sala de conferências [...]”. 

(FRANCO-AZEVEDO, 2013, p. 78). Em síntese, os artefatos descrevem como um 

grupo estrutura seu ambiente e quais os padrões de comportamento são discerníveis 

entre os seus membros (SCHEIN, 1984). 
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O segundo nível ilustrado na figura compreende os valores e normas, que 

representa o porquê do grupo se comportar de um certo modo e se concentrar naquilo 

que as pessoas dizem ser a razão de seu comportamento, ou a razão que idealmente 

elas gostariam que fosse. (SCHEIN, 1984). Esses valores são desenvolvidos quando 

o grupo precisa tomar alguma ação conjunta e observar o seu resultado, mesmo nas 

situações em que não há uma demanda estabelecida pelo líder. (SCHEIN, 2010). As 

normas, por sua vez, estão intimamente associadas aos valores, sendo as regras não 
escritas que permitem aos membros de uma determinada cultura saberem o que é 

esperado de cada um diante de uma ampla variedade de situações. (FRANCO-

AZEVEDO, 2013). 

O último nível inclui os Pressupostos Fundamentais, que são inconscientes 

e determinam o modo como os membros do grupo percebem, pensam e sentem 

(SCHEIN, 1984). Normalmente, eles são gerados quando uma solução para um 

problema funciona repetidamente, torna-se garantida e gradualmente passa a ser 

tratada como realidade. (SCHEIN, 2010). Eles exercem uma forte influência na vida 

dos militares, causando muitas vezes o seu isolamento e alienação do mundo civil, 

que é rotulado como um grupo de pessoas que não entende a profissão militar (HALL, 

2011). O Quadro 14 apresenta os pressupostos que determinam a formação desse 

paradigma: 
 

Quadro 14 – Pressupostos Fundamentais Subjacentes 
PRESSUPOSTOS FUNDAMENTAIS FINALIDADE 

1. Relacionamento com o ambiente 
Investigar se os membros-chave da organização veem o 
relacionamento como de dominância, submissão, 
harmonização e busca de nicho apropriado. 

2. Natureza da realidade, do tempo e 
espaço 

Definir o que é real e irreal, o que é fato, como a verdade é 
determinada e se a verdade é revelada ou descoberta. 

3. Natureza do gênero humano 

Descobrir quais atributos são considerados intrínsecos ou 
definitivos, se a natureza humana é boa, má ou neutra, e se 
os seres humanos são ou não suscetíveis de 
aperfeiçoamento. 

4. Natureza da ação humana 
Saber o que é visto como “certo” que os seres 
humanos fazem, com base nos pressupostos sobre a 
realidade, o ambiente e o gênero humano. 

5. Natureza das relações humanas 
Ser visto como a maneira “correta” para as pessoas se 
relacionarem umas com as outras: vida cooperativa ou 
competitiva, individualista, colaborativa ou comunal 

Fonte: o autor, a partir dos dados de Schein (1983, p. 16). 
 
Schein (2010) também alerta sobre o perigo de tentar inferir os pressupostos 

mais profundos dos artefatos sozinhos, porque as interpretações de uma pessoa 

serão inevitavelmente projeções de seus próprios sentimentos e reações. Tais 
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projeções são por vezes manifestadas em conjunto através do Clima Organizacional 
que, ao invés de representar as regularidades simbólicas da coletividade, indicam 

apenas “[...] uma ‘pulsação’ da cultura organizacional, um flash de sua conjuntura”. 

(SROUR, 2012, p. 137). 

Martin (2002, p. 165, tradução e grifo nosso), em seu turno, enfatiza que 

“quando uma suposição básica gera um consenso de toda a coletividade, é provável 

que essa suposição seja um reflexo de influências culturais de fora da coletividade”. 

Nesse caso, uma empresa do setor de internet, por exemplo, será forçada a inovar 
os seus produtos para sobreviver, pois receberá influências do mercado turbulento e 

em rápida mutação em que está inserido. Em contraste, existem poucas inovações 

nos produtos de uma indústria de laticínios, que se encontra inserido num mercado 

relativamente estável, com uma influência externa menor. 

Schein (2010) apresenta uma análise crítica sobre esses pressupostos, 

alertando que quando uma solução para um problema funciona repetidamente, ela é 

tomada como garantida, passando a ser tratada gradualmente como uma realidade. 

Para o autor, se uma suposição básica for fortemente mantida em um grupo, os 

membros encontrarão um comportamento baseado em qualquer outra premissa 

inconcebível 27 . Tais condutas diferem do conceito apresentado por Kluckhohn e 

Strodtbeck (1961), sobre as orientações de valores dominantes, que tratam a 

solução preferida entre várias alternativas básicas e as mantêm visíveis na cultura, 

para que qualquer membro possa, de tempos em tempos, comportar-se de acordo 

com as orientações variantes e dominantes. 

Argyris e Schon (1978) também criticam esses pressupostos, que induzem o 

indivíduo a criar mundos comportamentais que são artefatos de sua teoria em uso, 

isolando-os da possibilidade de criar mundos comportamentais que rejeitem suas 

suposições iniciais sobre eles. Consequentemente, o aprendizado será 

intrinsecamente difícil pois “[...] o reexame de pressupostos básicos desestabiliza 

temporariamente nosso mundo cognitivo e interpessoal, liberando grandes 

quantidades de ansiedade básica”. (SCHEIN, 2010, p. 28, tradução nossa). 

O sentimento de inquietação induz o indivíduo à resistência à mudança, que 

é definida por Burke e Barron (2014, p. 118, tradução nossa) como a “ação tomada 

por indivíduos e equipes quando eles percebem que uma mudança que está 

                                                           
27 Para a engenharia, por exemplo, é inconcebível projetar deliberadamente algo que não seja seguro. 
(SCHEIN, 2010). 
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ocorrendo é uma ameaça para eles”. Essa relutância é vista com naturalidade por 

Palmer (2004), ao afirmar que toda mudança traz resistência para a manutenção do 

status quo. Para tanto, o autor classifica a sua natureza em 3 (três) critérios, que 

servirão de base para o diagnóstico da Cultura Organizacional:    

 
•Técnico: custos exigidos, falta de habilidades disponíveis, falta de recursos 
críticos, dúvida quanto ao resultado e assim por diante. 
• Político: questões de poder, autoridade e relacionamentos. 
• Cultural: normas, mentalidades, hábitos e outros. (PALMER, 2004, p. 43, 
tradução nossa). 

 
Os fatores políticos e a estrutura organizacional são influenciados pelos 

paradigmas de gestão, que afetam a capacidade de gerenciar múltiplas atividades e 

recursos num ambiente orientado a projetos. Dentre eles, o gerenciamento 

mecanicista é “[...] caracterizado por trabalhar em unidades organizacionais 

funcionalmente definidas, usando a hierarquia como uma ferramenta de integração 

central e cooperando com base nas definições de interface”. (GAREIS R; GAREIS L, 

2018, p. 423, tradução e grifo nosso). Tais efeitos serão ainda mais intensos nas 

instituições de grandes dimensões, que exigem uma abordagem bastante ampla. 

Nesse caso, é comum que a relação entre as iniciativas gerenciais e as reações dos 

subordinados seja externa e mecânica, onde a administração faz uma intervenção e 

a organização simplesmente a responde. (ALVESSON, 2002). 

Gareis R e Gareis L (2018) também abordam essa estrutura e criticam o 

modelo de restrição tripla (de custos, tempo e escopo), classificando-a como um 

“triângulo mágico”. Os autores argumentam que essa abordagem é típica do 

gerenciamento de projetos tradicional, que é usado para controlar, em vez de 

estruturar as comunicações; não tem o seu foco voltado para o trabalho em equipe; 

possui gerentes de projeto que se veem como "especialistas" e não como "líderes" de 

negócios; e trabalha com decisões de projeto, tomadas de acordo com a hierarquia 
de sua organização.  

Prado (2009) discorre que a mudança cultural nesses tipos de organizações 

não é fácil, já que a estrutura funcional se divide em setores orientados para funções 

específicas, onde cada um tem vida própria (com pouca interferência dos outros), e 

se alinha somente com as suas metas. Do mesmo modo, Keeling (2005, p. 125) 

enfatiza que a maioria das desvantagens desse tipo de matriz tem mais a ver com a 

“[...] morbidez de atitude, comportamento arraigado e falta de flexibilidade gerencial 

do que com falhas na estrutura organizacional em si mesma, que continua a ser bem 
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adequada a uma grande quantidade de trabalho de projeto”. Esse modelo 

hierarquizado pode ser visualizado na figura a seguir: 

 
Figura 33 – Estrutura Hierárquica ou Funcional de Gerenciamento de Projetos 

 
Fonte: Prado (2009, p. 24). 
 
Pelo que foi exposto, verifica-se que a Cultura Organizacional é desenvolvida 

de forma coletiva, pela manifestação verbal e não verbal dos indivíduos que a 

integram. (HOFSTEDE, 1998). Essa identidade é construída com o passar do tempo, 

conferindo certa individualidade que distingue cada tipo de organização. (SPOUR, 

2012). 

As instituições orientadas a múltiplos projetos vivenciam um desafio diário de 

gerenciamento de suas atividades, pois são afetadas pelas influências, pelos fatores 

políticos e pelas próprias estruturas organizacionais. O entendimento dos reflexos de 

cada uma dessas variáveis facilitará o desenvolvimento de uma cultura de inovação, 

capaz de influenciar o comportamento do grupo a respeito do conhecimento que deve 

ser administrado; de mediá-lo com a competência individual; de trazer eficácia na sua 

criação, compartilhando-o e aplicando-o; além de moldar os processos, superando as 

incertezas que o acompanham. 

A cultura é desenvolvida em três níveis de interação. O primeiro nível é 

manifestado pelos artefatos, que determinam a estrutura de um ambiente e os 

padrões de comportamento não discerníveis entre os membros. Normalmente são 

identificados com facilidade, por serem manifestados através das cerimônias, roupas 

e linguagens que caracterizam um determinado grupo. O segundo nível, por sua vez, 

compreende os valores e normas e se concentra naquilo que as pessoas dizem ser 
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a razão de seu comportamento, após o grupo tomar uma série ações conjuntas e 

observar os seus resultados. É o nível mais alto de percepção, que ao final representa 

o que uma instituição espera de cada um. Já o terceiro nível inclui os Pressupostos 
Fundamentais Subjacentes, que são inconscientes, invisíveis e aceitos sem 

questionamento por um grupo, quando a solução de um dado problema funciona 

repetidamente e passa a tratada como uma única realidade. 

Dentre os três níveis apresentados, os pressupostos são que os merecem 

uma atenção especial, pois representam as projeções dos próprios sentimentos e 

reações de uma pessoa, que em conjunto são manifestadas através do Clima 

Organizacional. Além disso, quando os pressupostos se transformam em “realidades 

acreditadas”, os seus membros buscarão premissas inconcebíveis para manter o 

status quo do seu comportamento. Tal comportamento afastará o grupo das 

chamadas orientações de valores dominantes que, diferentemente dos 

Pressupostos Fundamentais Subjacentes, não descartam as demais alternativas 

básicas existentes. 

Os pressupostos também criam mundos comportamentais que isolam o 

indivíduo e fazem com que ele questione o ambiente em que está inserido. Nesse 

caso, a inquietação levará ao desenvolvimento da resistência à mudança, que 

poderá ser diagnosticada pelo gerente de projetos através dos critérios técnico, 

político e cultural. 

Os fatores políticos e a estrutura organizacional afetam o ambiente 

multiprojeto, quando uma organização emprega deliberadamente o gerenciamento 

mecanicista, que trabalha em unidades funcionalmente definidas, baseadas na 

hierarquia. Essa prática terá efeitos ainda maiores em instituições de grandes 

dimensões, onde é comum que a relação entre a gerência e a equipe de projetos seja 

baseada em intervenções e cumprimento ordens. (DYE, 2011). 

Nesse contexto, até o modelo de restrição tripla apresentado por autores 

renomados como Kerzner e Verzuh foi objeto de crítica, por ser uma abordagem 

tradicional, que exerce um controle excessivo sobre o gerenciamento de projetos, 

trabalhando com decisões que são tomadas de acordo com a hierarquia de sua 

organização. (GAREIS R.; GAREIS L., 2018). 

Como foi abordado anteriormente, a mudança cultural nesses tipos de 

organizações não é fácil, já que a estrutura funcional se divide em setores orientados 
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para funções específicas, evidenciando uma certa falta de flexibilidade gerencial, 

que dificulta o desenvolvimento de uma cultura de inovação. (KEELING, 2005). 

Além da questão estrutural, existem organizações que desenvolvem alguns 

padrões peculiares, tornando-se centros produtores de sociabilidade, que elaboram e 

difundem os seus padrões culturais. (SROUR, 2012). Esse é o caso das Forças 

Armadas que tem a sua estrutura sustentada pelos pressupostos básicos da 

hierarquia e da disciplina, que resultam em valores praticamente imutáveis.  

A hierarquia é uma das características mais marcantes das Forças Armadas, 

pois assegura que o seu pessoal agirá de maneira apropriada em qualquer situação. 

(TRESCH, 2009). Seu emprego deve ocorrer sempre com cautela para que não haja 

uma ideologia autoritária e uma cadeia de comando que, simplesmente, vise a 

execução de ordens, através da disciplina e do controle. (SOETERS; WINSLOW; 

WEIBULL, 2006). Para tanto, Vogelaar e Kramer (1997) propõem o equilíbrio da 
hierarquia, que compreende a substituição de alguns comandos coercitivos pela 

liderança, permitindo que os subordinados ajam de acordo com a "intenção do 

comandante". 

Já a disciplina, é definida por Shalit (1988) como a extensão do cumprimento 

das regras, a aceitação das ordens e da autoridade, e a forma como a organização 

lida com a desobediência. Sua manifestação ocorre de maneira formal (saudações, 

aparência externa e uniforme) e funcional (agir de acordo com as regras e as 

intenções do comandante) para que os militares tenham um desempenho melhor em 

determinadas circunstâncias. (SOETERS; WINSLOW; WEIBULL, 2006).  

Arvey e Jones (1985) enfatizam a importância da hierarquia e da disciplina 

para as organizações, pois estabelecem um sistema de fronteiras organizacionais que 

mantêm as relações no grupo, e fora dele, com os seus superiores, para aumentar a 

identificação organizacional. Do mesmo modo, Aron (2003) considera que esses dois 

valores militares são fatores preponderantes para a manutenção da tropa coesa, 

justificando o estabelecimento de normas e a imposição do cumprimento de ordens.  

O Exército Brasileiro, como instituição nacional permanente, possui a sua 

própria cultura organizacional, manifestados através dos níveis de cultura ilustrados 

na Figura 34. Seus artefatos lhe conferem uma característica distinta das demais 

organizações, estando normalmente relacionados aos símbolos (uniformes, 

bandeiras e insígnias), aos heróis (patronos) e aos rituais internos (como a recepção 

diária de um comandante). Os valores, por sua vez, possuem uma relação direta com 
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a própria Ética Militar, que são evidenciados através da fé na missão do Exército e 

do espírito de corpo. 

Os pressupostos subjacentes de Schein (1984) constituem a última fonte 

de valores e induzem as ações na vida militar, embora não estejam escritos. No caso 

do Exército Brasileiro, há o emprego de uma estrutura verticalizada, baseada na 

hierarquia e na disciplina que foi testada em momentos de guerra e de crise, a 

exemplo da derrota das Forças Aliadas na Batalha de Curupaiti e na absorção de 

tarefas políticas no passado, que fragilizou o vínculo da Instituição com as atividades 

castrenses das Organizações Militares. (FROTA, 2000). Foram nesses momentos, 

que personalidades como Caxias, Góes Monteiro e José Pessoa souberam resgatar 
os valores militares, comprovando que esses pilares são indissociáveis. 

 
Figura 34 – Os níveis de cultura no Exército Brasileiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: o ator, com base na Figura 1.2 de Hofstede G., Hofstede G. J. e Minkov (2010, p. 8). 

 
Diante do exposto, observa-se que o emprego de uma estrutura funcional é 

um pressuposto que foi incorporado à Cultura Organizacional do Exército Brasileiro. 

Seu funcionamento é muito semelhante à estrutura burocrática do próprio Estado 
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Brasileiro, que buscou incorporar conceitos da Governança Pública para desenvolver 

mecanismos de liderança, estratégia e de controle.  
O tópico a seguir abordará os principais conceitos relacionados à Cultura de 

Inovação, com destaque para a estrutura matricial adotada na gestão de projetos, 

que facilita a comunicação vertical e horizontal entre os setores de uma empresa, para 

um melhor emprego dos recursos de um Portfólio de Projetos. 

 
4.2 CULTURA DE INOVAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES ORIENTADAS A PROJETOS 

O modelo burocrático foi disseminado mundialmente por Max Weber nas 

administrações públicas durante o século XX, com base nas experiências   

administrativas das organizações religiosas e militares da Europa. (SECCHI, 2009). 

Essa difusão foi incentivada por autores clássicos da época, que apontaram a 

administração burocrática como a “[...] garantia do bom funcionamento dos negócios 

e serviços”. (DE PAULA, 2005, p. 54).  

Weber (1947), apresenta que a autoridade é legítima, e que o seu exercício 

de ofício somente ocorre em virtude da legalidade formal do seu mandato, limitando-

se ao escopo do cargo atribuído. Do mesmo modo, Secchi (2009) destaca que esse 

exercício é como fonte de poder dentro das organizações burocráticas, que emana 

das normas e das instituições formais, ao invés do perfil carismático ou de uma 

tradição.  

A partir desse axioma fundamental derivam-se as três características 

principais do modelo burocrático, que podem ser visualizadas no Quadro 15:  
 

Quadro 15 – Características da Organização Burocrática 
CARACTERÍSTICA CONCEITO FINALIDADE 

Formalidade 

Impõe deveres e responsabilidades aos membros 
da organização, configura e legitima uma hierarquia 
administrativa, padroniza documentações escritas 
dos procedimentos, e formaliza os processos 
decisórios e as comunicações internas e externas.  

Padronização  

Impessoalidade 

Prescreve que a relação entre os membros da 
organização e entre ela e o ambiente externo está 
baseada em funções e linhas de autoridade claras. 
O chefe ou diretor de um setor ou departamento tem 
a autoridade e responsabilidade para decidir e deve 
comunicar a sua decisão.  

Autoridade 
Organizacional 

Profissionalismo 

Está intimamente ligado ao valor positivo atribuído 
ao mérito como critério de justiça e diferenciação. 
As funções são atribuídas a pessoas que chegam a 
um cargo por meio de competição justa na qual os 
postulantes devem mostrar suas melhores 
capacidades técnicas e conhecimento.  

Busca da meritocracia 

  Fonte: o autor, a partir dos dados de Secchi (2009, p. 351). 
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Com o passar do tempo, a organização burocrática28 tornou-se alvo de críticas 

de estudiosos como Duckler, ao experimentar uma série de inovações administrativas 

na General Motors, como a descentralização de departamentos e atividades, o 

planejamento estratégico orientado para objetivos e o empowerment, que visa a 

eliminação de níveis hierárquicos e a delegação de decisões para os trabalhadores 

diretamente envolvidos nas atividades. (DE PAULA, 2005). A accountability29 desse 

modelo também foi objeto de julgamento por Hood (1995), ao alegar que a 

administração depende que a corrupção, o desperdício e a incompetência sejam 

limitados, devido à suposição de que os políticos são inerentemente venais, e que a 

contratação do setor privado para serviços públicos inevitavelmente leva a produtos 

de baixa qualidade e de alto custo. 

A necessidade de substituição de um modelo burocrático por um outro mais 

gerencial levou a criação da Nova Gestão Pública (NGP), que é definida por Barzelay 

(2001) como um conjunto de temas, estilos e padrões distintos de gerenciamento de 

serviços públicos, em oposição às respostas da Administração Pública Progressiva 

do modelo weberiano. Essa teoria envolve uma mudança de paradigma relacionado 

à forma do setor público ser governado, adicionando uma nova abordagem à sua 

governança. (LANE, 2000). 

A NGP compreende a Administração Pública Gerencial (APG) e o Governo 

Empreendedor (GE), que fazem parte do Gerencialismo e buscam a melhora da 

efetividade na gestão das organizações públicas. (SECCHI, 2009). Tais modelos 

foram criados nos anos 1980 para compartilhar valores de produtividade (mais 

serviços com menos impostos), marketization (incentivos de mercado), orientação de 

serviço (melhor conexão com os cidadãos), descentralização (transferência de poder), 

política (mudança do papel do governo) e accountability (foco no produto e nos 

resultados). (KETTL, 2005). 

 A Administração Pública Gerencial, segundo Secchi (2009, p. 354) “[...] é 

um modelo normativo pós-burocrático para a estruturação e a gestão da 

administração pública baseado em valores de eficiência, eficácia e competitividade”. 

Da mesma forma, Hood (1995) enumerou um conjunto de prescrições operativas da 

APG, destacando o uso de práticas de gestão oriundas da administração privada, a 

                                                           
28 Também conhecida como Administração Pública Progressiva (PPA, em inglês).  
29 É a prestação de contas pela parte que foi incumbida de uma tarefa. É o somatório dos conceitos de 
responsabilização, transparência e controle. (SECCHI, 2009). 
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existência de administradores com autonomia para decidir (empreendedores), a 

avaliação do desempenho, e a avaliação centrada nos outputs (resultados). 

O Governo Empreendedor, por sua vez, busca formas mais eficientes para 

administrar, ao considerar que o ambiente contemporâneo exige instituições flexíveis 

e adaptáveis, que produzam bens e serviços de alta qualidade e que assegurem alta 

produtividade aos investimentos feitos pelos cidadãos. (OSBORNE; GAEBLER, 

1992). Essa abordagem foi inspirada na teoria administrativa moderna, para que os 

administradores transformem o modelo público burocrático numa organização pública 

racional e eficaz, através da linguagem e das ferramentas da administração privada. 

(SECCHI, 2009). 

Os conceitos da Administração Pública Gerencial foram incorporados à 

gestão pública brasileira, com a formulação do Plano Diretor da Reforma do Aparelho 

do Estado, que priorizou mudanças na sua estrutura legal e organizacional. 

(BRESSER-PEREIRA, 2000). Esse modelo foi introduzido no país como um estágio 

superior à administração pública burocrática, sendo inspirada na gestão de empresas 

privadas para atingir mais eficiência e qualidade. (BRESSER-PEREIRA, 2002). 

O Brasil vivenciou, em meados dos anos 1990, um modelo burocrático de 

gestão, identificado pela centralização das decisões, o emprego de uma estrutura 
piramidal hierarquizada e o controle dos processos administrativos. (PIMENTA, 

1998). Essa conjuntura fez com que Fernando Henrique Cardoso e Bresser-Pereira 

vislumbrassem uma Reforma Gerencial do Estado, caracterizada pela 

descentralização e a ampliação da democracia, por meio de uma maior inserção da 

sociedade na administração pública do País. (DE PAULA, 2005). 

Em seu estudo, Cardoso (2008) concluiu que o Estado Brasileiro não 

conseguia cumprir com as suas funções básicas de forma responsável e eficiente, 

pelo fato de ser esclerosado e clientelista. Essa degradação foi motivada pela tradição 

patrimonialista do País, onde os “[...] os benefícios e os empregos que se auferem do 

Estado, costumam estar ligados aos interesses pessoais e não aos interesses 

público”. (DE PAULA, 2005, p. 106). 

Bresser-Pereira (2000) não subestimou os elementos de patrimonialismo ou 

de clientelismo que ainda subsistiam no Brasil e que poderiam comprometer as 

demandas de um Estado Moderno. Por essa razão, o autor propôs uma ampla reforma 

do aparelho do Estado, que envolveu uma mudança na estratégia de gestão, a partir 

de sua estrutura administrativa. Como consequência, a Reforma do Estado concebeu 
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a existência de quatro setores, com formas de propriedade e administração distintas, 

conforme se verifica na Figura 35: 

 
Figura 35 – Setores do Estado, Formas de Propriedade e de Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
  Fonte: Bresser-Pereira (1996, p. 26). 

 
A matriz apresentada acima resume a base conceitual da reforma gerencial 

brasileira, demonstrando que esse tipo de administração é o mais adequado à gestão 

de agências autônomas, organizações públicas não-estatais e empresas privadas. 

(COSTA, 2008). Não obstante, o sucesso desse modelo depende da transformação 

da cultura burocrática do Estado numa cultura gerencial, que depende da 

implantação de ferramentas de gestão utilizadas no setor privado, a exemplo dos 

programas de qualidade e da reengenharia organizacional. (BRESSER-PEREIRA, 

1998).  

Bresser-Pereira (1998) diferencia a administração burocrática da gerencial, 

afirmando que a APG melhora as decisões estratégicas do governo, promove um bom 

funcionamento dos mercados, capacita o administrador público e assegura a 

democracia através da prestação de serviços voltados ao cidadão-cliente. De Paula 

(2005), por sua vez, destaca que o novo modelo de gestão implantado por Bresser-

Forças Armadas Forças Armadas 



106 
 

Pereira alcançaria os objetivos propostos, caso apresentasse as seguintes 

características: 

 
 administração profissional, autônoma e organizada em carreiras; 
 descentralização administrativa; 
 maior competição entre as unidades administrativas 
 disciplina e parcimônia no uso dos recursos; 
 indicadores de desempenho transparentes; 
 maior controle de resultados; 
 ênfase no uso de práticas de gestão originadas no setor privado.  (DE 
PAULA, 2005, p. 130, grifos nossos), 

 

Do mesmo modo, Pimenta (1998) apresenta que a Reforma Administrativa do 

Estado Brasileiro desenvolveu ações voltadas para os 8 (oito) campos de análise 

estabelecidos como referência pelo autor. O Quadro 16 sintetiza as ações que foram 

consideradas como as mais relevantes para a reforma administrativa do País: 

 
Quadro 16 - Principais ações da reforma administrativa no Brasil 

CAMPO AÇÃO 
1. Desburocratização  Programa de Agências Executivas 
2. Descentralização Programa de Qualidade, privatizações e 

terceirização 
3. Transparência e Controle Social Divulgação da Intenção de Compras pela internet 
4. Accountability (Avaliação de Resultados) Contratos de Gestão e Indicadores de Desempenho 
5. Ética Eliminação de privilégios e redução de custos 
6. Profissionalismo Programa Nacional de Capacitação 
7. Competitividade Simplificação do Processo do Compras 
8. Enfoque no Cidadão Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) 

Fonte: Pimenta (p. 189-190), com supressões feitas pelo autor. 
 
Por outro lado, De Paula (2005) critica a NGP Brasileira pelos seus resultados 

limitados e pela manutenção do ideal tecnocrático, que ainda favorece a reprodução 

do autoritarismo e do neopatrimonialismo. A autora também afirma que o modelo 

implantado causou uma fragmentação do aparelho do Estado Brasileiro, pois os novos 

formatos organizacionais sugeridos pela reforma não substituíram os antigos, 

havendo uma convivência de ambos. Ainda assim, Matias-Pereira (2008) ressalta que 

a Administração Pública Brasileira não foi capaz de responder como organização às 

demandas e aos desafios da modernidade, por ainda se basear numa estrutura 

pesada, burocrática e centralizada. 

Atualmente, a Governança Pública (GP) busca preencher essas lacunas, 

com o reforço de mecanismos de liderança, estratégia e de controle, postos em prática 

para avaliar, direcionar e monitorar a gestão por parte dos stakeholders; com vistas à 

condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. 
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(SECCHI, 2009; BRASIL, 2017c). Esse modelo de gestão é, na realidade, uma 

consequência da APG, que pode funcionar por meio de mecanismos hierárquicos 

(governo), autorregulados (mercado) e de cooperação (comunidade, sociedade, 

redes) (PIERRE; PETERS, 2000). 

Richards e Smith (2002) defendem que o papel do Estado na GP deve ser 

voltado para a coordenação e o controle, ao invés da implementação das Políticas 

Públicas. Do mesmo modo, Pierre e Peters (2000) apresentam que a abordagem 

centrada no Estado faz com que a GP crie instrumentos de colaboração e um modelo 

mais transparente e integrador, servindo de veículo para o alcance dos interesses 

coletivos. 

No Brasil, a Governança no Setor Público (GSP), se baseia na Teoria da 

Agência de Berle e Means (1932), da iniciativa privada, onde o Principal (proprietários 

ou acionistas) detém o capital, mas não controla a organização; e o Agente 

(administradores) dirige o empreendimento, mas não possui parcela significativa do 

capital. No caso do Setor Público, os políticos (Representantes do Principal) são 

eleitos pelo povo (Principal) e determinam a accountability dos gestores públicos 

(Agentes), em relação ao resultado alcançado pelas demandas da sociedade 

(proprietária dos recursos descentralizados). (BRASIL, 2011b). Essa relação pode ser 

visualizada na Figura 36: 
 
Figura 36 – Teoria da Agência na GSP 

 
Fonte: Santos (2018, p. 52), a partir de Brasil (2011b, p. 18). 
 

Matias-Pereira (2010) apresenta que a GP pode funcionar como um sistema 

que determina o equilíbrio de poder entre as partes interessadas (stakeholders), 

representadas pelos cidadãos, representantes eleitos, alta administração e gestores 
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colaboradores, permitindo que o bem comum prevaleça sobre os interesses de 

pessoas ou grupos. Por essa razão, os gestores públicos devem estabelecer e 

acompanhar os indicadores e as metas de eficácia, eficiência30 , efetividade e 
economicidade, para cada serviço público previsto, cumprindo com os objetivos de 

prestação de contas a eles direcionados. (BRANCO; CRUZ, 2013). A articulação 

desses indicadores pode ser visualizada na relação insumo-produto-resultado da 

Figura 37, que retira o foco dos meios (procedimentos, recursos e insumos), para 

colocá-los nos produtos/serviços e, principalmente, nos resultados finalísticos ou 

transformadores: 
 
 Figura 37 – Relação insumo-produto-resultado  

 
 Fonte: Brasil (2010b, p. 11), adaptado por Marcoplan. 
 
O conceito de Governança também é abordado no The Standard for Program 

Management, que tem como foco a entrega dos benefícios do programa, através do 

“[...] estabelecimento de sistemas e métodos pelos quais um programa e sua 

estratégia são definidos, autorizados, monitorados e apoiados por sua organização 

patrocinadora”. (PMI, 2017a, tradução nossa). As relações de governança dos 

programas, dentro de uma estrutura de portfólio, podem ser visualizadas na figura 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 A Eficiência é um dos cinco Princípios da Administração Pública, previstos no Art. 37 da Constituição 
Federal de 1988. (BRASIL, 1988).  
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Figura 38 – Hierarquia da Governança no The Standard for Program Management 

 
 
Fonte: PMI (2017a, p. 68, tradução nossa), com adaptações feitas pelo autor. 
 
Gareis R e Gareis L (2018) discorrem que a estrutura organizacional de um 

empreendimento deve alocar tarefas, competências e responsabilidades de maneira 

clara, garantindo a continuidade nas relações com as partes interessadas da 

organização. Tais demandas induzem na escolha de uma organização diferente da 

hierárquica que, apesar de sua simplicidade, lógica e independência, ainda carece de 

flexibilidade gerencial. (KEELING, 2005). 

Prado (2009) destaca que no mundo atual é comum a execução de projetos 

complexos e de alto valor, que estão sujeitos à forte pressão em relação a prazos, 

custos e qualidade. Por isso, as empresas orientadas a projetos vêm substituindo a 

Estrutura Funcional pela Organização Matricial, “[...] que favorece o uso econômico 

de recursos e know-how escassos ou caros, já que estes podem ser compartilhados 

entre uma diversidade de projetos.”. (KEELING, 2005, p. 129). 

Burke e Baron (2014), por sua vez, explicam que a Organização matricial é 

uma estrutura temporária sobreposta à existente (funcional), onde as pessoas dos 

departamentos funcionais são atribuídas ao projeto em período integral ou parcial. 

Esse modelo facilita a comunicação vertical dos funcionários, dentro do seu 

departamento, para a execução de suas tarefas e a comunicação horizontal com 

 
Subprograma 

 
Projetos 

 
Subprograma 

 
Programas 

 
Portfólio 

• Políticas e práticas de governança 
• Supervisão e apoio à governança 
• Controle de governança 
• Integração de governança 
• Tomada de decisões de governança 

 
Projetos 

• Relatórios de desempenho 
• Pedidos de mudança 
• Problemas/ riscos escalados 
• Entrega de benefícios da capacidade 

• Relatórios de desempenho 
• Pedidos de mudança 
• Problemas/riscos escalados 
• Produto ou serviço 

(Nota 1) 

(Nota 2) 

Nota 1: O nível acima da governança do programa 
pode ser a governança no nível de Portfólio. 
Nota 2: Implementado através do:  
- Patrocinador do Programa; 
- Comitê de Direção do Programa; 
- Escritório de Gerenciamento de Programas; 
- Gerente do Programa; 
- Gerente do Projeto; e 
- Outras Partes Interessadas. 
 

 
Fora do Portfólio 
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outros departamentos e o Escritório de Gerenciamento de Projetos. Por outro lado, a 

Organização Matricial demanda um duplo comando gerencial e um período de 

amadurecimento institucional, que devem ser feitos “[...] com critério e ter o total apoio 

da alta administração”. (PRADO, 2009, p. 23). 

A Estrutura Matricial elucidada na Figura 39, é construída em torno dos 

principais processos necessários para a entrega de valor aos clientes, tendo um 

indivíduo designado como gerente para manter a supervisão sobre o 

desenvolvimento e o gerenciamento dos processos de cada Projeto Integrante. 

(CLELAND; IRELAND, 2002). Por meio dela, é possível padronizar as práticas de 

relatórios, funções e monitoramento, para alinhar os interesses da empresa e dos 

seus projetos e priorizar o uso de recursos dentro de um Portfólio de Projetos. 
 
Figura 39 – A Estrutura Matricial de gerenciamento de projetos 

 
Fonte: Morris (2010, p. 43, tradução nossa), com adaptações feitas pelo autor. 
 
Cleland e Ireland (2002) apontam que à medida que as empresas lidam com 

a necessidade de mudar continuamente sua oferta de valor para os clientes, elas 

passam a aceitar mudanças, valendo-se de um novo estilo colaborativo, horizontal e 

conectado. Tais inovações permitem que as equipes de projetos estabeleçam padrões 

claros de excelência, envolvendo compromisso individual, motivação, autoestima, 

desempenho individual e melhoria constante. (TIDD; BESSANT, 2009). 

Leopold e Kaltenecker (2015) afirmam que o desenvolvimento de uma cultura 
de melhoria contínua requer que todos os envolvidos contribuam com suas ideias e 
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que sejam capazes de implementá-las. A criação desse ambiente dependerá do apoio 

da empresa na sua equalização com o ponto de vista dos funcionários, que sabem o 

que precisa ser melhorado no seu ambiente de trabalho. O sucesso dessa conjugação 

de esforços será facilitado pela composição de grupos interdisciplinares, que “[...] 

proporcionam um ambiente onde existe uma alta probabilidade de que todas as 

facetas do problema ou oportunidade sejam expostas e consideradas pela equipe”. 

(CLELAND; IRELAND, 2002, p. 539).  

Cleland e Ireland (2002) destacam que uma empresa deve assumir riscos, 
quando quiser lançar um produto antes dos seus concorrentes, contanto que o 

submeta, posteriormente, a uma estratégia rigorosa de melhoria contínua. Esse 

processo é desenvolvido em reuniões de retrospectivas semanais, a partir das lições 
aprendidas, onde a equipe, a gerência e outros grupos de pessoas envolvidas 

coletam sugestões de melhorias e as classificam em ordem de urgência. (LEOPOLD; 

KALTENECKER, 2005). 

Bost (2018) relaciona a melhoria contínua com o gerenciamento do 

conhecimento, que por sua vez, promove uma abordagem integrada para identificar, 

capturar, avaliar, recuperar e compartilhar todos os ativos de informações de uma 

organização. Segundo o autor, as organizações que adotam simultaneamente o 

gerenciamento do conhecimento e a melhoria contínua são mais propensas a ter os 

seus processos equilibrados com o Gerenciamento de Riscos, conforme ilustrado na 

figura abaixo: 
 

Figura 40 – O Processo de melhoria contínua no Gerenciamento de Projetos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Bost (2018, p. 98, tradução nossa), com adaptações feitas pelo autor. 

 
Liu e Fellows (2012) destacam que a melhoria contínua é assegurada através 

da combinação da cultura de inovação com o contexto da estrutura organizacional. É 

por meio desse arranjo que uma empresa cria, desenvolve e estabelece valores e 

Gerenciamento do Conhecimento 

Lições aprendidas Gerenciamento de Riscos 

Melhoria Contínua 
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atitudes, que entram em conflito com o comportamento convencional dos funcionários 

e podem criar transformações culturais e gerenciais altamente eficazes à inovação. 

(ÇAKAR; ERTÜRK, 2010). 

Amabile et al (2004), expõem que a inovação cultural reflete a dinâmica 

social das aspirações pessoais e coletivas, sendo desenvolvida quando há o incentivo 

à liderança, criatividade, comunicação e o feedback de recompensas. Do mesmo 

modo, Hadjimanolis (2010) sugere que as dimensões dessa cultura envolvem atitudes 

relacionadas à mudança, risco, tecnologia, aprendizado, aceitação de falhas e erros, 

comunicação e até mesmo a tolerância com os dissidentes. Nesse sentido, o autor 

defende que todos os funcionários envolvidos nesse processo devem receber 

motivação e treinamento para o desenvolvimento da criatividade e da inovação em 

um ambiente de trabalho favorável. 

A Estrutura Organizacional apresentada PRINCE2 facilita essa delegação de 

responsabilidades, pois possui um Comitê Diretor que responde pelo sucesso ou 

fracasso do projeto e libera o seu gerente para o dia a dia. Essa direção é composta 

pelo Usuário Principal, o Executivo e o Fornecedor Principal, que formam um 

Sistema com culturas organizacionais distintas. Por essa razão, torna-se necessário 

o desenvolvimento de uma cultura com fatores em comum, dentro de um Sistema de 

Inovação.  

O Sistema de Inovação compreende um conjunto de instituições públicas e 

privadas, que precisam interagir para que as suas atividades contribuam para a 

criação, o avanço e a difusão das inovações tecnológicas de um país. (FREEMAN, 

1995). No caso do Prg EE Guarani, existe uma demanda relacionada à área de 
Defesa, pois existe a participação de outros atores, a exemplo da IVECO (fabricação 

do Guarani), da Ares (Sistema de Armas) e da Usiminas (nacionalização do aço 

balístico). 

Nesse contexto, Franco-Azevedo (2013) define a Inovação no Setor de 
Defesa como a implementação de um produto de Defesa, um processo, um método 

de marketing, ou de método organizacional, capazes de alterar consideravelmente a 

forma de organizar, preparar e empregar o Poder Militar. Dentre elas, as inovações 

não-tecnológicas são classificadas pelo autor como aquelas que podem gerar 

modificações na forma de administrar as Organizações Militares e o seu 

funcionamento. 
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No caso do Brasil, existe uma fragmentação e desarticulação decorrente da 

baixa interação entre os agentes do Setor de Defesa e entre os seus blocos, conforme 

ilustrado na Figura 41 (CUNHA; AMARANTE, 2011). Esse desajuste fica ainda mais 

evidente, ao se comparar os gastos brasileiros de 2013 com Pesquisa e 

Desenvolvimento (PIB de U$ 1,8 trilhões e investimento de 1,24%), com os que foram 

realizados, no mesmo período, por países como Cingapura (que possui um PIB de U$ 

300 bilhões e aplicação de 3% nessa área). (RADAR, 2016). 

 
Figura 41 – Sistema de Inovação de Defesa Brasileiro 

 
Fonte: Cunha e Amarante (2011). 
 

Os óbices desse Sistema podem ser superados com mudanças culturais, 

que envolvam o treinamento de novos valores e padrões comportamentais (FREITAS 

M., 1991). Essas transformações são possíveis pelo fato da cultura organizacional ser 

moldável e suscetíveis a mudanças, “[...] desde que as mesmas sejam feitas de forma 

planejada, envolvendo todos os membros e criando um comprometimento com a nova 

postura da organização”. (FRANCO-AZEVEDO, 2018, p. 152). 

Cameron e Quin (2011) entendem que algumas organizações têm perfis que 

facilitam mais a inovação do que outras. Esse é o caso das instituições que adotam 

culturas do tipo Clã (ou Grupal) e a adhocrática (ou inovadora), que priorizam a 

flexibilidade e o dinamismo nas suas estruturas funcionais. Por outro lado, as 

culturas hierárquica e de mercado (ou racional), focam na estabilidade e no controle 

e têm as suas lideranças voltadas para a consecução dos objetivos institucionais. Tais 

características são facilmente elucidadas na figura e na tabela a seguir: 
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Figura 42 – Quadrantes da Cultura Organizacional 

 
Fonte: Cameron e Quin (2011), adaptado por Franco-Azevedo (2018). 
 

Quadro 17 – Principais características dos quadrantes da Cultura Organizacional 
Tipos de 
Cultura Ambiente de Trabalho Liderança Fatores de 

Motivação 

Clã ou Grupal Humano Facilita a participação, o 
comprometimento e o trabalho 

Realizações 
da equipe 

Adhocrática ou 
Inovadora 

Dinâmico, empreendedor 
e criativo Visionária e orientada ao risco Quebra de 

paradigmas 

Hierárquica Formal e estruturado em 
níveis hierárquicos 

Focada na coordenação, 
monitoramento e organização 

Segurança e 
ordem 

Racional ou de 
Mercado Competitivo e produtivo Visa a consecução de 

objetivos, traduzidos em lucros Remuneração 

Fonte: o autor, a partir dos dados de Franco-Azevedo (2018). 
 
Mesmo que esses quadrantes apresentem características distintas, é possível 

que esses atores interajam dentro de um Sistema do Setor de Defesa, a partir de 5 

elementos que são capazes de desenvolver, em conjunto, uma Cultura de Inovação. 

Essa interação será bem sucedida se as culturas organizacionais envolvidas 

inspirarem “[...] confiança, espírito de corpo e capacidade de trabalhar em conjunto, 

aceitando e compreendendo os diferentes interesses de cada um dos agentes 

(Illusio)”. (FRANCO-AZEVEDO, 2018, p. 163). As relações entre esses elementos 

podem ser visualizadas na Figura 43: 
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Figura 43 – Relação entre os elementos da Cultura de Inovação em Defesa 

 
Fonte: Franco-Azevedo (2018, p. 157). 

 

O primeiro elemento se relaciona com as Alianças para Inovar, que têm o 

seu desempenho diretamente proporcional ao grau de amadurecimento das 

interações, e são influenciadas pelos Interesses dos Agentes e pelos Fatores de 

Suporte à Inovação. O segundo são os Interesses dos Agentes, que sofrem 

influência dos Fatores Valorativos presentes na sua Cultura Organizacional e serão 

maiores se houver mais benefícios em questão (que despertam mais alianças). Os 

benefícios das Alianças são o terceiro componente desse conjunto e correspondem 

aos resultados concretos das alianças que foram formadas. Os Fatores Valorativos 
para Inovação (FVI) constituem o próximo item desse Sistema e orientam as 

preferências dos agentes, em relação ao seu interesse de interagir e cooperar. A 

última peça compreende os Fatores de Suporte à Inovação, que possibilitam a 

criatividade, o aprendizado e trabalho em equipe, dentro desse Sistema de Inovação. 

(FRANCO-AZEVEDO, 2018). 

Pelo que foi exposto neste tópico, observa-se que o modelo burocrático foi 

amplamente aceito nas administrações públicas do século passado, já que a 

autoridade legal do chefe emana das normas e das instituições formais para garantir 

o bom funcionamento dos negócios e serviços. Tal estrutura utiliza a formalidade 

para legitimar a hierarquia administrativa de uma empresa; prescreve uma 

impessoalidade na relação entre os funcionários e a organização, com base nas 
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funções e linhas de autoridade; e emprega o profissionalismo para que as pessoas 

alcancem um cargo, através de uma competição justa. (SECCHI, 2009). 

Posteriormente, inovações administrativas trouxeram novos conceitos como 

a descentralização de departamentos e atividades, o planejamento estratégico 

orientado para objetivos, o empowerment para eliminar e delegar níveis hierárquicos 

e a ênfase na prestação de contas, por meio da accountability. (HOOD, 1995; DE 

PAULA, 2005). Como consequência, o Gerencialismo buscou a melhora da 

efetividade na gestão das organizações públicas, valendo-se da Administração 

Pública Gerencial e do Governo Empreendedor. (SECCHI, 2009). 

A Administração Pública Gerencial, baseia-se em valores de eficiência, 

eficácia e competitividade, com o uso de práticas de gestão da administração privada, 

a existência de administradores com visão de empreendimento e o foco na avaliação 

do desempenho e dos resultados. (SECCHI, 2009). 

O Brasil, vivenciou um modelo burocrático de gestão que não conseguiu 

cumprir com as suas funções básicas de forma responsável e eficiente, devido à 

tradição patrimonialista do País. (CARDOSO, 2008). Tal deficiência fez com que 

Bresser-Pereira propusesse uma ampla reforma do aparelho do Estado Brasileiro, que 

envolveu a implantação de ferramentas de gestão utilizadas no setor privado, a 

exemplo dos programas de qualidade e da reengenharia organizacional. 
(BRESSER-PEREIRA, 1996).  

A Administração Pública Gerencial Brasileira foi criticada pelos seus 

resultados limitados e pela manutenção do ideal tecnocrático, que até hoje está 

baseada numa estrutura pesada, burocrática e centralizada. Esses óbices, entretanto, 

poderão ser superados através da Governança Pública, que emprega mecanismos de 

liderança, estratégia e de controle para avaliar, direcionar e monitorar a gestão das 

partes interessadas. (DE PAULA, 2005). 

A Governança Pública tem como vantagem a manutenção do papel do Estado 

quanto à sua liderança na elaboração de políticas públicas, mesmo que haja o 

deslocamento do seu papel da implementação para a coordenação e o controle. 

(SECCHI, 2009). Por meio dela, é possível manter um equilíbrio de poder entre as 

partes interessadas, estabelecendo indicadores e metas de eficácia, eficiência, 
efetividade e economicidade (os quatro “E”). (BRANCO; CRUZ, 2013). 

A governança é inovadora, pois vai além do produto que é gerado pelos 

insumos alocados, alcançando resultados transformadores que poderão trazer os 
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benefícios esperados pelo empreendimento. (BRANCO; CRUZ, 2013). Dentre os 4 

(quatro) “E” apresentados acima, merecem destaque a efetividade, que revela a 

medida da utilidade de um produto para a sociedade e a economicidade, que está 

alinhada à obtenção e uso de recursos, com o menor ônus possível, e sem o 

comprometimento do padrão de qualidade estabelecido. (BRASIL, 2010).  

A gestão inovadora de projetos demanda uma organização flexível que 

suporte as pressões de prazos, custos e qualidade, e que favoreça o uso econômico 

de recursos cada vez mais escassos. (KEELING, 2005). Nesse sentido, a 

Organização Matricial utiliza uma estrutura temporária sobreposta à existente 

(funcional), que facilita a coordenação entre os departamentos e o Escritório de 

Gerenciamento de Projetos. A grande vantagem dessa estrutura é a padronização de 

relatórios, funções e monitoramento, que permite priorizar o emprego dos recursos 

dentro da Hierarquia de Governança “Portfólio-Programa-Subprograma-Projeto”. 

(MORRIS, 2010).  

A melhoria contínua compreende a aceitação de mudanças a partir de um 

ambiente colaborativo, que conta com o compromisso individual, a motivação dos 

funcionários, e uma autoestima que possibilite a implantação de uma cultura de longo 

prazo. Para tanto, é mister assumir riscos e gerenciá-los com base nas lições 
aprendidas e nos conhecimentos adquiridos pelo conjunto gerência – funcionários. 

(BOST, 2018). 

A combinação da cultura de inovação com o contexto da estrutura 

organizacional é um desafio, pois lida com o conflito do comportamento convencional 

dos funcionários, que podem (ou não) criar transformações culturais e gerenciais 

altamente eficazes para a empresa. O sucesso desse modelo depende, em larga 

escala, de atitudes relacionadas à mudança, risco, aceitação de falhas, erros, e 

tolerância com os dissidentes, que não são comuns dentro de um modelo hierárquico. 

(HADJIMANOLIS, 2010).  

O Exército Brasileiro adota uma estrutura funcional, construída a partir de um 

modelo burocrático, baseado nos preceitos da hierarquia e disciplina, que são 

necessariamente indissociáveis. (BRASIL, 1988). Não obstante, a Instituição vem se 

esmerando para assimilar conceitos da Administração Pública Gerencial e da 

Governança Pública no seu modelo de gestão, através de ações inovadoras que 

resultou na criação do EPEx, do Portfólio Estratégico do Exército e do Processo de 

Racionalização atualmente vivenciado no EB.  
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Os conceitos apresentados no último tópico demonstram que é possível 

sobrepor uma organização matricial à tradicional estrutura verticalizada, dentro de 

uma relação de coexistência. (BURKE; BARON, 2014). Seu emprego contribui para 

a padronização de práticas de relatórios, no estabelecimento de tolerâncias em cada 

nível e na melhora da sinergia entre as relações verticais e horizontais, que fazem 

parte da gestão dos Programas Estratégicos do Exército. 

A melhoria contínua da gestão do Prg EE Guarani demanda uma estrutura 
inovadora, onde os seus indivíduos têm liberdade para contribuir com as suas ideias 

e implementá-las. (BOST, 2018). Esses aperfeiçoamentos poderão ser obtidos com a 

delegação de responsabilidades para os níveis subordinados (concessão de 

tolerâncias) e a escalação dos problemas que não possam ser resolvidos para os 

níveis superiores. (ÂNGELO; LUKOSEVICIUS, 2016).  
O Sistema de Inovação de Defesa é outro ponto que merece destaque, pois 

compreende a interação de diversos tipos de Cultura Organizacional, capazes de 

contribuir para a criação, o avanço e a difusão das inovações tecnológicas de um país. 

(FREEMAN, 1995). Nesse contexto, a gestão do Prg EE Guarani demanda uma 
estrutura inovadora, onde os seus indivíduos tenham liberdade para contribuir com as 

suas ideias e implementá-las. Além disso, existe a necessidade de combinação dos 

conhecimentos adquiridos na gestão desse Programa, com as lições aprendidas 

no desenvolvimento da VBTP-MSR 6x6 Guarani (que é o seu Projeto Piloto) e os 

riscos que poderão ser assumidos na concepção dos projetos vindouros.  

O Referencial Teórico abordado nestes dois capítulos apresentou os 

principais conceitos relacionados à Gestão de Programas e de Projetos e à 

identificação das principais influências da cultura organizacional e de inovação nas 

instituições orientadas a projetos. O capítulo, a seguir, analisará a concepção e o 

desenvolvimento do Programa Estratégico do Exército Guarani, a partir do Estudo de 

Caso do Projeto Integrante VBTP-MSR 6x6. No seu último tópico, serão apresentados 

os resultados, com a proposta de ações que poderão conduzir esse Programa para 

uma gestão inovadora, permitindo, assim, a superação das atuais restrições 

orçamentárias do Setor de Defesa, no mais curto prazo possível. 
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5. ESTUDO DE CASO DA VBTP-MSR 6X6 GUARANI 
5.1 HISTÓRICO DE FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS SOBRE RODAS NO BRASIL 

O primeiro passo para o desenvolvimento de viaturas blindadas no Brasil 

ocorreu em 1967, quando engenheiros militares constituíram um grupo de trabalho no 

antigo Parque Regional de Motomecanização da 2ª Região Militar (RM), em São 

Paulo. Esses profissionais realizaram estudos voltados para a diminuição da 

dependência estrangeira em relação às forças blindadas do País, criando condições 

para que os seus principais componentes automotivos fossem nacionalizados 

(BASTOS JÚNIOR; HIGUCHI; BACCHI, 2015). 

A primeira fase objetivou o desenvolvimento de um corpo técnico com essa 

capacidade, que trabalhou dentro da fábrica da Mercedes-Benz, em São Bernardo do 

Campo – SP. O desafio dessa empreitada foi a criação de uma cultura de 

nacionalização de meios, “pois a facilidade de adquirir equipamentos usados a preços 

baixos do exterior, principalmente dos EUA, desestimulava o surgimento desse tipo 

de indústria no Brasil” (BASTOS JÚNIOR; HIGUCHI; BACCHI, 2015, p.  11). 

Fruto desse trabalho, houve a substituição dos motores e de outros 

componentes mecânicos importados por equivalentes de fabricação nacional, que 

foram empregados no Carro Blindado de Reconhecimento (CBR) M8 Greyhound e no 

Carro Blindado de Transporte de Pessoal – Meia Lagarta (CBTP-ML) M2, ilustrados 

nas figuras abaixo: 

 
Figura 44 – CBR M8 Greyhound  

  
Fonte: Bastos Júnior, Higuchi e Bacchi (2015, p. 12) 
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Figura 45 –CBTP-ML M2 

 
Fonte: Centro de Instrução de Blindados (2018). 
 
A modernização desses veículos foi bastante satisfatória, pois permitiu a 

nacionalização dos seus componentes e a obtenção de um melhor desempenho, 

sendo mais econômico que a aquisição de MEM estrangeiros. Consequentemente, o 

processo foi estendido para toda a frota do CBR M8 e da CBTP-ML M2, o que 

possibilitou o emprego desses veículos até os anos 1980. O Quadro 18 apresenta as 

principais alterações realizadas nos veículos: 
 

Quadro 18 – Modernização do CBR M8 Greyhound e do CBTP-ML M2 
ITEM ORIGINAL MODERNIZADO 

Motor 
Veículo M8 Hércules JXD, 110 CV Mercedes-Benz OM-321, 120 CV 
Veículo M2 White 160AX, 147 CV Perkins 6-357, 137 CV 

  Gasolina de alta octanagem Diesel 
OUTROS ITENS NACIONALIZADOS 

Caixa de mudanças, diferenciais e sistema de freios 
Tanques de combustível 
Borrachas das lagartas e pneus (Empresa Novatração Artefatos de Borracha) 

Fonte: o autor, com os dados de Bastos Júnior, Higuchi e Bacchi (2015, p. 11). 
 

Com o sucesso da modernização, o EB passou para a fase de 

desenvolvimento de um veículo blindado nacional, criando um Centro de Pesquisa 

e Desenvolvimento de Blindados (CPDB), dentro das instalações do Parque Regional 

de Motomecanização (PqRMM)/2. O emprego da mesma equipe de engenheiros, que 

participou dos trabalhos de modernização do M8 nessa empreitada, foi fundamental 

para “garantir o avanço do programa e a organização da experiência adquirida” 

(BASTOS JÚNIOR; HIGUCHI; BACCHI, 2015, p. 12). 

O primeiro protótipo foi a Viatura Blindada Brasileira (VBB) 4x4, de 

reconhecimento leve, concepção tradicional, com peso aproximado de sete toneladas, 
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e capacidade para quatro homens. O veículo foi equipado com um canhão M6, de 37 

mm, e uma metralhadora .50, montados em uma torre construída pela Fundição 

Alliperti e usinada pela Avanzi, com aço SAE 5160; e uma metralhadora .30, localizada 

no casco. O blindado foi dotado, ainda, por um motor a diesel Mercedes-Benz OM-

321 de 120 CV, caixa de transferência e tração da Engenheiros Especializados S/A 

(Engesa) e pneus PPB 900x20 da Empresa Novatração (BASTOS JÚNIOR; 

HIGUCHI; BACCHI, 2015). 

Após a realização de rigorosos testes, foram feitas modificações no protótipo, 

como a retirada dos estepes presos à sua lateral, para aumentar a blindagem do 

veículo. Após a realização dos ajustes necessários, verificou-se que a versão 6x6 
atenderia melhor aos requisitos do EB e, por essa razão, o protótipo do VBB foi 

abandonado, em que pese “os enormes conhecimentos adquiridos, tanto técnicos 

quanto de relacionamentos com indústrias privadas [...]” (BASTOS JÚNIOR; 

HIGUCHI; BACCHI, 2015, p. 12). 

O protótipo da VBB, posteriormente conhecida como Viatura Blindada de 

Reconhecimento 1 (VBR-1), foi fundamental para o desenvolvimento da versão 6x6 

(VBR-2). Esse protótipo utilizou um novo chassi, empregando componentes já 

testados no veículo anterior, como o motor Perkins 6-357 de 137 CV, utilizado na 

modernização do CBTP-ML M2. Além disso, houve a instalação da famosa suspensão 

bumerangue da Engesa nos eixos traseiros (ilustrada na Figura 46) e que foi 

posteriormente empregada em outros blindados, a exemplo da VBR EE-9 Cascavel: 

 
Figura 46 – Performance da suspensão bumerangue  

 
Fonte: Lexicar Brasil (2014). 
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Após a realização de estudos e de algumas adaptações, a VBR-2 foi concluída 

em 1970, sendo renomeada para Carro de Reconhecimento de Rodas (CRR). A 

conclusão desse protótipo motivou a parceria estratégica entre o EB e a Engesa, 

caracterizada pelo sucesso nas vendas de suas Viaturas Blindadas sobre Rodas. 

A empresa paulista Engesa foi a maior produtora de equipamentos militares 

de uso terrestre do país, que chegou a ocupar a quinta posição entre os maiores 

exportadores mundiais de material militar, na década de 1980. Sua história de sucesso 

iniciou em 1966, com o desenvolvimento de um sistema de tração 4×4, 

comercialmente conhecido como Tração Total (LEXICAR BRASIL, 2014). 

O sucesso desse Sistema seguiu nas plataformas 6x4 e 6x6, sendo 

oficialmente considerada como de interesse para a Segurança Nacional, em 1967.  O 

desenvolvimento do novo sistema de tração dupla traseira, em 1969, denominada 

bumerangue, foi fundamental para o desenvolvimento de diversos veículos militares, 

que foram sucesso de vendas internacionais na década seguinte (LEXICAR BRASIL, 

2014). 

As inovações apresentadas pela Engesa motivaram a celebração de um 

contrato com a antiga Diretoria de Pesquisa e Ensino Técnico do Exército (DPET), 

para a construção de cinco veículos pré-séries da VBR EE-9 Cascavel, que seriam 

posteriormente acrescidos em três. A partir de então, o processo de pesquisa e 

desenvolvimento e o gerenciamento das empresas envolvidas “foi totalmente 

repassado para uma empresa privada, permitindo que essa se tornasse uma gigante 

do setor, poucos anos depois”. (BASTOS JÚNIOR; HIGUCHI; BACCHI, 2015, p. 13). 

Os pré-séries do Cascavel sofreram modificações, com a adaptação de uma 

torre de um CCL M3 Stuart e o alongamento de sua parte traseira para a instalação 

de um sistema rádio. Após a realização de testes, o EB adquiriu 100 veículos 

equipados com o canhão de 37 mm para substituir os CBR M8 das Unidades de 

Cavalaria. (BASTOS JÚNIOR; HIGUCHI; BACCHI, 2015). 

A versão de exportação do Cascavel teve o seu chassi modificado para 

receber uma torre Hispano-Suiza H-90, equipada com um canhão DEFA D-921 de 90 

mm da GIAT, e um motor Mercedes-Benz OM-352, de 158 CV. Posteriormente, o 

Exército passou a fabricar seu próprio canhão 90 mm, fazendo com que o Cascavel 

fosse “considerado, por analistas internacionais, um dos melhores blindados leves de 

reconhecimento do mundo”. (LEXICAR BRASIL, 2014, p. 3). Ao todo, a Engesa 

fabricou 1.738 Veículos EE-9 Cascavel, em todas as versões, para o Brasil e mais 12 
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países, com destaque para o Iraque (950 unidades), Líbia (200 unidades) e Chipre 

(120 unidades). (STRACHMAN; DEGL’LESPOSTI, 2010).  

A VBTP EE-11 Urutu foi concebida para atender as necessidades do Corpo 

de Fuzileiros Navais (CFN) da Marinha do Brasil, que buscou um veículo que 

substituísse o seu caminhão anfíbio (CAMANF), 2 toneladas, 6x6, DUKW. A definição 

dos novos requisitos motivou o desenvolvimento do Carro de Transporte de Tropas 

Anfíbio (CTTA), que contou com o auxílio de militares da Marinha. Ao final, foi 

apresentado “um blindado 6x6, com suspenção bumerangue em seus eixos traseiros, 

pesando cerca de 10 toneladas, capaz de transportar até 14 militares, anfíbio, com 

capacidade de enfrentar ondas moderadas”. (BASTOS JÚNIOR; HIGUCHI; BACCHI, 

2015, p. 14). 

O CFN não demonstrou muito interesse pelo veículo, adquirindo apenas cinco 

unidades no ano de 1973. O EB, por sua vez, comprou 217 veículos, em diversas 

versões, para substituir os CBTP-ML que ainda se encontravam em uso. (BASTOS 

JÚNIOR; HIGUCHI; BACCHI, 2015). Dentre eles, o carro de comando e anfíbio 

poderia navegar em águas agitadas a 12 km/h, estando equipado com hélices, leme 

e tubos telescópicos para entrada de ar e saída dos gases do motor. (LEXICAR 

BRASIL, 2014). Posteriormente, foram produzidos 888 veículos em diversas versões, 

para o Brasil e outros 15 países, incluindo o Iraque (150 unidades), Marrocos (60 

unidades) e o Chile (50 unidades). (BASTOS JÚNIOR; HIGUCHI; BACCHI, 2015; 

STRACHMAN; DEGL’LESPOSTI, 2010). 

O sucesso do Cascavel e o Urutu fez com que a Engesa iniciasse, no final dos 

anos 1970, o estudo de um blindado composto de um canhão de baixo recuo, que 

pudesse ser acoplado a um veículo de pequeno porte de grande mobilidade 

estratégica, velocidade e elevado raio de ação. Assim, surgiu o projeto do Veículo 

Caça-tanques EE-17 Sucuri, que tomou como base o chassi da VBR Cascavel. 

(BASTOS, 2003). 

O grande diferencial desse carro foi o aumento de 1,10 m da distância entre 

os eixos, que permitiu acoplar um canhão de 105 mm. Seu reduzido peso (18.500 Kg), 

em relação aos veículos de lagartas, fez do Sucuri “o caça tanque mais veloz do 

mundo, podendo alcançar em estradas 110 km/h, com condições de enfrentar carros 

de combate inimigos, a curta ou média distância [...]”. (BASTOS, 2007, p. 4). 

Apesar do seu potencial, o uso da suspensão bumerangue não obteve o 

mesmo resultado dos veículos anteriores, pois o Sucuri era um veículo estreito, 
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comprido e alto. Além disso, a torre FL-12 de fabricação francesa não apresentou a 

inovação esperada, fazendo com que o desempenho geral do carro fosse 

insatisfatório. (BASTOS, 2003). 

O projeto teve a sua segunda chance entre 1986 e 1987,  quando passou a 

se chamar EE-18 Sucuri (II). A nova versão contou com o novo motor Scania turbo 

384 CV, que elevou a sua velocidade máxima de 110 Km/h para 115 km/h. A 

suspensão bumerangue foi substituída por uma suspensão hidropneumática, menos 

volumosa; e houve o desenvolvimento de uma nova torre pela Engesa, que acoplou 

um canhão 105 mm da empresa italiana Oto Melara. Além disso, o veículo teve o seu 

perfil rebaixado, permitindo o acréscimo de mais um homem na guarnição do Carro (4 

militares). (LEXICAR BRASIL, 2014). 

Mesmo com essas inovações, o caça-tanques Sucuri não passou da fase de 

protótipo, possivelmente pela falta de interesse do EB em avaliá-lo e a preferência 

internacional por modelos sobre lagartas. Ao final, o protótipo foi “desmanchado e 

vendido como ferro velho, sendo que seu canhão foi devolvido à Oto-Melara [...]”. 

(BASTOS, 2003, p. 10). 

A Engesa também inovou ao desenvolver o Veículo de Reconhecimento Leve 

4x4 EE-3 Jararaca, como “mais um derivado do bem-sucedido Cascavel” (LEXICAR 

BRASIL, 2014, p. 5). Bastos (2006, p. 1) aborda que esse novo blindado foi concebido 

para “[...] substituir o velho jipe como veículo de exploração nas 

unidades de cavalaria mecanizada, dada a sua vulnerabilidade e ausência total de 

blindagem”. 

O Veículo foi projetado para ter grande mobilidade (até 100 Km/h), sendo 

equipado com uma metralhadora externa (calibre 7.62 mm ou .50), quatro lançadores 

de granadas fumígenas e o aprovisionamento de até 1600 tiros de 7.62 mm. A baixa 

silhueta e a facilidade de manobra do Jararaca, tornaram o veículo extremamente 

operacional para a patrulha de áreas urbanas, em substituição à plataforma 6x6, que 

por vezes tinha o seu emprego limitado nas antigas Operações de Pacificação, face 

às suas grandes dimensões. (BASTOS, 2006). 

 O Jararaca também contava com a vantagem dos seus componentes 

mecânicos serem oriundos da indústria automotiva nacional, usada em caminhões, 

que facilitava a logística de reposição de peças. O seu motor era o tradicional 

Mercedes Benz OM-314A, com quatro cilindros em linha. Alguns dos seus 
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componentes, entretanto, eram fabricados pela própria Engesa, a exemplo da caixa 

de descida e da caixa de transmissão múltipla. 

Em que pese as suas especificações, o Jararaca não foi o melhor veículo 

concebido pela Engesa. Sua produção foi totalmente exportada “para países como 

Uruguai (16), Guiné (10), Gabão (12), Equador (10) e Chipre (15) [...]”. (BASTOS, 

2006, p. 4) e o Iraque, que teria exportado cerca de 300 unidades. (SMANIOTTO, 

1997 apud STRACHMAN; DEGL’LESPOSTI, 2010). 

O sucesso da Engesa foi impulsionado pela Guerra entre o Irã e o Iraque 

(1979-88), que estimulou as exportações brasileiras de material bélico ao redor do 

mundo. Nessa ocasião, foram exportados cerca de 1.070 blindados para o Iraque, que 

corresponderam à metade da Força Terrestre iraquiana. O reflexo dessa parceria fez 

com que a Engesa se mantivesse “entre as 500 maiores empresas brasileiras de 1976 

a 1987 [...]”. (STRACHMAN; DEGL’LESPOSTI, 2010, p. 48). Os principais Veículos 

Blindados Sobre Rodas projetados pela Engesa estão ilustrados na figura abaixo: 

 
Figura 47 – Principais Veículos Blindados sobre Rodas da Engesa 

 

 
Fonte: Lexicar Brasil (2014). 

 
Motivados pelo sucesso das vendas, os engenheiros da Engesa ousaram ao 

desenvolver o Carro de Combate (CC) EE-T1 Osório (Figura 48) que, juntamente com 

o norte-americano M-1 Abrams, concorreram para a venda no mercado saudita. O 

carro brasileiro se mostrou à frente do seu concorrente quanto ao seu 

VBTP EE-11 Urutu VBR EE-9 Cascavel 

Veículo Caça-tanques EE-18 Sucuri II 

Veículo de Reconhecimento EE-3 Jararaca

Veículo de Reconhecimento EE-3 Jararaca 
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desenvolvimento tecnológico, correspondendo plenamente ao que dele se esperava. 

(STRACHMAN; DEGL’LESPOSTI, 2010).  
 
Figura 48 – Viatura Blindada de Combate (VBC) Osório 

 
Fonte: Lexicar Brasil (2014). 
 
Apesar da superioridade do Osório, o governo saudita fechou a contração com 

os Estados Unidos da América (EUA), o que motivou a concordata da Engesa no início 

dos anos 1990 e a sua posterior falência em 1993. Na realidade, a Engesa cometeu 
um grave erro estratégico ao desenvolver um CC exclusivo para a Arábia Saudita, 

arriscando-se em um mercado onde a influência política superava a competitividade. 

(STRACHMAN; DEGL’LESPOSTI, 2010). 

Com a falência da Engesa, o Brasil perdeu a expertise no desenvolvimento 

de veículos blindados, que contavam com projetos simples e uma “alta porcentagem 

de peças e componentes produzidos para o mercado civil, embutidos em seus 

produtos (principalmente peças de caminhão)”. (STRACHMAN; DEGL’LESPOSTI, 

2010, p. 51). O colapso da empresa trouxe, ainda, a problemática logística de 

manutenção das viaturas Urutu e Cascavel, o que demandou, posteriormente, a 

concepção de uma Nova Família de Blindados Sobre Rodas (FERREIRA, 2017). 

As lições aprendidas com a família de viaturas da Engesa possibilitaram a 

criação de uma nova NFBR como um sistema complexo e integrado por outros a 

exemplo, do Sistema de Armas e o de Comando e Controle (C2). Além disso, o EB 

verificou a necessidade de se manter um certo nível de demanda junto à empresa 

parceira para a sobrevivência da linha de montagem e na manutenção de empregos 

diretos e indiretos relacionados com a atividade do Projeto. (EPEX, 2018b).  

A fim de elucidar melhor as lições aprendidas com os projetos das Viaturas 

Blindadas da Engesa, foi realizada uma entrevista semiestruturada com militares que 

participaram do desenvolvimento da VBTP-MSR 6x6 Guarani. Os resultados são 

decorrentes das evidências 1, 2 e 3 da primeira questão da Seção C do Protocolo do 
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Estudo de Caso, que verificou as lições aprendidas com a falência da Engesa e a sua 

contribuição para o desenvolvimento da nova VBTP-MSR 6x6. 

Nesse sentido, constatou-se que as experiências repassadas para aprimorar 

a concepção e o desenvolvimento do Programa Guarani, limitou-se à tropa usuária do 

Urutu e do Cascavel e aos engenheiros que trabalharam na revitalização dos 

blindados da Engesa, no Arsenal de Guerra de São Paulo. 

A participação direta do EB no desenvolvimento da VBTP Guarani foi um 

ensinamento colhido dessa experiência, pois não houve a retenção de documentos 

de engenharia, na época dos veículos da Engesa. Essa restrição inviabilizou uma 

modernização efetiva do Urutu e Cascavel durante os seus ciclos de vida, sendo 

possível, apenas, a sua revitalização a custos elevados. 

A designação de engenheiros para dominar o ciclo de vida do Material de 

Emprego Militar (MEM) de alto valor agregado (mísseis, radares, blindados) foi outra 

importante lição. Essa medida não implicou necessariamente na produção o MEM 

pelo EB (até mesmo porque era inviável), mas numa ação pontual com o controle da 

disponibilidade e dos custos de suportabilidade do Material. Além disso, chegou-se à 

conclusão de que agir apenas na manutenção (que é fundamental, diga-se de 

passagem) não era o suficiente. Seria necessária uma ação de engenharia para tornar 

o Ciclo de Vida virtuoso. 

Quanto às dificuldades na falta de retenção de documentos de engenharia da 

Engesa, observou-se que essa restrição, em princípio, não trouxe grandes 

consequências, pois o carro (VBTP Guarani) era completamente novo. O problema, 

entretanto, foi que uma geração de engenheiros deixou de aprender um projeto de 

viaturas, ao longo dos anos, a partir do know-how que poderia ser absorvido do Urutu, 

do Cascavel e, por que não, do Osório. É importante ressaltar, que uma possível 

retenção desses documentos demandaria um elevado investimento em Recursos 

Humanos (RH) de engenharia, para reaplicar os conhecimentos em projetos de 

engenharia. 

A Integração do veículo Guarani com outros sistemas (C2, armas) também foi 

uma lição aprendida com a gestão da família de viaturas da Engesa, possibilitando 

a criação de uma NFBR como um sistema complexo e integrado. A tendência é que 

as próximas viaturas do Prg EE Guarani tenham mais funcionalidades que a VBTP, 

por causa das experiências adquiridas na concepção desse primeiro projeto. Os 

“frutos” começaram a ser “colhidos” a partir dos ensinamentos colhidos no passado, 
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pois o Exército conta, atualmente, com uma geração de engenheiros mais madura 

tecnicamente e gerencialmente, que estão começando a assumir maiores 

responsabilidades e a entregar soluções. 

Diante do exposto, verifica-se que as lições aprendidas das Viaturas Sobre 

Rodas da Engesa, para o desenvolvimento do Prg EE Guarani, se limitaram às 

experiências das tropas que empregaram o Urutu e o Cascavel ao longo dos anos, e 

dos engenheiros que trabalharam na sua revitalização. Mesmo assim, o EB soube 

desenvolver um veículo completamente novo, capaz de se integrar com outros 

sistemas tecnológicos, e ter os seus conhecimentos absorvidos pela atual geração de 

Engenheiros Militares.  

A partir dos ensinamentos colhidos, o tópico a seguir apresentará as ações 

que foram desencadeadas para a concepção e o desenvolvimento de uma nova 

Viatura Blindada Sobre Rodas, que soube incorporar algumas boas práticas dos 

veículos sobre rodas das Engesa, através de uma parceria que permite a retenção 

dos documentos de engenharia. 

 
5.2 CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO VBTP-MSR 6X6 

GUARANI 

Os Prg EE recepcionam as condicionantes do PROFORÇA, capazes de 

conduzir a Instituição da Era Industrial para a Era do Conhecimento. No caso do Prg 

EE Guarani, as Condicionantes Doutrinárias e Operacionais (CONDOP) nº 03/1998 

subsidiaram os Requisitos Operacionais Básicos (ROB) no 09/1999 – VBTP-MSR, que 

descreveram o “desempenho operacional exigido para uma nova família de carros 

blindados sobre rodas”. (AMARANTE, 2013, p. 47).  

Nesse contexto, a extinção da Engesa fez com que o país convivesse com a 

ausência de uma empresa nacional qualificada para a sustentabilidade da pesquisa, 

desenvolvimento e inovação. (SANTOS, 2018). Não obstante, o EB iniciou o processo 

seletivo para a escolha de uma empresa parceira, valendo-se da dispensa de licitação 

por alta complexidade tecnológica e interesse da Defesa Nacional. (BRASIL, 1993). A 

vencedora desse certame foi a Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT), Divisão 

IVECO, que alterou a sua razão social para IVECO Latin America, após a assinatura 

do contrato em 22 de dezembro de 2007. 

A escolha da IVECO para o desenvolvimento das VBTP-MSR baseou-se na 

sua capacidade de concepção e fabricação de blindados, a exemplo do CENTAURO 
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BI, do Exército Italiano, que foi desenvolvido em conjunto com a OTO Melara, do 

Grupo Finmeccanica. A empresa demonstrou, ainda, que tinha a capacidade de 

negociar com os seus fornecedores a disponibilização de “componentes a preço 

acessível, já que se tratava de uma das maiores indústrias de veículos instaladas no 

País”. (BASTOS JÚNIOR; HIGUCHI; BACCHI, 2015, p. 15).  

A parceria com a IVECO se enquadra como um Programa de Cooperação de 

nível empresarial, onde há o compartilhamento dos meios e custos com um associado 

de elevado nível tecnológico e que esteja atraído pela realização de um bom negócio. 

No caso do Guarani, a IVECO Latin America utiliza a sua expertise em Viaturas 

Blindadas Sobre Rodas da IVECO Defence Vehicles (Bolzano-Itália) para a 

transferência de conhecimentos para o Brasil. (AMARANTE, 2013).  

O primeiro veículo produzido nessa parceria foi a VBTP-MSR 6x6, idealizada 

para mobiliar as novas Brigadas de Infantaria Mecanizada e substituir as VBTP EE-

11 Urutu, que são empregadas nas OM de Cavalaria Mecanizada por mais de quatro 

décadas. As principais premissas dessa versão foram o baixo custo, simplicidade, 

ganho operacional, disponibilidade de peças de prateleira, mínimo de 60% de 

nacionalização, fomento à P&D e a retomada da fabricação de blindados no País. 

(FERREIRA, 2017). O protótipo foi desenvolvido durante seis anos, seguindo as 

etapas elucidadas na figura abaixo:  
 
Figura 49 – Fases de desenvolvimento da VBTP-MSR Guarani 6x6 

 
Fonte: Ferreira (2017). 
 
A instalação da fábrica da IVECO no complexo industrial de Sete Lagoas-MG, 

em 2013, contou com o financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), com capacidade instalada que pode chegar a 140 

viaturas por ano. (CCOMSEx, 2015). Sua instalação vem trazendo reflexos 

socioeconômicos positivos para o País, pois representa 3,632 milhões de reais do 
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PIB, 1,211 milhões de reais da arrecadação de tributos, e 10.107 empregos gerados 

por ano. (EPEX, 2019a). 

O protótipo da VBTP-MSR 6x6 e o lote-piloto com 16 viaturas foram 

produzidos inicialmente na Itália e montados nas instalações da IVECO no Brasil. 

Essa etapa do programa contou com o apoio da Fundação Ricardo Franco (FRF)31, 

da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

O LBDN 2012 tinha previsto a aquisição de 2.044 VBTP-MSR, entre 2011 e 

2034 (BRASIL, 2012a). Com a redução orçamentária para os investimentos ao longo 

dos anos, o Prg EE Guarani entregou apenas 284 Guaranis até setembro de 2019, 

sendo previsto o recebimento de mais 1.501 unidades até o ano de 2038. O quadro a 

seguir elucida essas entregas: 
         

                            Quadro 19 – Entrega das VBTP-MSR 6x6 Guarani 
Ano Quantidade Contrato Obs 
2007 16 (piloto) 01/2007-FRF 

Lote 
Experimental 
Doutrinário 

(LED) 

2012 86 15/2012-DCT 
2013 26 23/2013-DCT 
2014 60 20/2014-DCT 
2015 15 20/2014-DCT (Aditivo) 

2016-2019 (SET) 79 120/2016-COLOG32 Contrato atual 
TOTAL 284 VBTP- MSR  

   Fonte: Brasil (2007; 2012b; 2013c; 2014b; 2014c; 2016c) e COLOG (2019). 
 

Quanto ao Sistema de Armas, o Centro Tecnológico do Exército estabeleceu 

uma parceria com a empresa ARES para a fabricação Reparo de Metralhadora 

Automatizado X (REMAX). Essa torre permite o uso de metralhadora .50 ou 7,62 mm 

e de quatro lançadores de granada 76 mm, sendo “a primeira estação de armas 

remotamente controladas produzidas e desenvolvidas no Brasil”. (CCOMSEx33, 2015, 

p. 19).  

A torre não-tripulada (Unmanned Turret) UT-30BR controla remotamente um 

canhão de 30 mm e uma metralhadora coaxial 7,62 mm, que podem ser operados 

tanto pelo atirador como pelo comandante da VBTP. (OLIVEIRA, 2014). O 

equipamento é fabricado pela empresa israelense Elbit Systems e montado no Brasil 

                                                           
31 Instituição privada sem fins lucrativos, de apoio ao Instituto Militar de Engenharia (IME). 
32  O Contrato nº 120/2016-COLOG definiu a aquisição de 1.033 VBTP-MSR e de 547 Viaturas 
Blindadas Especializadas (VBE), até o ano de 2038. 
33 Centro de Comunicação Social do Exército (CCOMSEx). 
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pela filial Aeroeletrônica, que vem investindo os seus recursos num Centro 

Tecnológico de Defesa. 

A Estação de armas manual, blindada e multifuncional ALLAN-PLATT MR-

550 é a terceira versão do Sistema de Armas, sendo de origem australiana. Essa torre 

opera com as metralhadoras 5,56 mm, 7,62 mm e 12,7 mm, ou com lançador 

automático de granadas 40 mm, sendo os seus componentes totalmente importados. 

(BOABAID, 2014). A integração entre a VBTP-MSR Guarani e os Sistemas de Armas 

apresentados acima encontra-se ilustrada na figura abaixo: 

 
Figura 50 – Sistemas de Armas da VBTP-MSR Guarani 6x6 

 
Fonte: EPEx (2017a). 

 
Dentre os sistemas apresentados, foi priorizada a aquisição da Torre Manual, 

devido ao seu custo unitário de aproximadamente R$ 4.155.283,73. Essa relação 

custo-benefício se torna ainda mais compensadora, quando comparada à Torre UT30, 

que custa cerca de R$ 7.032.108,00 por unidade. (BRASIL, 2017d). A tabela abaixo 

elucida o planejamento da entrega desses Sistemas de Armas: 
 

 Quadro 20 – Planejamento da entrega de Sistemas de Armas  
Armamento LED    Contrato 120/2106 - COLOG 

Previsto Recebido Entregue 
Torre REMAX 81 192 108 43 
Torre Manual 109 671 69 36 
Torre UT30 13 25 - - 
VBE - 372 - - 
SOMA 203 1.260 177 79 

 Fonte: COLOG (2019). 
 

Em relação à proteção blindada do Guarani, a IVECO tem estabelecido 

tratativas com a Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A (Usiminas), que pode 

fomentar, futuramente, a rede de fornecedores locais, impulsionando a cadeia 

logística nacional de defesa. (INFODEFENSA, 2013). O sucesso dessa parceria 

depende da conjugação de esforços com uma empresa parceira, que se 
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responsabilize pela usinagem e conformação de todo aço balístico, deixando-o pronto 

para a soldagem na IVECO. (BOABAID, 2014).  

A concepção do Prg EE Guarani vislumbrou a integração com os sistemas 

congêneres das demais Forças Singulares, permitindo que o blindado seja 

transportado na aeronave KC-390 para a realização de operações conjuntas. 

(CCOMSEX, 2015). Além disso, o Guarani vem sendo empregado nas Operações de 

Apoio a Órgãos Governamentais a exemplo das Operações Ágata e Laçador, que 

possibilitam a realização de operações interagências em melhores condições.  

O Projeto de P&D da Família de Blindados Guarani é “exemplo de inovação 

em parceria com a indústria, em função do atendimento às demandas estratégicas e 

operacionais, da excelência técnica e da viabilidade comercial” (CCOMSEX, 2015, p. 

26). Suas diretrizes estratégicas consideraram o desenvolvimento de um lote piloto, 

que preservasse o baixo custo e a simplicidade da Família Urutu e Cascavel, e a 
maior utilização possível de peças comerciais (spin-in).  

Para entender melhor a incorporação de tecnologias de veículos civis na 

VBTP-MSR 6x6 Guarani, foi realizada uma entrevista semiestruturada com 

integrantes da IVECO, atendendo a evidência 4 da primeira questão da Seção C do 

Protocolo do Estudo de Caso. O quesito correspondente confirmou o emprego de 

spin-in na concepção do Guarani, ao dotá-la com motor a diesel; suspensão dianteira 

e traseira Mc Pherson nos 3 eixos, com elemento (mola e amortecedor) pneumático; 

freio hidropneumático, com discos nas 6 rodas, ABS e freio de estacionamento na 

transmissão; direção hidráulica (esterço no 1º e no 2º eixos); e pneus 14.00 R20 

(QUATRO RODAS, 2014). Esses componentes são facilmente encontrados no 

mercado convencional, tendo emprego direto ou indireto nas linhas de caminhões, 

ônibus e demais Produtos de Defesa da IVECO. 

A evidência levantada na segunda questão confirmou que o spin-in também 

pode ser evidenciado pela parceria do EB com a Usiminas para a produção do aço 

balístico que protege o veículo. As chapas estão prontas e dependem de alguns testes 

de resistência a projéteis e explosões para serem homologadas pelo Centro de 

Avaliações do Exército (CAEx) (DEFESANET, 2013) (DIÁRIO DO COMÉRCIO, 2017). 

Caso os testes sejam bem-sucedidos, a empresa substituirá o grupo alemão 

ThyssenKrupp, contribuindo para que o veículo alcance o índice de nacionalização 

igual ou superior a 60%. 
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Além da IVECO e da Usiminas, a VBTP-MSR 6x6 conta uma cadeia produtiva, 

que fornece os insumos e integra os sistemas necessários para o prosseguimento 

desse projeto (Figura 51). Essas parcerias possibilitaram a “transferência de 

tecnologia em nível de componentes, como soldagem de aço balístico, fabricação de 

spall linner e eletroeletrônica de viaturas e sistemas de armas” (AMARANTE, 2013, p. 

55-56). 

 
Figura 51 - Cadeia Produtiva do Prg EE Guarani 

  
Fonte: COLOG (2016). 
 
A segunda questão do Protocolo também constatou que a Comissão de 

Absorção de Conhecimentos e Transferência de Tecnologia junto à IVECO 

(CACTTIV), na Fábrica de Sete Lagoas, foi uma resposta positiva à falta de retenção 

de documentos de engenharia, no período da Engesa. Esse grupo mantém estreita 

ligação com o processo de nacionalização do aço balístico e acompanha o 

desenvolvimento de produtos inovadores, a exemplo da blindagem adicional, que foi 

empregada nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e durante as ações 

de Intervenção Federal, decretada no Rio de Janeiro no ano de 2018. 

Atualmente, são fabricados 60 veículos por ano, com uma produção que já 

chegou unidade de nº 400. (DEFESANET, 2019). Após a integração com o Sistema 

de Armas previsto, a VBTP-MSR 6x6 Guarani é entregue no 4º Depósito de 

Suprimento (4º D Sup), em Juiz de Fora – MS, onde aguarda a autorização da 4ª 

Subchefia do Estado-Maior do Exército para ser distribuída, segundo uma ordem de 

prioridade. 
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 O critério de distribuição parte da premissa de que o Exército Brasileiro 

cumpre com as suas missões constitucionais, atendendo as estratégias de Presença 
e Dissuasão, ao organizar a sua Força Terrestre (F Ter) nas Forças de Emprego 

Estratégico (F Emp Estrt) e Forças de Emprego Geral (F Emp Ge), conforme a sua 

articulação no Território Nacional (TN). A distribuição das VBTP-MSR 6x6 Guarani, 

segundo esses critérios, pode ser visualizado na figura abaixo: 
 
Figura 52 – Prioridades da VBTP-MSR 6x6 Guarani em relação à articulação da F Ter no TN  

 

 
 
 
 
 
Fonte: o autor, com base nos dados disponibilizados em Brasil (2017e, p. 19) e EPEx (2018c). 
 

A fim de esclarecer o critério que é utilizado para a distribuição das VBTP-

MSR 6x6 Guarani, foi realizada uma entrevista semiestruturada com militares da 

Prio 2 

Prio 6 

Prio 9 

Prio 11 

Prio 12 

Prio 7 

Prio 10 

Prio 13 
(Esqd) 

Prio 14 
(Esqd) 

Prio 15
(Esqd)

Prio 17 
(Esqd) 

Prio 18 
(Esqd) 

Prio 19 
(Esqd) 

Prio 21 
(Esqd) 

Prio 20 
(Esqd) 

Legenda: 
- Azul: F Emp Estrt;  
- Vermelho: F Emp Ge; e 
- Verde: Estabelecimentos de Ensino. 

16º RC Mec 
(Bayeux-PB) 

Prio 1: Centro de Instrução de Blindados (Santa Maria – RS);    
Prio 3: AMAN (Resende – RJ); 
Prio 4: Escola de Sargentos das Armas (EsSA); e  
Prio 5: Escola de Sargentos de Logística (EsSLog). 

Prio 16 

Prio 8 
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Diretoria de Fabricação, atendendo a evidência levantada na terceira questão da 

Seção C do Protocolo do Estudo de Caso. Nessa ocasião, constatou-se que as 

principais prioridades para a distribuição dos veículos da família Guarani se 

concentraram nos Estabelecimentos de Ensino, que familiarizam os seus instruendos, 

desde cedo, com a operação desse blindado. Em seguida, encontram-se as OM 

próximas às fronteiras dos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do 

Sul, tendo em vista a importância estratégica dessas regiões para o País.  

Também se avultam de importância, as OM que testam as capacidades do 

Guarani nas Operações de GLO (missões reais) e as que estão situadas no Núcleo 

Central, estrategicamente próximas à Capital Federal. O percentual de distribuição, 

em relação às prioridades estabelecidas pelo Programa, pode ser visualizado no 

Quadro 21: 
 

Quadro 21 – Distribuição das VBTP-MSR 6x6 Guarani por OM 
Ord Favorecido Prio Prg VBTP distribuídas Percentual 

2 15ª Bda Inf Mec 2 112 39,44% 
3 4ª Bda C Mec 6 40 14,08% 
4 GUEs-9ª Bda Inf Mtz 7 49 17,25% 
5 CI Bld, AMAN, EsSA e EsSLog 1, 3, 4, 5 12 4,23% 
6 1ª Bda C Mec 9 21 7,39% 
7 2ª Bda C Mec 11 12 4,23% 
8 3ª Bda C Mec 12 12 4,23% 
9 3ª Bda Inf Mtz 8 23 8,10% 

10 CAEx - 2 0,70% 
11 Arsenal de Guerra do Rio (AGR) - 1 0,35% 

Total de VBTP-MSR 6x6 Guarani ......................... 284 100% 
 Fonte: o autor, a partir dos dados disponibilizados em EPEx (2018b; 2018c). 

 
Pelo que foi apresentado, verifica-se que o desenvolvimento da VBTP-MSR 

6x6, como o primeiro produto da Família Guarani, seguiu as estratégias de Presença 

e Dissuasão da END 2016, ao distribuir esses veículos em guarnições que são 

priorizadas pela Concepção Estratégica do Exército, prevista na Fase IV do Sistema 

de Planejamento do Exército (SIPLEx – 4). O veículo contribui, ainda, para o fomento 

das atividades de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) do país, por intermédio da 

cadeia produtiva ora apresentada. 

Não obstante, é importante ressaltar que a obtenção de novas tecnologias 

envolve apenas uma parte do Custo de Ciclo de Vida (CVV), pois a manutenção 

desses sistemas envolve, por vezes, elevados custos que comprometem o seu ciclo 

de vida útil. (MADISETTI et al., 2000). Por essa razão, o tópico a seguir discorrerá 
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sobre o Suporte Logístico Integrado e a sua importância para a gestão logística dos 

veículos da Família Guarani. 

 
5.3 O SUPORTE LOGÍSTICO INTEGRADO DA VBTP-MSR 6X6 GUARANI 

Kerr, Phaal e Probert (2008) enfatizam que os sistemas de defesa dotados de 

tecnologia complexa apresentam custos de manutenção superiores aos seu 

desenvolvimento e produção, por causa de suas características técnicas, comerciais 

e operacionais. Essa relação é particularizada por Glas; Hofmann e Eßig (2013, p. 

97), ao afirmarem que as despesas de suporte a um sistema de armas “podem 

exceder em duas ou três vezes os custos de desenvolvimento e produção do sistema”. 

No caso do Guarani, é possível visualizar a influência dos custos no Ciclo de Vida na 

ilustração da figura abaixo: 
 

Figura 53 – Relação entre o Custo de Aquisição e o Custo de Operação de um Sistema de Armas  

 
Fonte: COLOG (2017). 
 

O Governo do Reino Unido (1999) considera que a aquisição de material de 

defesa é um processo que acompanha todo o ciclo de vida do material, que inclui a 

supervisão das necessidades, dos ajustes dos requisitos operacionais, da compra 

inicial e do suporte dos serviços. Nesse contexto, o Suporte Logístico Integrado surgiu 

como um processo proativo, ágil e responsável, que assegura a integração dos vários 

elementos de suporte, com um custo do ciclo de vida mais baixo (BLANCHARD, 

1998). 

Pângaro (2015), por sua vez, apresenta o SLI como um vetor que atua no 

sistema de apoio 34 , implementando o uso de materiais para manter o 

acompanhamento e a condução do suporte, de maneira integrada ao sistema, durante 
                                                           
34 Equipamentos de manutenção, suporte de suprimentos, recursos humanos, treinamento, transporte, 
manuseio do material e recursos em tecnologia da informação. 
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o seu ciclo de vida. Do mesmo modo, Jones (2006) ressalta a importância do SLI para 

o gerenciamento unificado de todas as atividades, incluindo o desenvolvimento e a 

sustentação de um sistema, que o faça alcançar os seus objetivos, a um custo 

aceitável. 

Sobre esse assunto, Lambert (2008) enfatiza que o Suporte Logístico 

Integrado e a sua metodologia não são exclusivos a potências como os EUA. Essa 

ferramenta, na realidade, pode ser usada em países em desenvolvimento, como o 

Brasil “[...] onde os recursos e os fundos são escassos e os sistemas são utilizados 

além do seu ciclo de vida estimado” (LAMBERT, 2008, p. 14). 

Nesse contexto, o SLI da VBTP-MSR 6x6 Guarani é formado por produtos e 

serviços de pós-venda para estabelecer e manter relações com consumidores por um 

longo prazo, a fim de maximizar a operacionalidade, a confiabilidade, a manutenção 

e o desempenho, para fins de redução dos custos relacionados ao ciclo de vida desses 

veículos. (CCOMSEx, 2015). 

O EB, a exemplo de Blanchard, entende que os custos vivenciados durante o 

ciclo de vida de um sistema militar de alta tecnologia, se assemelham a um iceberg, 

onde o custo da aquisição do item propriamente dito corresponde à sua ponta, ao 

passo que a porção submersa esconde a maior parte do seu volume de gastos. 

(BLANCHARD, 2013). Essa representação pode ser visualizada na figura abaixo: 
 

Figura 54 – O iceberg do SLI dos Veículos Guarani 

 
Fonte: CCOMSEx (2015, p. 39). 
 
A fabricação do LED da VBTP-MSR 6x6 Guarani iniciou com a assinatura do 

Contrato nº 01-2007/FRF, entre a Fundação Ricardo Franco e a IVECO Latin 

American Ltda, concretizando a entrega de um Lote Piloto de 16 viaturas. (BRASIL, 

2007). A partir de 2012, o Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT) gerenciou a 
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fabricação de mais 187 Guaranis do LED, firmando os Contratos nº 15-2012, 23-2013 

e 20-2014.  

A partir de então, houve a cobertura contratual do SLI referente ao LED, que 

está prevista no item 11.5 do Contrato nº 15-2012/DCT. Posteriormente, houve a 

assinatura do Contrato nº 120-2016/COLOG, que se encontra vigente até 203835. As 

cláusulas desse instrumento contemplaram grande parte dos elementos que estão 

contidos no “iceberg” ilustrado acima. (BRASIL, 2016c). 

No que tange à Documentação Técnica, o SLI inclui a distribuição de 01 (um) 

Manual de Referência Rápida de operação (da guarnição), 01 (uma) carta-guia de 

lubrificação e 01 (um) livro registro de viatura. Cada Organização Militar detentora 

recebe 02 (dois) pacotes de literatura técnica, contendo todos os manuais de 

Operação, os Manuais Técnicos de Manutenção e os Catálogos de Peças de 

Reposição e Suprimentos. As OM Logísticas, por sua vez, são contempladas com 2 

(dois) pacotes de literatura técnica, contendo, em cada um, 02 (dois) Manuais 

Técnicos de Manutenção de 1º, 2º e 3º escalão e 01 (um) Catálogo de Peças de 

Reposição e Suprimentos. (BRASIL, 2016c). 

O treinamento da manutenção, em seu turno, foi previsto na modalidade “on 

the job training”, durante a execução da manutenção corretiva de 2º e 3º escalão 

realizadas em OM. Essa capacitação é de fundamental importância para que 

engenheiros e técnicos do EB possam em médio prazo, realizar as atividades de 

manutenção de toda a frota da VBTP-MSR 6x6 Guarani. (BRASIL, 2016c). Os cursos 

ministrados no início da vigência do SLI foram os seguintes: 
 

Quadro 22 – Cursos ministrados no início da vigência do SLI do Contrato nº 120/2016 - COLOG 
Cursos ministrados Local Frequência Efetivo Duração 

Capacitação de Instru-
tores de Operação CI Bld 

5 cursos, a pedido, até 
a homologação do CI 
Bld para ministrá-lo 

Até 10 
participantes 

1 semana  
(40 horas) 

Capacitação de Instru-
tores de Manutenção de 
1º e 2º Escalões e 
diagnose 

IVECO, CI Bld 
ou Es S Log 

1 por ano, durante a 
vigência do contrato 

Até 6 
participantes 

5 semanas  
(200 horas) 

Capacitação de Manu-
tenção de 1º e 2º Es-
calões e diagnose de 3º 
Escalão 

CI Bld 5 cursos Até 12 
participantes 

4 semanas  
(160 horas) 

Manutenção de 3º Es-
calão IVECO 2 cursos, a pedido Até 12 

participantes 
4 semanas  
(160 horas) 

Fonte: COLOG (2017). 

                                                           
35  A vigência do Contrato nº 120-2016/COLOG termina 2 anos antes do prazo previsto para a 
conclusão do Prg EE Guarani (2040). 
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As peças de reposição, os óleos, lubrificantes e baterias previstos para 

entrega foram limitados ao Regime de Utilização Médio (RUM) de 22.500 Km, às 1.200 

horas de uso, ou o prazo de cobertura de 3 (três) anos (o que ocorrer primeiro). Para 

tanto, as viaturas devem ser empregadas em situação normal, não havendo cobertura 

contra defeitos, falhas ou substituições decorrentes de acidentes, imperícia, 

imprudência, negligência e uso em desacordo com os manuais. (BRASIL, 2016c). 
Em relação à assistência técnica, as ações preventivas e corretivas 

ocorrem no primeiro ano de vigência do SLI por técnicos da Contratada, 

acompanhados pelos militares que são capacitados nas OM detentoras dos veículos. 

Nos dois anos posteriores, a manutenção é realizada por esses militares capacitados, 

sob supervisão da IVECO. A empresa tem como meta o índice de disponibilidade de 

70% para as OM detentoras de mais de 10 viaturas cobertas pelo SLI e de 50% para 

aquelas que possuem entre 2 e 10 veículos. Esse cálculo não se aplica às OM que 

possuem apenas 1 unidade. (BRASIL, 2016c). 

As ferramentas entregues compreendem 96 conjuntos especiais para a 

manutenção de 1º Escalão e de 2º Escalão em avanço, 16 conjuntos especiais para 

a manutenção de 2º Escalão e de 3º Escalão em avanço, e de 01 (um) conjunto para 

a manutenção de 3º Escalão. O contrato estabeleceu, ainda, que os manuais deverão 

incluir instruções sobre a calibração de ferramentas especiais, a exemplo da 

periodicidade de calibração, o seu nível de incerteza e a definição das ferramentas 

que devem ser calibradas. (BRASIL, 2016c). 

Quanto aos simuladores, o Contrato nº 120/2016 – COLOG prevê a entrega 

de 18 (dezoito) Meios Auxiliares de Instrução (MAI) às escolas e Seções de 

Instrução/B Log, que estão compostos por uma Cabine com simulação de ocorrência, 

avisos sonoros e motor acoplado. (COLOG, 2019). Além disso, a Universidade 

Federal de Santa Maria vem desenvolvendo o Simulador Guarani em parceria com o 

CI Bld, que criará um sistema de tecnologia nacional para o adestramento de 

tripulantes desse blindado. (DEFESANET, 2016). 

As viaturas aprovadas pelo Centro de Avaliação do Exército (CAEx) são 

armazenadas no 4º Depósito de Suprimento, localizado em Juiz de Fora – MG, até 

que a 4ª Subchefia do Estado-Maior determine a sua distribuição. Posteriormente, a 

IVECO realiza o transporte desses veículos para as OM de destino, às suas custas. 

(BRASIL, 2016c). 
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Os itens que não são cobertos pelo SLI são financiados pelo próprio EB, que 

investiu em 2014 cerca de 20 milhões de reais na construção de instalações que 

fossem adequadas para o recebimento das VBTP-MSR 6x6. Esse investimento 

permitiu a construção de um pavilhão de garagem no 33º BI Mec, destinado ao 

estacionamento do veículo e aos serviços de abastecimento, lavagem, lubrificação e 

reserva de armamento. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2014).  

Os dados apresentados indicam que o EB teve que contratar um pacote que 

tornasse aceitável o Custo do Ciclo de Vida da VBTP-MSR 6x6 Guarani, com a 

terceirização da maior parte desse suporte, já que esse novo veículo compreende 

expertises que a Instituição demandará longo prazo para absorver. Essa 

dependência decorre principalmente da extinção da Fábrica da Engesa, durante o 

Governo Collor, denotando “falta de visão estratégica e ausência de política industrial, 

cujos reflexos ainda se fazem sentir”. (LEXICAR BRASIL, 2014). 

Com o intuito de verificar a atual situação do SLI contratado para as VBTP-

MSR 6x6 Guarani, foi realizada uma entrevista semiestruturada com militares da 

Comando Logístico, atendendo a evidência 1, levantada na quarta questão da Seção 

C do Protocolo do Estudo de Caso. Nesse sentido, ao questionar esses entrevistados 

sobre a possibilidade de renovação do SLI, após o término da cobertura contratual, 

verificou-se que o custo por viatura seria de aproximadamente R$ 175.000,00, por 

ano, perfazendo o montante de R$ 35.525.000,00, para as 203 VBTP-MSR 6x6 do 

Lote Experimental Doutrinário, e de R$ 180.775.000 para os 1.033 guaranis do 

Contrato nº 120/2016 – COLOG. Esses custos, associados à atual conjuntura 

econômica do país, tornaria essa linha de ação insustentável para o COLOG, 

comprometendo a manutenção do Ciclo de Vida do material adquirido. 

Em relação à evidência 2, levantada na quarta questão da Seção C do 

Protocolo do Estudo de Caso, constatou-se que o Exército vem promovendo a 

transição do SLI para a manutenção realizada pelo próprio pessoal militar. 

Atualmente, são realizados cursos nas OM detentoras do veículo, nas OM de 

manutenção e no CI Bld, conforme apresentado no Quadro 23. A médio prazo, a 

manutenção de 2º Escalão será realizada nos Batalhões Logísticos, a de 3º Escalão 

será realizada nos Parques/Batalhões de Manutenção e a de 4º Escalão será 

executada no Arsenal de Guerra de São Paulo. Há previsão, ainda, da criação de uma 

Qualificação Militar de Mecânico de Manutenção de Viaturas Blindadas/Mecanizadas, 

o que permitirá uma melhor qualificação do pessoal empregado nessas atividades. 
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Quadro 23 – Cursos ministrados em substituição ao SLI do Contrato nº 120/2016 - COLOG 
Cursos ministrados Local Frequência Efetivo Duração 

Operação de Viaturas 
Blindadas Guarani CI Bld Anual 8 oficiais e 16 

sargentos 14 semanas 

Manutenção de 1º e 2º 
Escalões e diagnose de 3º 
Escalão 

CI Bld Anual 20 sargentos 16 semanas 

Operação de Viatura OM 
detentora - Até 10 participantes 1 semana 

Manutenção de 1º e 2º 
Escalões e diagnose de 3º 
Escalão 

OM de 
Manutenção - Até 12 participantes 4 semanas 

Manutenção de 3º Escalão OM de 
Manutenção - Até 12 participantes 4 semanas 

Fonte: COLOG (2019). 

 
Desse modo, o EB vem empregando os seus meios orgânicos no Suporte 

Logístico das VBTP-MSR 6x6 Guarani, que não estão mais cobertas pelo SLI 

contratado da IVECO.  Os suprimentos para a manutenção desses veículos estão 

sendo adquiridos pelas OM Logísticas das Grandes Unidades para a posterior 

distribuição às OM detentoras desse blindado (1º Escalão). Os quadros a seguir, 

apresentam as Cadeias de Manutenção de 2º, 3º e 4º Escalão, que foram propostas 

pelo COLOG dentro de uma ordem de prioridade:  

 
Quadro 24 – Cadeia de Manutenção proposta pelo COLOG para o 2º Escalão36 

Prio Grande Unidade 
(GU) OM Mnt 2º Esc 

1 15ª Bda Inf Mec 15º B Log (Cascavel - PR) 

2 GUEs-9ª Bda Inf Mtz BCMS37 e BMSA38 (Apoio por Área) e 25º B Log Es (Rio de Janeiro – 
RJ) 

3 3ª Bda Inf Mtz 16º B Log (Brasília – DF)  
4 4ª Bda C Mec 28º B Log (Dourados – MS) 
5 1ª Bda C Mec 9º B Log (Santiago – RS) 
6 2ª Bda C Mec 10º B Log (Alegrete – RS)  
7 3ª Bda C Mec 3º B Log (Bagé – RS) 

8 11ª Bda Inf L (GLO) 2º B Log L (Campinas – SP), com possibilidade de apoio do Arsenal 
de Guerra de São Paulo 

9 4ª Bda Inf L Mth 17º B Log (Juiz de Fora – MG), com possibilidade de apoio do BCMS 
Fonte: o autor, a partir dos dados disponibilizados em COLOG (2019). 

 
 
 

                                                           
36 Compreende as tarefas de manutenção preventiva e corretiva, com ênfase na reparação do material 
que apresente e/ou esteja por apresentar falhas de média complexidade. (BRASIL, 2018). 
37 Batalhão Central de Manutenção e Suprimento (BCMS). 
38 Batalhão Manutenção e Suprimento de Armamento (BCMA). 
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   Quadro 25 – Cadeia de Manutenção proposta pelo COLOG para o 3º Escalão39 e o 4º Escalão40 
Prio Área de Apoio OM Mnt 3º Esc OM Mnt 4º Esc 

1 1ª, 4ª, 7ª e 8ª RM BCMS e BMSA (Rio de Janeiro – RJ) 

AGSP 
2 5ª RM Pq R Mnt41/5 (Curitiba – PR) 
3 3ª RM Pq R Mnt/3 (Santa Maria – RS) 
4 9ª, 11ª e 12ª RM 9º B Mnt (Campo Grande – MS)  
5 2ª RM AGSP (São Paulo – SP) 

Fonte: o autor, a partir dos dados disponibilizados em COLOG (2019). 
 
A obsolescência tecnológica é outro aspecto que merece relevância na gestão 

do Ciclo de Vida dos Sistemas e Materiais de Emprego Militar (SMEM), pois haverá 

um momento em que um componente não estará mais disponível no estoque de peças 

sobressalentes, ou não será mais produzido por seu fabricante ou fornecedor. 

(SOLOMON; SANDBORN; PECHT, 2000). No caso da VBTP MSR 6x6 Guarani, a 

vida em serviço esperada é de 15 anos de operação, podendo ser estendida em 10 
anos pela sua modernização. Além disso, a IVECO é obrigada a prestar a Assistência 

Técnica desse veículo durante um período de no mínimo 20 anos, a contar da 

emissão do Termo de Recebimento Definitivo. (BRASIL, 2016d; COLOG, 2016c). 

Pelo que foi apresentado neste tópico, verifica-se que o EB não cometeu o 

mesmo erro do passado, mantendo uma equipe de absorção de conhecimentos junto 

à IVECO, além de especializar os seus quadros na gestão da VBTP-MSR 6x6 

Guarani. A responsabilidade, neste caso, pertence ao Comando Logístico que tem a 

missão de prever e prover, no campo das funções logísticas de suprimento, 

manutenção e transporte, os recursos e os serviços necessários ao Exército e às 

necessidades de mobilização.  

O vencimento do SLI, e a inviabilidade de sua renovação, fez com que o EB 

se aproveitasse da sua estrutura orgânica, valendo-se das capacitações contratadas 

pelo SLI para a capacitação dos seus Recursos Humanos. A aquisição dos insumos 

de manutenção, por sua vez, vem ocorrendo pelas próprias OM Logísticas, que já 

foram providas com mais de R$ 5.000.000,00, na Natureza de Despesa (ND) 33.90.30 

(Aquisição de Material de Consumo).  (COLOG, 2019).  

Nesse contexto, o COLOG conseguiu conciliar a distribuição das VBTP-MSR 

6x6 Guarani, previstas na atual estratégia de Presença e Dissuasão, com as 

                                                           
39 Inclui as tarefas de manutenção corretiva, com ênfase na reparação do material que apresente e/ou 
esteja por apresentar falhas de alta complexidade. (BRASIL, 2018). 
40 Abrange as tarefas de manutenção modificadora, com ênfase na reconstrução e/ou modernização 
de materiais e sistemas de armas, a exemplo da VBR EE-9 Cascavel (BRASIL, 2018). 
41 Parque Regional de Manutenção (Pq R Mnt). 
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possibilidades de manutenção desses MEM pelas OM Logísticas, pertencentes aos 

comandos enquadrantes. Não obstante, o Guarani é apenas o primeiro veículo de 

uma grande família de Blindado Sobre Rodas, que possui outras versões previstas 

para a aquisição por meio de P&D, FMS (Foreign Military Sales 42 ) e processo 

licitatório. A atual situação desses novos veículos da NFBR será apresentada do 

último tópico deste Estudo de Caso. 

 
5.4 DESENVOLVIMENTO DE NOVOS VEÍCULOS DA FAMÍLIA GUARANI    

A VBTP-MSR 6x6 Guarani foi o primeiro veículo da NFBR obtido através da 

Pesquisa & Desenvolvimento, em parceria com a IVECO Latin America. Além desse 

modelo, o Contrato nº 120/2016 – COLOG prevê o desenvolvimento de mais 547 VBE, 

que integram a subfamília 6x6 junto com a VBTP-MSR. É importante destacar, que as 

demais subfamílias (Leve – 4x4 e 8x8) não estão previstas nesse instrumento 

contratual, pois fazem parte de uma plataforma totalmente distinta. 

Atualmente, o Prg EE Guarani segue as disposições da CONDOP no 01/2016. 

Esse documento reforça a necessidade do EB ampliar a Capacidade Operacional da 

Força Terrestre, com a substituição do Cascavel e do Urutu por modelos médios e 

com a introdução das Viaturas Blindadas Leves (VBL). A ideia que envolve esse 

conceito de família está associada à produção em série de dois ou mais modelos com 

elevado grau de similaridade e de intercambialidade entre mecânica, peças e 

componentes em geral, como é o caso das famílias de blindados Leopard e Stryker 

(SILVA; COSTA, 2017).  

Segundo as CONDOP, as Viaturas Blindadas Leves (VBL) 4x4 devem 

apresentar elevada mobilidade em estradas, boa mobilidade através campo e baixa 

silhueta. Tais condicionantes servirão de base para o desenvolvimento das VBL 

constantes no Quadro 26, abaixo: 

 
Quadro 26 – Viaturas Blindadas Leves Sobre Rodas 4x4 

Nr VBL Finalidade 
1 Viatura Blindada Multitarefa - Leve Sobre 

Rodas (VBMT-LSR) Múltiplas (em processo de aquisição) 

  “Continua” 

                                                           
42 O Programa de Vendas Militares Estrangeiras (FMS em inglês), é uma forma de assistência de 
segurança autorizada pela Lei de Controle de Exportação de Armas e considerado uma ferramenta 
fundamental da política externa dos EUA. 
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"Continuação” 

2 Viatura Blindada de Combate Anticarro - 
Leve Sobre Rodas (VBC AC-LSR) Anticarro 

3 
Viatura Blindada Especial de Observador 
Avançado - Leve Sobre Rodas (VBE OA-
LSR) 

Levantamento de alvos, observação de tiro e em 
missões de reconhecimento e segurança 

4 
Viatura Blindada Especial de Guerra 
Eletrônica - Leve Sobre Rodas (VBE GE-
LSR) 

Medidas de Ataque Eletrônico (MAE) ou Medidas 
de Apoio à Guerra Eletrônica (MAGE) 

5 
Viatura Blindada Especial de Defesa 
Química, Biológica, Radiológica e Nuclear 
– Leve Sobre Rodas (VBE DQBRN-LSR) 

Operar em ambiente contaminado por agentes 
Químicos, Biológicos, Radiológico e Nuclear 
(QBRN) e realizar varreduras, detectar, avaliar e 
informar ameaças QBRN 

6 Viatura Blindada Especial Radar – Leve 
Sobre Rodas (VBE Rdr- LSR) 

Ações de vigilância radar do campo de batalha, 
em missões de reconhecimento e segurança 

 Fonte:  o autor, com base nos dados disponibilizados em Brasil (2016d). 
 

A VBMT-LSR 4x4 será o primeiro veículo dessa subfamília a ser obtido, 

através de processo licitatório, com posterior nacionalização. O processo de 

contratação da empresa iniciou com o Request for information 43  (RFI), sendo 

selecionadas na etapa de pré-qualificação, as empresas AVIBRAS, IVECO, BAE 

Systems e AM General, que apresentaram, em seguida, as suas Request for 

Proposal44 (RFP). (SANTOS, 2018). 

Ao final do certame, sagrou-se vencedora da licitação a IVECO, com a viatura 

IVECO-LMV. Posteriormente, a Diretoria de Fabricação divulgou o processo de 

obtenção de 186 VBMT-LSR, por meio de nacionalização, e SLI incluso, a partir das 

seguintes entregas: 
 

- 1º Lote: 32 viaturas (24 Sistemas de Armas Manuais e 8 REMAX), com 
Produção no exterior e entregue no Brasil;  
- 2º Lote: 77 viaturas (58 Sistemas de Armas Manuais e 19 REMAX), com 
montagem no Brasil em regime de CKD ou SKD43; e  
- 3º Lote: 77 viaturas (58 Sistemas de Armas Manuais e 19 REMAX), com 
produção no Brasil com índice de nacionalização de, pelo menos, 63%.  
(SANTOS, 2018, p. 73-74).  

 
As restrições orçamentárias vivenciadas no país, a partir de 2014, impuseram 

um retardo nesse processo de aquisição, que foi concluído cinco anos mais tarde. 

Mesmo assim, a assinatura do decreto que instituiu a Intervenção Federal na Cidade 

do Rio de Janeiro – RJ, permitiu que o Gabinete de Intervenção Federal (GIF) 

adquirisse de forma direta, 16 (dezesseis) VBMT-LSR, usados e recondicionados, 

diretamente dos estoques do Exército Italiano. (CAIAFA, 2018). A viatura que foi 

importada possui capacidade de carga de 1 tonelada e espaço para uma guarnição 

                                                           
43 Pedido de Informações. 
44 Propostas Técnico-comerciais. 
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de 5 homens, com requisitos de blindagem e especificações bélicas de sobrevivência 

para os tripulantes. (AUTOMOTIVE BUSINESS, 2016). 

Em 6 de novembro de 2019 foi celebrado o contrato para a aquisição do 1º 

lote de 32 viaturas, que serão entregues num período de quatro anos. (EPEx, 2019b). 

Dentre as suas vantagens, destaca-se a sua proteção antiminas, o transporte de dois 

sistemas de armas diferentes (manual ou automático) e a sua maior velocidade em 

relação à VBTP-MSR 6x6. (ESTIGARRIBIA, 2019). A Figura 55 ilustra a VBMT-LSR 

4x4 que será adquirida e, posteriormente, nacionalizada pela parceria EB – IVECO: 
 
Figura 55 – VBMT-LSR 4x4  

 
Fonte: Caiafa (2018). 
 
Em relação aos veículos médios 6x6 e 8x8, as CONDOP no 01/2016 preveem 

veículos com boa mobilidade através campo e baixa silhueta.  A partir dessas 

premissas serão desenvolvidos os diversos tipos de Viaturas Blindadas Médias 

(VBM), constantes no Quadro 27, a seguir: 
 

 Quadro 27 – Viaturas Blindadas Média Sobre Rodas (6x6 e/ou 8x8) 
Nr VBM Finalidade 

1 Viatura Blindada de Transporte de Pessoal - 
Média Sobre Rodas (VBTP-MSR) Transporte de Pessoal (em produção) 

2 Viatura Blindada de Combate Morteiro - Média 
Sobre Rodas (VBC Mrt-MSR) Missões de apoio de fogo (em estudo) 

3 Viatura Blindada Especial Posto de Comando - 
Média Sobre Rodas (VBE PC-MSR) 

Disponibilizar informações táticas aos 
comandantes  

4 Viatura Blindada Especial de Comunicações - 
Média Sobre Rodas (VBE Com - MSR) 

Prover as comunicações internas e externas 
à viatura blindada em dados e voz 

5 
Viatura Blindada Especial de Central de 
Direção de Tiro - Média Sobre Rodas (VBE 
CDT-MSR) 

Controle e à direção de tiro indireto 

6 Viatura Blindada Especial Ambulância - Média 
Sobre Rodas (VBE Amb-MSR) 

Ambulância (iniciará com a transformação 
da VBTP EE-11 Urutu) 

7 Viatura Blindada Especial de Engenharia - 
Média Sobre Rodas (VBE Eng-MSR) 

Serviços de Engenharia (em estudo pelo 
DEC – aquisição inicial por FMS) 

“Continua” 
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“Continuação” 

8 Viatura Blindada Especial de Desminagem - 
Média Sobre Rodas (VBE Dsmn-MSR) 

Abertura de brechas e detecção de minas 
(em estudo pelo DEC – aquisição inicial 
por FMS)  

9 Viatura Blindada Especial Lança-Ponte - Média 
Sobre Rodas (VBE L Pnt-MSR) 

Transportar, lançar e recolher pontes de 
pequenas brechas.  

10 Viatura Blindada de Combate Antiaérea - Média 
Sobre Rodas (VBC AAe-MSR) Defesa Antiaérea 

11 Viatura Blindada Especial Escola – Média 
Sobre Rodas (VBE Es-MSR) 

Adestramento das guarnições das VBTP-
MSR 

12 Viatura Blindada Especial Oficina – Média 
Sobre Rodas (VBE Ofn-MSR) 

Manutenção preventiva e corretiva, até o 2º 
escalão e suprimento (peças e conjuntos de 
reparação) 

13 Viatura Blindada Especial de Defesa QBRN – 
Média Sobre Rodas (VBE DQBRN – MSR) 

Operar em ambiente contaminado por 
agentes QBRN e realizar varreduras, 
detectar, avaliar e informar ameaças QBRN 
e transportar um Grupo de Combate QBRN 

14 Viatura Blindada Especial Socorro – Média 
Sobre Rodas (VBE Soc-MSR)45 

Tarefas logísticas relacionadas com a 
manutenção e recuperação de viaturas, nas 
missões de reconhecimento e segurança 
(aquisição inicial por FMS) 

15 Viatura Blindada de Reconhecimento - Média 
Sobre Rodas (VBR-MSR) 

Reconhecimento e Segurança (iniciará 
com a modernização da VBR EE-9 
Cascavel) 

  Fonte:  o autor, com base nos dados disponibilizados em Brasil (2016d). 
 

A VBC Mrt-MSR 6x6 está sendo concebida pelo EB, em parceria com a 

IVECO. Para tanto, o CTEx sediou em 2018 a 3ª reunião do Grupo de Trabalho (GT) 

para Formulação Conceitual desse veículo. Essa nova versão da Família Guarani será 

equipada com um sistema de morteiro 120 mm embarcado, previsto para os Pelotões 

de Morteiro Pesado, orgânicos dos Batalhões e Regimentos das Brigadas de 

Infantaria e Cavalaria Mecanizadas, respectivamente. (BARROS, 2018). O esboço 

desse veículo pode ser visualizado na ilustração abaixo: 

 
Figura 56 – Ilustração da VBC Mrt-MSR 6x6 

 
Fonte: Barros (2018). 

                                                           
45 Mantém as características da CONDOP no 03/1998. 
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A fim de entender melhor a previsão de desenvolvimento ou compra de novos 

veículos da Família Guarani, foi realizada uma observação indireta das atividades 

desenvolvidas pelo EPEx, CTEx e Arsenal de Guerra de São Paulo, atendendo a 

evidência levantada na quinta questão da Seção C, do Protocolo do Estudo de Caso. 

Nesse sentido, a observação do Tema 1 - VBC Mrt-MSR 6x6 confirmou que essa 

viatura será desenvolvida por Pesquisa e Desenvolvimento, utilizando, basicamente, 

a mesma plataforma da VBTP-MSR 6x6 Guarani. 

Em relação ao Tema 2 - “Viatura Ambulância MSR 6X6” levantou-se que o 

projeto será iniciado pela transformação de 83 VBTP EE-11 Urutu, dentro de suas 

instalações, ao custo unitário de R$ 1.100.000,00. O projeto foi concebido em parceria 

com a empresa Universal, em 2013/2014, por meio da transformação dos Urutu M2 

em Urutu M6 "Plus" na configuração ambulância. A Figura 57 elucida os veículos que 

irão compor provisoriamente a NFBR Guarani, até a concepção das VBE Amb-MSR 

6x6: 

 
Figura 57 – Transformação das VBTP EE-11 Urutu em ambulância 

 
Fonte: COLOG (2019). 
 
Quanto ao Tema 3 - VBE Eng-MSR e VBE Dsmn-MSR, o DEC vem 

coordenando o processo de aquisição de um lote-piloto das VBE Eng-MSR, num 

primeiro momento, e das VBE Dsmn-MRS, logo em seguida, através de FMS, 

conforme sugestão do COLOG. (SANTOS, 2018; CAIAFA, 2019). No entanto, não há 

previsão desses veículos serem desenvolvidos por P&D, a médio prazo. 

O processo prevê a aquisição de uma Interface Comum e de mais 3 (três) 

implementos de engenharia para constituírem 2 (dois) protótipos da VBE Eng. Uma 

das funções desses implementos será a criação de brechas para a passagem de 

vários tipos de tropas, permitindo a sua mobilidade. (CAIAFA, 2019).  
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Caiafa (2019) também destaca que o processo de obtenção contou com o 

apoio da Comissão do Exército Brasileiro em Washington (CEBW), que conduziu o 

processo licitatório vencido pela empresa Pearson Engineering Ltd, com sede na 

Inglaterra, representada no Brasil pela Prospectare Brasil. As Figura 58 e 59 ilustram 

as VBE que, em princípio, serão recebidas pela 15ª Cia E Cmb Mec, para fins de 

Experimentação Doutrinária46. 
 
Figura 58 – VBE Eng-MSR 6x6 com implementos 

                     
Fonte: COLOG (2017). 

Figura 59 – VBE Dsmn-MRS 6x6 com implementos 

                                      
Fonte: COLOG (2017). 

Durante a observação do Tema 4 - VBE Soc-MSR, constatou-se que não há 

previsão de desenvolvimento dessa viatura por P&D, pois demanda uma plataforma 

totalmente diferente (8x8). Por essa razão, o EB emitiu, em 2018, o Despacho 

Decisório para o adiantar o pagamento dos recursos financeiros relativos à aquisição 

de 10 (dez) VBE Soc-MSR 8x8 Oshkosh Hemtt M984, peças de reposição, manuais, 

treinamento e assistência técnica, bem como o pagamento de serviços e taxas 

                                                           
46 É o conjunto de atividades que tem a finalidade de validar, com base na prática, a exequibilidade e a 
eficácia de conceitos, táticas, técnicas, procedimentos e estruturas que se desejam atualizar ou 
incorporar à doutrina da Força Terrestre. 
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associados, por meio de FMS. A Figura 60 ilustra o salvamento de um veículo 4x4 por 

essa VBE, que irão dotar as Grandes Unidades Mecanizadas. (PADILHA, 2018). 
 

Figura 60 – VBE Soc-MSR 8x8 Oshkosh Hemtt M984 em atividade de salvamento 

 
Fonte: COLOG (2017). 

 
Já a observação do Tema 5 – VBR-MSR levantou que a VBR EE-9 Cascavel 

será substituída, futuramente, pela VBR-MSR 8x8, com canhão 105 mm, e envolverá 

a concepção de uma nova plataforma. A Figura 61 ilustra o protótipo da VBR 8x8 que 

será obtida, em princípio, por meio de P&D ou FMS: 

 
Figura 61 – VBR-MSR 8x8 prevista para desenvolvimento  

 
Fonte: Centro de Doutrina do Exército47 (2017). 
 
A suspensão temporária desse novo projeto foi motivada pelo atual cenário 

econômico do País, caracterizado pela severa restrição orçamentária. Tal conjuntura 

fez com o EB optasse pela modernização do chassi e da torre das VBR Cascavel, que 

apresentam uma idade média de 37 anos. O processo inclui a instalação de 

equipamentos optrônicos no veículo, para melhorar a capacidade de observação dos 

integrantes da guarnição da VBR. (CENTRO DE DOUTRINA DO EXÉRCITO, 2017). 

A decisão foi motivada pelos custos de aproximadamente R$ 14.018.000,00, 

para a aquisição de uma nova VBR, por meio de Processo Licitatório ou pela Foreign 

Military Sales. Por outro lado, a modernização do Cascavel custaria, em média, R$ 

                                                           
47 C Dout Ex. 
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2.500.000,00, por carro, correspondendo a uma diferença de 5,6 vezes, que seria 

capaz de modernizar pelo menos cinco VBR EE-9 Cascavel. (EPEX, 2017b).  

O projeto de modernização ilustrado na Figura 62 é uma parceria entre o 

CTEx, o AGSP e a empresa Equitron, de São Carlos – SP, que investiram cerca de 

R$ 25.000.000,00 para estender a vida útil da VBR até 2030. (PADILHA, 2016). 

Posteriormente, a VBR EE-9 Cascavel MX8 “modernizada” realizou um tiro técnico no 

Campo de Instrução do 2º Grupo de Artilharia de Campanha Leve (localizado em Itu 

– SP), habilitando-a para um período de testes no Campo de Provas da Marambaia 

(RJ), para a aferição da precisão e eficiência do sistema de armas. (TECNODEFESA, 

2017).  
 
Figura 62 – VBR EE-9 Cascavel MX8 “Modernizada” 

 
Fonte: COLOG (2019). 
 
Além dos vinte e um modelos apresentados nos Quadros 26 e 27, as 

CONDOP 02/2015 preveem o desenvolvimento da Viatura Blindada Obuseiro 

Autopropulsado Sobre Rodas de 155 milímetros (VBO AP SR 155 mm) para mobiliar 

os Grupos de Artilharia de Campanha (GAC) das Bda Inf e Cav Mec. Esse veículo 

contará com um Canhão 155 mm, plataforma de lançamento, ferramentais, sistema 

de navegação, sistema de pontaria, sistema de carregamento e sistema de disparo. 

Com base nas informações apresentadas neste tópico, verifica-se que os 

novos veículos da NFBR Guarani contribuirão para a geração das capacidades 

necessárias para a F Ter, em especial a VBC Mrt – MSR 6x6, que fomentará ainda 

mais as atividades de PD&I brasileira. Atualmente, o Programa vem sendo limitado 

pela falta de recursos orçamentários, o que induziu o EB a adotar soluções 

alternativas, a exemplo da transformação/revitalização das tradicionais VBTP EE-11 

Urutu e VBR EE-9 Cascavel e a aquisição de outros MEM, por intermédio da FMS.  

Da análise da concepção e o do desenvolvimento do Prg EE Guarani, a partir 

do Estudo de Caso do Projeto VBTP-MSR 6x6, observa-se que o EB conseguiu 
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superar os óbices decorrentes da falência da Engesa e da falta de retenção de 

documentos de engenharia, à época. Tais lições fizeram com que a Instituição 

designasse um grupo de engenheiros para dominar o ciclo de vida da VBTP-MSR 6x6, 

mantendo uma Comissão de Absorção de Conhecimentos e Transferência de 

Tecnologia, permanentemente instalada na Fábrica da IVECO, em Sete Lagoas – MG. 

A Viatura objeto deste Estudo de Caso foi concebida dentro da conjuntura 

econômica favorável, apresentada no LBDN 2012, que estimou o montante de R$ 

20.855,70 milhões para a implantação dos PEE no período de 2011 a 2031. Com a 

ocorrência da Crise Econômica de 2014, houve a dilatação do prazo de conclusão 

programa para o ano de 2040 e uma considerável diminuição dos veículos produzidos 

de 200 para 60 unidades/ano. 

Os veículos entregues pela IVECO foram distribuídos prioritariamente para 

as Escolas de Formação, para que o instruendo possa, desde cedo, conhecer o 

funcionamento desse blindado; e para as OM localizadas em posições estratégicas, a 

exemplo das fronteiras oeste e sul do país, do Núcleo Central e das localidades que 

lidam frequentemente com Operações de GLO. No estudo apresentado, observou-se 

que as Grandes Unidades e os Grandes Comandos contemplados pela VBTP-MSR 

6x6 dispõem de Batalhões Logísticos, que serão gradativamente responsáveis pela 

manutenção de 2º Escalão desses veículos, após o vencimento da cobertura do SLI.  

Em relação aos novos blindados que serão adquiridos por meio de FMS e 

P&D ressalta-se a importância dos mesmos serem distribuídos nas mesmas 

condições das VBTP-MSR 6x6, para que a gestão do Ciclo de Vida desses veículos 

sejam facilitadas. Destaca-se, ainda, a necessidade de se efetivar a criação da 

Qualificação Militar (QM) de Mecânico de Manutenção de Viaturas 

Blindadas/Mecanizada, para que o Exército conte, futuramente, com militares 

altamente especializados e capazes de substituir o Suporte Logístico Integrado da 

IVECO. 

A partir desta análise foi possível levantar as principais possibilidades e 

limitações do Prg EE Guarani, especialmente no que tange aos indicadores de tempo 

(que foi dilatado até 2040) e de custos (que motivou a busca de processos 

alternativos para a continuidade do Programa). Nesse sentido, o tópico, a seguir 

discorrerá sobre as ações que poderão conduzir o Prg EE Guarani para uma gestão 

inovadora, a partir dos principais conceitos apresentados no Referencial Teórico e 

neste Estudo de Caso. 
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6. GESTÃO INOVADORA DO PROGRAMA ESTRATÉGICO GUARANI 
6.1 GESTÃO INOVADORA NA ESTRUTURA ORIENTADA A PROJETOS 

O emprego de um Portfólio Estratégico permite que um conjunto de 

programas e projetos seja gerenciado como um grupo para atingir os objetivos 
estratégicos e maximizar os resultados esperados. (LEVINE, 2005). Sua principal 

vantagem é a adoção de um procedimento predefinido para selecionar os projetos 

integrantes e um processo uniforme para avaliar o seu sucesso, à luz das metas 

globais e das iniciativas estratégicas que foram estabelecidas. (RAD; LEVIN, 2006). 

No caso do Prg EE Guarani, a sua principal meta é dotar o Exército Brasileiro 

de uma nova Família de Blindados Sobre Rodas, obtendo-a através das iniciativas 
estratégicas de desenvolvimento, aquisição ou P&D (plataforma nova ou evolução 

da existente). (EPEX, 2018c). Nesse caso, é importante que os projetos integrantes 

estejam alinhados aos Objetivos Organizacionais da Força para que o programa 

seja executado corretamente, e os benefícios esperados pela formulação estratégica 

sejam alcançados.  

Ferguson (2014) define benefício como uma melhoria mensurável resultante 

de um resultado (produto), percebido como vantajoso por algumas partes 

interessadas e que contribui para atingir os objetivos organizacionais (ou 

corporativos). O caminho percorrido para a realização dos benefícios e o alcance dos 

Objetivos Corporativos podem ser visualizados na Figura 63: 
 

Figura 63 – Caminho para a realização dos benefícios e dos Objetivos Corporativos 

 
Fonte: OGC (2011, p. 78, tradução nossa). 
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A partir do caminho ilustrado acima, é possível constatar que: 

1) Os Projetos pertencentes a um Programa entregam produtos (outputs), 

que são os fins relevantes no mundo do projeto. Esses produtos, entretanto, não são 

um fim por eles mesmos, pois representam a metade de um duro caminho do 

empreendimento (programa) no ramo negócios; 

2) As capacidades são produzidas a partir de um ou mais produtos, do ponto 

de vista do negócio da empresa; 

3) As capacidades são exploradas para que se transformem em resultados; 

4) A realização dos resultados é medida como algo específico, ou seja, os 

benefícios que permitirão o alcance de um ou mais objetivos corporativos; 

5) É provável que as mudanças e os resultados organizacionais tenham 

efeitos colaterais e consequências que não eram da sua intenção principal. O bom 

gerenciamento desses efeitos e o fator sorte poderão levá-los à realização de mais 

benefícios. 

6) Esses resultados também geram malefícios, que são decorrentes do atual 

mundo complexo dos negócios, onde algumas das partes interessadas acolherão a 

mudança, enquanto outras não ficarão satisfeitas. Os seus efeitos negativos 

acontecerão no futuro, diferentemente dos riscos que têm uma probabilidade 

associada a eles e podem ser gerenciados. 

No caso do EB, os Objetivos Corporativos que serão alcançados pelos 

programas constam no Mapa Estratégico do Exército, que “é a representação 

gráfica da estratégia, que evidencia os desafios que a organização terá que superar 

para concretizar sua missão e visão de futuro”. (BRASIL, 2014d). A Figura 64 ilustra 

a representação desse mapa, que é estruturado por 15 (quinze) Objetivos 

Estratégicos do Exército, distribuídos nas perspectivas da Instituição e que se 

interligam por relações de causa-efeito: 
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Figura 64 – Mapa Estratégico do Exército 

 
Fonte: Brasil (2014d), com destaques feito pelo autor. 
 

De acordo com o Plano Estratégico do Exército (PEEx) 2016-2019, os 

benefícios gerados com o desenvolvimento do Prg EE Guarani colaboram diretamente 

para o alcance dos OEE 1 – Contribuir com a Dissuasão Extrarregional e o OEE 9 – 

Implantar um novo e efetivo sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação (BRASIL, 

2017e). Ao alcançar esses Objetivos Estratégicos, o Prg EE Guarani trará resultados 

para o “Subportfólio Defesa da Sociedade”, contribuindo, assim, para o alcance dos 

seguintes benefícios, que são esperados por todos os programas que integram o 

Portfólio Estratégico do Exército (Prtf EE) (EPEx, 2018a): 

1) Estímulo ao Desenvolvimento Nacional: através da geração de 10.103 

empregos/anos (diretos e indiretos) na fabricação do Guarani, o aumento da renda 

pela sua venda, o fortalecimento da BID e a capacitação da mão-de-obra brasileira, 

decorrente da tecnologia envolvida nesse veículo e no seu sistema de armas; 

2) Apoio à Segurança Pública: pelo fortalecimento da presença do Estado 

nas fronteiras com a VBTP-MSR 6x6 (que possui maior mobilidade e proteção 

blindada que a VBTP EE 11 Urutu), pelo combate a ilícitos transfronteiriços e pelo 
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aumento da segurança nos centros urbanos, a exemplo do que vem ocorrendo nas 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem, na cidade do Rio de Janeiro - RJ; 

3) Promoção da Paz Social: facilitada pelo emprego dos veículos da família 

Guarani próximo aos rincões mais desabitados do Brasil, na garantia do patrimônio 

público, na prevenção e redução da ocorrência de crises e na proteção de 

infraestruturas estratégicas; 

4) Incremento à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação: com o fomento 

dos institutos tecnológicos e entidades acadêmicas (tríplice hélice), pelo 

fortalecimento do modelo sustentável de tecnologia de uso dual, através da promoção 

da independência tecnológica e com o domínio de tecnologias sensíveis. Tais 

incrementos serão motivados, futuramente, pela obtenção por PD&I da VBR 8x8 

(substituta da VBR EE-9 Cascavel) e do OAP-SR, orgânico de um Grupo de Artilharia 

de Campanha que integrará as Brigadas de Infantaria Mecanizadas; 

5) Aumento da capacidade de Dissuasão contra Ameaças: por intermédio 

do aumento da capacidade operacional da Força Terrestre, decorrente do 

desenvolvimento da NFBR; da rearticulação de tropas no território nacional, a exemplo 

do Batalhão de Comunicações de Santo Ângelo – RS, que cedeu uma subunidade 

para compor a 15ª Companhia de Comunicações (Cia Com) de Cascavel – PR; e pela 

criação de novas capacidades militares terrestres, que ocorrerá através da futura 15ª 

Companhia Anticarro (Cia AC) de Guaíra – PR; e 

6) Projeção Internacional, que se dará pelo respaldo à Política Externa 

brasileira com as novas Brigadas de Infantaria Mecanizadas e as Brigadas de 

Cavalaria modernizadas, ao longo da faixa de fronteira; pelo aumento de exportação 

de bens e serviços com alto valor agregado, com a venda dos veículos da NFBR e a 

expertise brasileira no desenvolvimento de Blindados sobre Rodas; pela diversificação 

da pauta de exportações e pelo aumento do prestígio internacional, gerando confiança 

e atraindo investimentos.  

Desse modo, o Prg EE Guarani vem buscando os benefícios propostos pelo 

Prtf EE para alcançar os Objetivos Estratégicos do Exército, previstos no SIPLEx 

2016-2019. A realização de todos esses benefícios, entretanto, dificilmente ocorrerão 

até o ano de 2040, já que o Programa prevê o desenvolvimento dos 21 veículos 

(produtos) previstos nas CONDOP nº 001/2016, e da VBO AP SR 155 (CONDOP 

02/2015), através de procedimentos distintos de obtenção. 
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Nesse contexto, partindo-se do pressuposto de que o programa tem como 

meta a dotação de uma NFBR, através das iniciativas estratégicas de 

desenvolvimento, aquisição ou P&D (nova plataforma ou evolução da existente), o 

presente trabalho propõe a reformulação da Estrutura Analítica do Prg EE Guarani, 

a partir dos processos de obtenção, conforme apresentado no organograma abaixo: 
 

Figura 65 – Estrutura Analítica proposta para o Prg EE Guarani 

 
Fonte: o autor. 

 

A partir da estrutura proposta, é possível otimizar a execução de múltiplos 

projetos, valendo-se do modelo matricial apresentado por Wills (2014). O modelo 

abaixo ilustra uma possível otimização de dois projetos integrantes, que serão obtidos 

por meio da evolução da plataforma VBTP-MSR 6x6 Guarani: 

 
Figura 66 – Otimização de projetos integrantes através da Estrutura Matricial 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: o autor. 
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A partir do modelo apresentado, o gestor do Ciclo de Vida, por exemplo, 

poderá se reportar diretamente com o Gerente do Projeto (linha vertical), e ao mesmo 

tempo tratar de assuntos afins com o mesmo gestor do projeto vizinho (linha 

horizontal). Essa relação possibilitará a padronização de procedimentos dentro dos 

Departamentos, reduzindo os efeitos das relações verticalizadas. 

Pelo exposto, verifica-se que a otimização de dois ou mais projetos dentro de 

um Programa faz com que o gerenciamento desses esforços ocorra de maneira 

coordenada, resultando em benefícios que não seriam realizados, caso fossem 

gerenciados de maneira independente. Mesmo assim, é importante que o EPEx faça 

uma revisão dos projetos que atualmente compõem a NFBR, priorizando aqueles 

que possam ser concluídos até a meta planejada (2040). O tópico a seguir apresentará 

uma proposta para a gestão do ciclo de vida dos projetos integrantes do Prg EE 

Guarani. 
 
6.2 GESTÃO INOVADORA DOS CICLOS DE VIDA  

O Exército Brasileiro emprega as Normas de Gerenciamento e 

Acompanhamento do Portfólio e dos Programas Estratégicos do Exército Brasileiro 

(NEGAPORT) para regular os procedimentos a serem adotados para a elaboração, 

gerenciamento e acompanhamento do portfólio estratégico, dos subportfólios e dos 

programas estratégicos, que compreendem o foco do presente estudo. (BRASIL, 

2017a). Sua publicação foi decorrente da implantação do EPEx, em 2012, que 

designou equipes específicas para cada Programa, baseando-se na metodologia das 

Normas para Elaboração, Gerenciamento e Acompanhamento de Projetos no Exército 

Brasileiro (NEGAPEB). 

As NEGAPORT definem Programa Estratégico do Exército como um 

empreendimento cujos benefícios resultantes, gerados por subprogramas/projetos 

integrados ou com o apoio de ações complementares, contribuem diretamente para o 

atingimento de, no mínimo, um dos objetivos estratégicos da Força. Esses objetivos 

constam no Plano Estratégico do Exército e na Política Militar Terrestre (PMT), que se 

convertem em benefícios para a Defesa Nacional (BRASIL, 2017e). 

O planejamento e a execução dos projetos integrantes são acompanhados 

pelo Gerente do Programa. Esse agente garante a sincronização e a racionalização 

de prazos, recursos, entregas, aquisições, comunicação e qualidade entre os projetos, 

para gerar as capacidades e os benefícios pretendidos pelo Programa. Nesse caso, o 
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gerente conta com um Supervisor para assessorá-lo, que será um Oficial Superior, 

quando o Gerente do Programa for um Oficial General. 

O Gerente setorial de um Prg EE é o representante dos Órgãos de Direção 

Setorial (ODS) e dos Órgãos de Direção Operacional (ODOp) para os assuntos 

relacionados ao Programa e aos seus Projetos Integrantes. Esses encarregados 

assessoram os seus Chefes nos assuntos relacionados às mudanças de processos; 

nos procedimentos e normas necessárias, advindas da implementação do programa 

ou projeto; e nas suas entregas e benefícios. Dentre eles, destacam-se o DCT, o 

Departamento de Ensino e Cultura do Exército (DECEx), o DEC, o COTER e o 

COLOG, devido à sua ligação com as capacidades geradas pelo DOAMEPI.  

Os processos de um Programa Estratégico seguem um Ciclo de Vida, 

segundo uma sequência lógica estruturada por grupos, que irá balizar a governança 

do Programa Estratégico do Exército. Seu início tem como marco inicial as 

necessidades oriundas do Plano Estratégico do Exército e encerram com a avaliação 

das capacidades desenvolvidas e dos benefícios alcançados, a coleta das lições 

aprendidas e a liberação da equipe responsável. (BRASIL, 2017a).  

O Ciclo de Vida de um Prg EE possui 6 (seis) Grupos de Processos, que são 

os Grupos de Definição, Planejamento do Programa, Planejamento da Tranche, 

Execução da Tranche (ou Etapa), Controle e Encerramento. A composição desse ciclo 

pode ser visualizada nas figuras a seguir: 
 
Figura 67 – Grupos 1, 2 e 3 do Ciclo de Vida do Programa 

 
Fonte: adaptado de Brasil (2017a, p. 50). 
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Figura 68 – Grupos 4, 5 e 6 do Ciclo de Vida do Programa 

 
Fonte: adaptado de Brasil (2017a, p. 50). 

 
As NEGAPORT atualmente empregadas pelo EB são fundamentadas no 

Managing Successful Programme, do Governo do Reino Unido, que é uma ferramenta 

metodológica de Gestão de Programas, altamente adequada para a transformação de 

negócios e mudanças políticas/sociais, que envolvam altos níveis de complexidade, 

ambiguidade e risco (OGC, 2011). Além disso, são empregados os conhecimentos 

em gerenciamento de projetos do Guia PMBOK, a exemplo do que já ocorre com as 

NEGAPEB em vigor.  

A adoção de ferramentas reconhecidamente aceitas contribui para uma 

melhor priorização de recursos, gerenciamento, mensuração de resultados e geração 

de novas capacidades e benefícios à Instituição. A utilização dessas ferramentas se 

alinha às recomendações de órgãos de Controle Externo, como o Tribunal de Contas 

da União (TCU), que cada vez mais buscam em suas auditorias a análise dos 

resultados obtidos, com base no alinhamento estratégico preconizado nos 

documentos de planejamento estratégico da Instituição.  

A partir desse estudo, constata-se que as NEGAPORT vigentes incorporaram 

aos seus Grupos de Processos as seguintes boas práticas de gerenciamento do MSP 

e do Guia PMBOK: 
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1) Planejamento do Programa contemplando as lições aprendidas de 

programas anteriores, a realização dos benefícios, a organização do programa e a 

definição das tranches, previstas no MSP; 

2) Planejamento e Execução da Tranche voltadas para o alinhamento do 

Programa com o Planejamento do Escopo (acompanhamento gerencial) e as revisões 

dessas etapas, conforme o MSP; 

3) Controle baseado nas Áreas do Conhecimento: escopo, cronograma, 

qualidade, comunicações e riscos do Guia PMBOK; e 

4) Encerramento com o parecer do Gerente do Programa para fins de 

feedback às partes interessadas, em conformidade com o MSP. 

Contudo, mesmo que haja similaridades entre esses Grupos de Processos e 

as melhores práticas na gestão de programas, as NEGAPORT ainda apresentam 

lacunas que podem ser preenchidas por conceitos desenvolvidos no Referencial 

Teórico do presente trabalho. O primeiro deles se relaciona com a falta de Estratégias 

de Gerenciamento de Riscos, Problemas e Garantia da Qualidade durante a Fase 

de Planejamento, que nas NEGAPORT ocorrem somente na Fase de Controle. A 

antecipação desse processo faz com que o Gerente de um Programa saiba a quem 

recorrer, prematuramente, e se prepare para a solução de problemas.  

Outro ponto a se destacar é a ausência de ligação entre as Fases de Controle 

e de Planejamento do Programa, para uma revisão, caso o Plano de Gerenciamento 

não esteja mais apropriado. Essa conexão permite a renovação do Ciclo de Vida 

apontada por Pellegrinelli, onde cada tranche (etapa) desenvolve projetos que 

entregam não somente os produtos, serviços ou resultados, mas também as lições 
aprendidas que contribuirão para o aprimoramento do Programa com um todo. 

A renovação desse Ciclo é facilitada no MSP com a adoção dos processos 

Entregando a Capacidade e Realizando os Benefícios, em conjunto com o 

Gerenciamento das Etapas (que corresponde à Fase de Execução das Tranches das 

NEGAPORT). Essa abordagem se caracteriza por desenvolver dois processos 

distintos, que trabalham em conjunto para harmonizar os objetivos do programa com 

a entrega dos projetos e a realização dos benefícios, por meio da transição para as 

operações. A supervisão desses processos é realizada no Gerenciamento das 

Etapas, que fornece a direção, a orientação e um controle de alto nível. (OGC, 2011). 

O Processo Entregando a Capacidade está intimamente relacionado com a 

gerência dos projetos integrantes. Nessa etapa, à medida que cada projeto está 
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prestes a começar, o gerente do programa se certifica que as equipes de 

gerenciamento estão compreendendo o resumo do projeto, o seu contexto para o 

plano, as tranches, os benefícios e os padrões de gerenciamento a serem observados. 

Já o Processo Realizando os Benefícios tem como propósito o seu 

gerenciamento desde a identificação inicial até que a sua realização seja bem-

sucedida. Nesse caso, as atividades monitoram o progresso dos projetos para 

assegurar que os resultados sejam adequados à finalidade, e que possam ser 

integrados às operações que realizarão os benefícios. (OGC, 2011). 

A adoção desses dois processos facilita as revisões de final de cada tranche 

(parcela), pois há uma avaliação formal da eficácia das atividades de gerenciamento 

do programa, incluindo a consideração de quaisquer lições que tenham sido 

documentadas durante a tranche. Consequentemente, a avaliação dos benefícios 
poderá envolver medidas de redução de custos (interna) ou uma auditoria para 

verificar se o potencial de sua realização permanece no caminho certo, assegurando 

que todas as possíveis dependências de benefícios sejam consideradas (externa). 

Essa relação encontra-se ilustrada na figura a seguir: 

 
Figura 69 – Teste da estratégia de benefícios no término da Tranche  

 
 Fonte: OGC (2011, p. 206, tradução nossa).    
 
A adoção dessa estratégia nos Prg EE é dificultada pelas NEGAPORT, devido 

à execução das tranches num período de 4 (quatro) anos, para “[...] guardar 

coerência com os ciclos de planejamento do Plano Plurianual (PPA) e o PEEx” 

(BRASIL, 2017a, p. 51). Essa temporização dificulta a avaliação dos benefícios 

apresentados acima, já que projetos como a VBTP-MSR 6x6 do Prg EE Guarani, 

podem levar décadas para entregar capacidades que possam ter os benefícios 
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avaliados. A relação entre as tranches do Prg EE Guarani e as capacidades esperadas 

pode ser visualizada na Figura 70: 

 
Figura 70 – Desenvolvimento das tranches dos atuais projetos integrantes/Prg EE Guarani. 

 
 
Capacidades esperadas: 
D Doutrina de emprego da Inf e Cav Mec experimentada, aprovada e implementada. 
O Organização, Cargos Previstos e Dotação de Material criados, aprovados e implementados. 
A Tropa adestrada nas estruturas da Inf Mec e Cav Mec. 
M Brigadas Mecanizadas com maior mobilidade estratégica. 
E Instrução nas Escolas de acordo com as estruturas da Inf Mec, Cav Mec e PRODE obtidos. 
P Efetivos compostos por maioria do Efetivo Profissional, com prioridade de recompletamento. 
I Infraestrutura das OM preparadas para receber os novos PRODE da NFBR. 

Fonte: o autor, com as tranches adaptadas de EPEx (2018b). 
 
Nesse contexto, sugere-se as seguintes adaptações nos Grupos de 

Processos das NEGAPORT, com o intuito de inovar a gestão do Prg EE Guarani: 
 
    Figura 71 – Inclusão dos riscos, problemas e qualidade no Grupo de Processos de Planejamento  

 
 Fonte: o autor. 
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Figura 72 – Ligação entre o Grupo de Controle e o Grupo de Processos de Planejamento  

 
Fonte: o autor. 

 
 

Figura 73 – Inclusão da Renovação do Ciclo de Vida de um Programa 

 
Fonte: o autor. 
 
A gestão dos projetos que integram o Prg EE Guarani segue a 2ª Edição das 

NEGAPEB e incorpora conceitos da 4ª Edição do PMBOK. A adoção desse Guia como 

base das normas do gerenciamento de projetos trouxe credibilidade para a Gestão de 

Projetos no EB, já que o Instituto de Gerenciamento de Projetos (PMI) é acreditado 

pelo Instituto Nacional Americano de Padrões (ANSI), como um “desenvolvedor de 

padrões”, desde outubro de 1998. 
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As NEGAPEB abordam que um projeto nasce de uma necessidade 

operacional ou administrativa, podendo ser ainda, fruto de um planejamento 

estratégico previsto na SIPLEx, como é o caso dos projetos integrantes do Prg EE 

Guarani. Esse método apresenta que um Projeto deve resultar num produto que seja 

considerado único, cuja concepção tenha início, meio e fim e seja mensurável. Esse 

empreendimento deve dispor de meios e ferramentas para o controle e 

acompanhamento de todo o seu desenvolvimento, buscando o equilíbrio entre o 

resultado esperado pelo interessado, a necessidade da organização e o que é 

realmente viável naquele momento. 

Nesse contexto, o Gerente de Projetos é o responsável pelas entregas de 

produtos e serviços, alinhados com os Objetivos Estratégicos de uma corporação. No 

caso dos Prg EE, onde os Projetos são integrantes, o seu trabalho envolve uma 

estreita ligação com o gerente do Programa e do Portfólio, onde na maior parte das 

vezes existe uma relação de subordinação. (BRASIL, 2013d). 

O Supervisor de Projetos representa o gerente, sempre que necessário, e 

acompanha os processos de gerenciamento dentro de suas diversas etapas. Essa 

função normalmente é exercida por oficiais superiores com conhecimentos sobre a 

gerência de projetos, que se subordina ao gerente quando este for um oficial-general. 

(BRASIL, 2013d). 

Os Gerentes funcionais são os responsáveis pelas áreas funcionais da 

organização e variam desde os chefes de seção de Estado-Maior, auxiliares, até os 

chefes de um Órgão de Direção Setorial e de Direção Operacional. Esses atores são 

importantes, pois fornecem desde consultoria especializada, membros da equipe do 

projeto, e até mesmo os responsáveis por pacotes de trabalho dentro da estrutura 

analítica do projeto. (BRASIL, 2013d). 

As Empresas também ocupam um papel importante na gerência de projetos, 

pois fornecem produtos e serviços que podem ser a parte ou o todo das suas entregas. 

Essa relação normalmente se torna mais estreita quando o projeto é complexo, pois, 

nesse caso, “[...] menos se poderá contar com recursos próprios e mais se dependerá 

de empresas de toda natureza, de simples fornecedores de insumos até contratadas 

principais [...]”. (BRASIL, 2013d, p. 21). 

A execução do Projeto segue um Ciclo de Vida, que é um conjunto de 

transformações dividida em etapas, desenvolvido desde a identificação da 

necessidade até o seu encerramento. Essas fases têm prazo definido, com um ponto 
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de início, fim ou controle, sendo este último de grande importância, pois é nele que o 

termo de abertura do projeto e os documentos de negócios são reexaminados com 

base no ambiente atual.  

As NEGAPEB apresentam os mesmos grupos de processos de iniciação, 

planejamento, execução, monitoramento e controle e de encerramento, previstos nas 

três últimas versões do PMBOK. A 4ª Edição desse guia, que foi utilizada como base 

para a confecção das NEGAPEB, apresenta que normalmente esses grupos são 

gerenciados de maneira sequencial, e que pode haver algumas sobreposições. Esse 

é o caso dos processos de monitoramento e controle, que ocorrem de forma 

simultânea com os demais, para que cada saída de um processo corresponda à 

entrada do processo seguinte. (BRASIL, 2013d). A Figura 74 apresenta as relações 

entre os grupos de processos previstos nas NEGAPEB: 

 
Figura 74 – Grupos de Processos de Gerenciamento de Projetos 

 
Fonte: Brasil (2013d, p. 24). 
 
A partir dessas considerações, observa-se que as NEGAPEB vigentes 

incorporaram aos seus Grupos de Processos as seguintes boas práticas de 

gerenciamento do Guia PMBOK: 

1) Iniciação contemplando as lições aprendidas de projetos anteriores, a 

identificação das partes interessadas, e a abertura dos projetos; 

2) Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle baseados nas dez 

Áreas do Conhecimento do Guia PMBOK: escopo, cronograma, orçamento (recurso) 

e custos, recursos (humanos), comunicações, partes interessadas, riscos, qualidade, 

aquisições e integração; e 

3) Encerramento de todas as atividades do projeto, fase ou contrato. 
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Embora haja uma estreita ligação entre as NEGAPEB e a 4ª edição do Guia 

PMBOK, a Gestão dos projetos integrantes também possui lacunas que podem ser 

superadas com o emprego de métodos complementares. Esse é o caso do PRINCE2, 

que é reconhecido internacionalmente pela sua flexibilidade, generalidade e 

confiança, e que possui uma estreita ligação com o Gerenciamento de Programas de 

Sucessos, atualmente empregado nas NEGAPORT. 

O Processo Controlando um Estágio (CS), por exemplo, é inovador ao 

prever a captura e o exame de problemas (issues48) e riscos, diferentemente do que 

ocorre nas NEGAPEB. Nessa etapa, ocorre a chegada de vários problemas, que 

precisarão ser capturados de maneira consistente e confiável, conforme a estratégia 

de gerenciamento de configuração.  

A Escalação de Issues e Riscos pela gerência pressupõe que os desvios 

detectados num estágio de gerenciamento não devem exceder as tolerâncias 
acordadas com a Diretoria do Projeto (nível acima). Na realidade, o Gerente de Projeto 

só poderá executar uma ação corretiva ou manter o status quo para o estágio de 

gerenciamento (ou projeto) que esteja previsto para ser concluído dentro das 

tolerâncias definidas pelo painel do projeto. Caso o projeto entre em exceção, o 

problema será escalado imediatamente para o Comitê Diretor do projeto por meio de 

um Relatório de Exceção. Cabe destacar, que a escalação de issues pode ser 

considerada como uma boa prática, pois quanto antes ela for escalada, mais cedo se 

aplicará uma ação corretiva. (ANGELO; LUKOSEVICIOUS, 2016; OGC, 2017). 

A Tomada de Ação Corretiva tem por objetivo selecionar, dentro dos limites 

do estágio de gerenciamento e das tolerâncias do projeto, a implementação de ações 

que resolvam os desvios do plano. A ação corretiva é acionada durante a revisão do 

status do estágio de gerenciamento e, normalmente, envolve o recebimento de 

conselhos e orientações do Comitê Diretor do Projeto e das issues levantadas pelos 

Gerentes de Equipe Especialistas. (OGC, 2017). 

O Gerenciamento de exceção se desenvolve com um desvio ou a previsão de 

desvios das tolerâncias acordadas, em relação ao seu limite superior, inferior e para 

os objetivos do projeto. Nesses casos, quando essas exceções ocorrem, a autoridade 

responsável pela sua decretação é suspensa, sendo a responsabilidade escalada 
para o nível superior. Tais escalações podem ocorrem nos níveis do pacote de 

                                                           
48  Problemas (issues) são eventos ocorridos, que não foram planejados, e requerem ações de 
gerenciamento. (OGC, 2011). 
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trabalho, do plano de trabalho e do plano de projeto, escalonados conforme ilustração 

apresentada na Figura 75: 

 
Figura 75 – Relação entre tolerância e exceção em cada nível de gerenciamento 

 
Fonte: Angelo e Lukosevicius (2016, p. 110). 
 
O Comitê Diretor do projeto ilustrado na figura acima compõe o Processo 

Dirigindo um Processo (DP) do PRINCE2, para que ele tome decisões-chave, 

exerça o controle global e tenha a responsabilidade final pelo sucesso do projeto. 

Nesse processo ocorre a avaliação do desempenho do estágio, a situação dos riscos, 

a avaliação do plano para o próximo estágio e o estabelecimento dos níveis de 

tolerância. 

O Processo Gerenciando a Entrega de um Produto (MP), por sua vez, 

permite o fornecimento ao quadro do projeto, de informações suficientes para rever o 

sucesso da atual fase de gestão, aprovar o plano de estágio seguinte, rever a 

atualização do plano de projeto, confirmar a justificativa continuada de negócios e a 

aceitabilidade dos riscos. Esse processo funciona de maneira similar ao Entregando 
a Capacidade do MSP. 

A partir dessas considerações, o presente trabalho propõe as seguintes 

adequações nos Grupos de Processos das NEGAPEB, que poderão ser utilizadas 

para inovar a gestão dos projetos integrantes do Prg EE Guarani: 
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Figura 76 – Inclusão dos problemas e riscos no Grupo de Processos de Monitoramento e Controle 

 
Fonte: o autor. 
 
Figura 77 – Proposta de adequação dos Grupos de Processos das NEGAPEB ao PRINCE2 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fonte: o autor. 
 
Diante do exposto, observa-se a necessidade de se complementar as 

NEGAPORT com os conceitos do MSP que não foram incorporados na elaboração 

dessas normas. Os ajustes propostos permitirão um melhor monitoramento do Ciclo 

do Vida Prg EE Guarani, com novos processos que estarão estritamente voltados para 

o gerenciamento da Capacidade e dos benefícios esperados.  

No caso das NEGAPEB, é possível incorporar as boas práticas de processos 

do PRINCE2, sem que haja o comprometimento dos conceitos já incorporados pelo 

Guia PMBOK. Essa adaptação facilitará o estabelecimento de tolerâncias, por 

exemplo, no Processo de Gerenciamento da Entrega do Produto que será 
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desenvolvido pelo Projeto Integrante VBC Mrt-MSR 6x6, por exemplo. 

A criação de um grupo de Direção do Projeto inova ao delegar a 

responsabilidade do sucesso ou fracasso ao Comitê Diretor do Projeto, liberando o 

Gerente do Projeto para a administração do dia a dia desse empreendimento. Não 

obstante, existirão outros desafios, como o gerenciamento das restrições 

concorrentes de tempo, custo e desempenho (escopo), que serão analisados com 

maiores detalhes no tópico a seguir. 

 
6.3 GESTÃO INOVADORA DAS RESTRIÇÕES CONCORRENTES 

O Prg EE Guarani foi concebido dentro de uma conjuntura econômica 

favorável, motivando uma previsão de gastos superior a 20 bilhões de reais, entre 

2011 e 2035. O cenário esperado, entretanto, não se configurou devido à crise político-

econômica ocorrida no Brasil a partir de 2014, que trouxe sucessivas quedas no PIB 

do país.  

Os consequentes contingenciamentos no Orçamento de Defesa ocasionaram 

um redimensionamento na variável de tempo, que dilatou o cronograma físico-

financeiro de 2035 para 2040. A variável de custos, por sua vez, foi mais uma vez 

superdimensionada para o período de 2018 e 2035, indo para mais de 22 bilhões, 

conforme apresentado no quadro abaixo: 

 
 Quadro 28 – Cronograma Físico-Financeiro do Prg EE Guarani entre 2018 e 2035 

Item Atividades/tarefas Custo total 
estimado (R$) 

Custo médio anual 
estimado (R$) 

1.1 Gerência do Programa 11.490.000,00 675.882,35 
1.2 Subprograma Viaturas Mecanizadas 254.320.000,00 14.960.000 

1.2.1 Projeto Viaturas 6x6 8.782.170.000,00 516.598.235,29 
1.2.2 Projeto Viaturas 4x4 8.165.970.000,00 480.351.176,47 
1.2.3 Projeto VBR 2.222.070.000,00 130.710.000 
1.2.4 Projeto OAP-SR 2.667.300.000,00  156.900.000 
1.3.1 Ação Complementar – Doutrina 13.320.000,00 783.529,41 

1.3.2 Ação Complementar – Efetivos, Pessoal e 
Material 690.000,00 40.588,24 

1.3.3 Ação Complementar – Estrutura de Ensino 4.490.000,00 264.117,65 
1.3.4 Ação Complementar – Infraestrutura 158,060.000,00 9.297.647,06 
1.3.5 Ação Complementar – Apoio à Atuação 35.200.000,00 2.070.588,24 
TOTAL ................................................ 22.315.080.000,00 1.312.651.764,71 

 Fonte: o autor, a partir dos dados de EPEx (2018b). 
 
A partir desse cronograma constata-se que o Prg EE Guarani estimou um 

custo médio anual de aproximadamente R$ 1,3 bilhões para o período de 2018 a 

2035. Por outro lado, os dados levantados no Tesouro Gerencial, entre 2013 e 2017, 
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demonstram que a Ação Orçamentária 14T4 – Implantação do Projeto Guarani teve 

uma provisão média de R$ 193,8 milhões/ano, o que está bem aquém da média 

apresentada acima. 

Quanto a variável escopo, é importante ressaltar que o Objetivo Geral (meta) 

do Prg EE Guarani é dotar o Exército Brasileiro de uma Nova Família de Blindado 

Sobre Rodas, contribuindo para ampliar a sua relevância no cenário internacional, 

aumentar a sua capacidade de projeção de Poder e preparar Forças para atuarem em 

Missões de Paz. (EPEX, 2018c). Com base nessas informações, é possível delinear 

a atual situação do Prg EE Guarani, a partir da matriz de prioridade de projetos de 

Larson e Gray (2016), conforme ilustrado na figura a seguir:  

 
Figura 78 – Matriz de prioridades vislumbrada para o Prg EE Guarani 

  
Fonte: o autor. 
 

A otimização de custos com o Prg EE Guarani pode ser obtida a partir da 

revisão da abrangência do Projeto VBTP-MSR 6x6 Guarani, que hoje compreende 21 

diferentes prioridades, em OM distribuídas no Distrito Federal e nos estados do Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São 

Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Pernambuco, Goiás, Pará e Roraima. Nesse sentido, 

considerando que o SLI contratado tem vigência de 3 (três) anos e que essas 

despesas podem exceder em até três vezes os custos de desenvolvimento e produção 

do sistema, o presente estudo recomenda que as futuras distribuições da VBTP, e de 

outros veículos da NFBR, se limitem às GU que já participam do projeto, e às demais 

Forças de Emprego Estratégico (Bda Inf Pqdt e 23º Esqd C Sl), conforme proposta 

do Quadro 29: 

 

 

Restrição: o programa deve cumprir o escopo 
(desempenho) para que o EB seja dotado de 
uma NFBR alinhada aos OEE propostos no 
PEEx 2016-2019. 
Otimização: reduzir custos com a revisão dos 
processos previstos nas NEGAPORT e nas 
NEGAPEB. Restringir as GU que serão 
contempladas pelo Programa.  
Aceitação: aceitar que o programa dificilmente 
cumprirá o prazo dilatado (2040), caso 
mantenha o desenvolvimento de todos os 21 
modelos previstos nas CONDOP 001/2016 e da 
VBO AP SR 155 mm (CONDOP 002/2015). 
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 Quadro 29 – Prioridade proposta para a distribuição das VBTP-MSR 6x6 Guarani 

    Fonte: o autor. 
 

 As supressões acima mencionadas permitem uma redução de OM Logísticas 

com encargos na manutenção de 2º e 3º Escalão. Essa sistemática também é passível 

de ser adotada para os demais veículos da NFBR, que gradativamente terão a sua 

manutenção transferida dos escritórios da IVECO (SLI) para as OM Logísticas abaixo 

discriminadas: 

 
 Quadro 30 – Escalões de Manutenção propostos para o Prg EE Guarani  

    Fonte: o autor. 
 

De acordo com a matriz apresentada, a manutenção do Escopo do Prg EE 

Guarani (restrição) e a otimização dos custos pela redução da abrangência do 

Programa, implicará na aceitação de um prazo de conclusão superior a 2040. A 

situação apresentada, contudo, não é desejável para o Ciclo de Vida do Prg EE 

Guarani, que terá os seus primeiros produtos sujeitos à Obsolescência Tecnológica 

no final de sua execução. Isso ocorrerá, por exemplo, com as VBTP MSR 6x6 Guarani 

                                                           
49 Paraquedista (Pqdt). 

Prio OM/GU Sede Força de 
Emprego 

VBTP 
recebidas 

1 CI Bld Santa Maria – RS - 4 
2 15ª Bda Inf Mec (+ 14º RC Mec) Cascavel - PR Geral 112  
3 AMAN Resende – RJ 

- 8 4 EsSA  Três Corações – MG  
5 EsSLog  Rio de Janeiro – RJ 
6 4ª Bda C Mec Dourados – MS  Estratégico 40 
7 9ª Bda Inf Mtz (3 SU Inf + 15º RC Mec) Rio de Janeiro – RJ Geral 40 
8 3ª Bda Inf Mtz Cristalina – GO  Geral 23 
9 1ª Bda C Mec Santiago – RS  Geral 21 

10 2ª Bda C Mec Uruguaiana – RS Geral 12 
11 3ª Bda C Mec Bagé – RS Geral 12 
12 Bda Inf Pqdt49 (1º Esqd C Pqdt) Rio de Janeiro - RJ Estratégico - 
13 23ª Bda Inf Sl (23º Esqd C Sl) Tucuruí – PA  Estratégico - 

OM/GU Mnt 2º Esc Sede Mnt 3º Esc Sede 
CI Bld 4º B Log Santa Maria - RS 

Pq R Mnt/3 Santa Maria - RS 1ª Bda C Mec 9º B Log Santiago - RS 
2ª Bda C Mec 10º B Log Alegrete - RS 
3ª Bda C Mec 3º B Log Bagé - RS 

15ª Bda Inf Mec 15º B Log Cascavel - PR Pq R Mnt/5 Curitiba - PR 
4ª Bda C Mec 28º B Log Dourados - MS 9º B Mnt Campo Grande - MS   3ª Bda Inf Mtz 16º B Log Brasília - DF 

AMAN 
25º B Log Es Rio de Janeiro – RJ BCMS e 

BMSA Rio de Janeiro – RJ 

EsSLog 
9ª Bda Inf Mtz 
Bda Inf Pqdt 20º B Log Pqdt 

EsSA 17º B Log Juiz de Fora - MG 
23ª Bda Inf Sl 23º B Log Sl Marabá - PA 
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fabricadas em 2016, que têm o seu Ciclo de Vida esperado até 2031 (ampliado até 

2041 se os veículos forem modernizados), e assistência técnica garantida pela 

IVECO até 2036.  

Além das variáveis de custo, tempo e escopo (desempenho), o Estudo de 

Viabilidade do Prg EE apresenta que os seus principais riscos se relacionam ao 

atraso nas atividades que envolvem o desenvolvimento da NFBR, à conclusão de 

obras de infraestrutura, e à integração dos sistemas de armas e de C2 aos veículos, 

decorrentes da insuficiência e irregularidade do fluxo financeiro. O documento prevê, 

ainda, ações para mitigar ou eliminar esses riscos, como a melhoria de gestão, a 

otimização do planejamento para antecipar-se às possíveis reduções/alterações do 

fluxo financeiro, a obtenção por aquisição (caso seja mais barata) e a possibilidade de 

postergar o início de alguma obra. 

Nesse sentido, verifica-se que os riscos estimados para o Prg EE Guarani se 

limitam exclusivamente às ameaças, não havendo nas NEGAPORT um mecanismo 

que mitigue os efeitos dos seus impactos negativos. Como solução, sugere-se o 

emprego da Matriz de probabilidade-impacto de Hillson, para que os impactos 
positivos das oportunidades se contraponham às ameaças e reduzam os seus 

efeitos, conforme exemplo ilustrado na figura a seguir: 

 
Figura 79 – Modelo de Risco agregado pela combinação de ameaças e oportunidades 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Legenda: 
    Ameaça: atraso para o início da obtenção, por P&D, da VBE PC-MSR 6x6. 
    Oportunidade: aquisição da VBE PC-MSR 6x6, a baixos custos, via FMS. 
    Risco agregado: pela combinação da ameaça com a oportunidade. 

Fonte: o autor. 
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A estratégia de gerenciamento de riscos também pode indicar um orçamento 

de riscos, como resposta às ameaças conhecidas (identificadas) e desconhecidas 

(não identificadas). Para tanto, o MSP e o PRINCE2 preveem um Plano de 
Contingência, que poderão embutir nos pacotes de trabalho do Prg EE Guarani e 

dos seus projetos integrantes, uma taxa de aproximadamente 5% para cobrir eventos 

imprevisíveis, como a descontinuidade no Orçamento de Defesa. 

Além da contingência, os métodos da OGC preveem a tolerância como um 

desvio permitido, para mais ou para menos, nas variáveis de custo, tempo, escopo 
e riscos para as fases, estágios e atividades de um projeto. O que ocorre, na 

realidade, é uma delegação da autoridade de um nível de gerenciamento para outro 

imediatamente abaixo, sem a necessidade de escalação de problema (issue) para a 

seção enquadrante. 

De acordo com o PRINCE2, o Gerente do Projeto terá autonomia para tomar 

ações corretivas, dentro de uma tolerância previamente estabelecida, sendo a mesma 

escalada para o nível de gerenciamento superior, quando o projeto entra em exceção. 

Essa delegação depende de uma certa flexibilidade na estrutura organizacional, a 

partir dos princípios de Governança Pública, para reforçar os mecanismos de 

liderança, estratégia e de controle, que são postos em prática para avaliar, direcionar 

e monitorar a gestão de um empreendimento. 

Pelo exposto, o presente trabalho apresentará uma proposta de organização 
matricial para a gestão do Prg EE Guarani, que poderá coexistir com a estrutura 
funcional das Forças Armadas, tradicionalmente calcada nos pilares da hierarquia e 

da disciplina.  

 
6.4 INOVAÇÃO NA CULTURA ORGANIZACIONAL 

A Cultura Organizacional do Exército Brasileiro compreende o conjunto de 

artefatos, valores e pressupostos fundamentais, desenvolvidos ao longo da 

história da Força e que a distingue de outras instituições nacionais. Esses fatores 

possuem forte influência no gerenciamento de Programas Estratégicos como o 

Guarani, que depende de ações inovadoras para operar dentro de um ambiente 

multiprojeto. 

Os artefatos conferem ao EB uma característica peculiar, que são 

representados pelos seus uniformes, insígnias, cerimoniais, reuniões, inspeções e 

patronos. Esses itens agregam boas referências à área da gestão de projetos, pois 
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implicam no constante gerenciamento das atividades; nos legados deixados pelos 

patronos, com destaque para Caxias (ícone nacional em disciplina e correção de 

atitudes); e na facilidade de padronização de procedimentos. 

Os valores representam a essência daquilo que é esperado dos militares do 

EB nas funções que estejam exercendo, tanto na área operacional como em setores 

administrativos. Nesse contexto, valores como a fé na missão do Exército, o amor 
à profissão e o espírito de corpo podem impulsionar, por exemplo, os militares 

envolvidos na área de gestão de projetos para que o escopo de um programa seja 

cumprido dentro das atuais restrições orçamentárias, com o mínimo de alterações. O 

aprimoramento técnico-profissional, por sua vez, é um valor institucional que vem 

sendo evidenciado pelo EPEx com a matrícula dos seus integrantes no curso e 

certificação do Managing of Successful Programmes - MSP®Foundation, realizado no 

Centro de Capacitação Gerencial Marechal Bittencourt, no período de 24 a 27 de 

setembro de 2018. (EPEX, 2018d). 

Os Pressupostos Fundamentais, por outro lado, merecem uma atenção 

especial, pois costumam ser normalmente aceitos sem o questionamento de um 

grupo, quando a solução de um dado problema funciona repetidamente e passa a 

tratada como uma única realidade acreditada. Seus efeitos se tornarão prejudiciais à 

área de gestão de projetos, caso uma equipe opte pelo isolamento e pela alienação, 

que levam os seus indivíduos à resistência às mudanças. 

Mesmo com as reformas instituídas por Bresser-Pereira nos anos 1990, a 

gestão pública brasileira ainda apresenta muitas características do modelo 
burocrático weberiano, caracterizado pela formalidade (hierarquia legítima), a 

impessoalidade (funções e linhas de autoridade claras) e o profissionalismo (mérito 

como critério de justiça e diferenciação). Essas peculiaridades se tornam ainda mais 

visíveis nas Forças Armadas Brasileiras, que são Instituições Nacionais Permanentes, 

estruturadas com base na hierarquia e na disciplina.    

Como já foi visto, a hierarquia assegura o cumprimento de ordens dentro de 

uma escala verticalizada, que pode ser exercida de maneira autoritária ou por 

intermédio da liderança. A disciplina, por sua vez, é a extensão do cumprimento das 

regras, ordens e autoridade, que é manifestada de maneira formal e funcional, 

segundo as normas e regulamentos das Forças Armadas 

O exercício da autoridade é inerente à própria profissão militar e constitui uma 

importante ferramenta para padronizar procedimentos e correr o mínimo de riscos. 
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Assim, é normal que as Forças Armadas adotem uma estrutura hierárquica ou 
funcional, dividida em setores orientados para funções específicas, voltados para o 

cumprimento de suas metas e com poucas interferências das seções que se 

encontram na mesma escala hierárquica.  

No caso do Exército Brasileiro, há um escalonamento da Força que inicia nos 

Órgãos de Assessoramento Superior (de constituição provisória); segue pelo Órgão 

de Direção Geral (Estado-Maior do Exército) e pelos Órgãos de Assistência Direta e 

Imediata; prossegue pelos Órgãos de Direção Setorial e pelo Órgão de Direção 

Operacional (COTER); e terminam nos Comandos Militares de Área, que integram a 

Força Terrestre. Esse escalonamento pode ser visualizado na Figura 80:  
 
Figura 80 – Estrutura do Exército Brasileiro 

 
Fonte: Departamento de Ciência e Tecnologia (2019). 
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O escalonamento das funções dentro de uma escala hierárquica ou 
funcional evidencia uma relação verticalizada, pois há uma divisão dos órgãos em 

setores orientados para atividades específicas, o que dificulta a interação daqueles 

que participam diretamente da gestão do Prg EE Guarani. A implantação de uma 

Estrutura Matricial, por outro lado, permite o emprego de uma estrutura temporária, 

que coexiste com a funcional e facilita a coordenação entre os departamentos e o 

EPEx. Nesse sentido, o presente trabalho propõe a seguinte organização flexível para 

a gestão do Prg EE Guarani, capaz de coexistir com a estrutura vigente: 

 
Figura 81 – Estrutura Matricial proposta para a gestão do Prg EE Guarani 

 
Fonte: o autor. 
 
Quanto à gestão dos projetos integrantes, o PRINCE2 apresenta uma 

estrutura formada por quatro níveis hierárquicos de gerenciamento, representados 

pela Gerência Corporativa (ou do Programa), a Direção, o Gerenciamento e a Entrega. 

Nesse caso, recomenda-se que a gestão de projetos integrantes como a VBTP-MSR 

6x6 Guarani adote a estrutura ilustrada na figura abaixo, que permitirá uma 

descentralização das atividades gestão:  
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Figura 82 – Estrutura Organizacional proposta para a gestão de projetos integrantes 

 
Fonte: o autor. 
 
No modelo proposto, a Direção da Estrutura Organizacional seria chefiada 

pela Gerência Corporativa do Prg EE Guarani, que indicaria o Gerente Executivo de 

cada projeto e definiria as suas tolerâncias. Nesse caso, a gestão do Prg EE Guarani, 

como um todo, continuaria seguindo as NEGAPORT, podendo ser inovada com as 

boas práticas do Método MSP. 

O Comitê Diretor de cada Projeto Integrante (VBTP, VBC Mrt) seria composto 

pelo Gerente Executivo50 (que estabeleceria as tolerâncias para cada estágio), os 

usuários principais (representados pelos Comandos Militares de Área que 

enquadram as GU) e o Fornecedor Principal (representado pela IVECO Latin 

America). Esse comitê responderia pelo sucesso ou fracasso do projeto, liberando o 

gerente dessa responsabilidade. Para tanto, o PRINCE2 recomenda que a direção de 

cada projeto tenha autoridade para tomar decisões, além da credibilidade, 

disponibilidade e habilidade para delegar com eficiência.  

A Garantia do Projeto é uma outra atribuição do Comitê Diretor, que 

verificaria se o projeto em questão está atendendo as expectativas do Programa, das 

GU que receberão os veículos e da própria IVECO. É nela que se garante que os 

riscos estão sendo controlados e que o projeto ainda é viável. 

                                                           
50 O Gerente Executivo, o Gerente da Equipe Especialista e a Autoridade de Mudanças não estão 
previstos nas NEGAPORT e nas NEGAPEB. 

Gerência do Prg EE Guarani 

Comitê Diretor do Projeto Integrante 

Comandos Militares IVECO Gerente Executivo 

Equipes Especialistas do DGP, DECEx, COLOG, COTER, DCT, DEC e SEF) 
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O Comitê Diretor poderia delegar a aprovação de mudanças nos projetos 

integrantes a uma Autoridade de Mudanças, dentro de uma escala de severidade 

previamente estabelecida. Sua autoridade seria delimitada por um orçamento de 
mudanças que poderia ser utilizado para pequenas alterações nos projetos 

integrantes do Prg EE Guarani, que não implicassem na escalação de problemas para 

o nível superior. 

No nível Gerenciamento se encontra o Gerente do Projeto, que à luz do 

PRINCE2 seria incumbido pela garantia do desenvolvimento dos veículos de cada 

projeto integrante, dentro das tolerâncias acordadas. Além disso, o gerente seria o 

responsável pelo Suporte dos Projetos, que cuidaria da parte administrativa e estaria 

voltado para o planejamento, o controle e a análise dos riscos. 

A base dessa estrutura compreende a entrega dos projetos integrantes, 

representada pelo Gerente da Equipe Especialista, que chefiaria uma representação 

ligada às áreas de Educação (DECEx), Logística (COLOG), Experimentação 

Doutrinária (COTER), Ciência e Tecnologia (DCT), Infraestrutura (DEC) e Finanças 

(SEF). Essas equipes também receberiam as tolerâncias necessárias dentro dos seus 

níveis de responsabilidade, escalando o problema para o Gerente do Projeto quando 

a entrega não pudesse ser realizada. Nesse caso, é recomendável que cada Órgão 

mantenha um Oficial de Ligação junto ao EPEx para que essa Equipe Especialista 

possa trabalhar de forma integrada. 

O Comitê Diretor do Projeto Integrante, proposto neste trabalho, conta com 

a IVECO como Fornecedora Principal (parceira do EB no desenvolvimento da NFBR), 

que representaria o interesse das demais partes interessadas, a exemplo da Ares 

(Sistema de Armas) e da Usiminas (nacionalização do aço balístico). No modelo 

apresentado, haveria uma combinação da Cultura Organizacional Hierárquica do 

EB (de orientação interna) com as tipologias Adhocrática e/ou de Mercado das 

demais partes interessadas, que possuem uma orientação externa (pautada na 

competição com as demais organizações). (FRANCO-AZEVEDO, 2018). Desse 

modo, é importante que o processo de inovação apresente aspectos facilitadores51 

que fortaleçam as alianças entre as culturas organizacionais envolvidas e tragam um 

melhor desempenho para o Sistema de Inovação de Defesa do País. 

                                                           
51 Interesses Harmônicos, Fatores Valorativos Indutores, Benefícios Solidários e Fatores de Suporte 
Estimulantes. (FRANCO-AZEVEDO, 2018).  
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As estruturas propostas para a gestão do Prg EE Guarani e dos seus projetos 

integrantes estão alinhadas aos conceitos de Governança Pública, que empregam 

mecanismos de liderança, estratégia e controle para avaliar, direcionar e monitorar a 

sua gestão. Esse alinhamento traz um foco direcionado para os produtos (NFBR) e os 

resultados transformadores, conforme ilustrado na figura a seguir: 
 

Figura 83 – Relação insumo-produto-resultado do Prg EE Guarani 

 
 Fonte: o autor. 
 
A implantação de todas as propostas apresentadas neste trabalho depende 

do desenvolvimento de uma Cultura de Inovação, que só será alcançada com a 

adoção de um Processo de Melhoria Contínua. Por meio dela, os gestores do Prg 

EE Guarani, em todos os níveis, poderiam exercitar a sua liderança e requerer que 

todos os envolvidos contribuam com as suas ideias inovadoras.  

A gestão dos riscos seria facilitada pelo estabelecimento de tolerâncias nos 

diversos níveis de gerenciamento e com a aceitação das falhas e dos erros de gestão, 

que fariam parte de um banco de lições aprendidas. Esses ensinamentos facilitariam 

a gestão do conhecimento, relacionado ao Prg EE Guarani como um todo, criando 

transformações culturais e gerenciais favoráveis à inovação. 

Pelo exposto, verifica-se que a estrutura funcional do EB, calcada nos 

pilares da hierarquia e da disciplina, favorece a padronização de procedimentos e 

facilita a redução os riscos, quando um projeto entra em exceção. Não obstante, é 

possível aprimorar a gestão do Prg EE Guarani, com o emprego de ferramentas 

inovadoras que concilie as demandas das restrições concorrentes de tempo e custo, 

com as atuais restrições orçamentárias vivenciadas do País. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve por objetivo investigar as ações que poderão ser 

tomadas para inovar a gestão do Prg EE Guarani, priorizando o emprego dos 

escassos recursos disponíveis, no mais curto prazo possível. Para tanto, a partir do 

pressuposto de que a gestão desse programa não está considerando de maneira 

adequada os indicadores de tempo e de custos, foi possível propor o uso de 

ferramentas inovadoras que poderão ajustar os projetos integrantes às restrições 

impostas pela atual conjuntura econômica do país. 

Durante a introdução, o Prg EE Guarani foi apresentado como um dos 

indutores do processo de transformação da Força, com a implantação de uma NFBR, 

que está alinhada às demandas do combate moderno da Política Nacional de Defesa 

e da Estratégia Nacional de Defesa em vigor. Suas CONDOP foram concebidas desde 

1998 para substituir as VBR EE-9 Cascavel e as VBTP EE-11 Urutu, empregadas nas 

Organizações Militares de Cavalaria Mecanizada há mais de 40 anos.  

Posteriormente, o EB passou a adotar uma estrutura baseada em projetos, 

criando, em 2012, o Escritório de Projetos do Exército (EPEx) para gerenciar os 

portfólios dos antigos Projetos Estratégicos. No ano seguinte, houve a publicação da 

2ª edição das NEGAPEB, que incorporou as melhores práticas utilizadas na área de 

Gestão de Projetos, a exemplo do Guia PMBOK da PMI.  

A publicação das NEGAPORT de 2017, alinhadas às boas práticas do MSP 

do Governo do Reino Unido, trouxe uma correção no rumo dos antigos Projetos 

Estratégicos, transformando-os em Programas do Subportfólio Defesa da Sociedade. 

Essa nova estrutura favoreceu a integração e o gerenciamento dos projetos 

integrantes do Prg EE Guarani, permitindo a obtenção de benefícios que não seriam 

realizados se os projetos fossem gerenciados de forma independente.  

A nova estrutura, entretanto, não trouxe mudanças significativas em relação 

à gestão do antigo PEE Guarani, pois manteve o desenvolvimento de diferentes 

modelos da NFBR, com um Cronograma Físico-Financeiro que não se alinha com a 

atual conjuntura econômica do País. Por essa razão, o presente trabalho foi 

desenvolvido em outros quatro capítulos para solucionar o problema de pesquisa, 

questionando se é possível inovar a gestão do Prg EE Guarani, dentro de uma 

Estrutura Funcional (verticalizada), considerando as atuais restrições orçamentárias 

do Setor de Defesa e o seu prazo de conclusão. 

A metodologia proposta apresentou uma abordagem do tipo qualitativa, com 
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fim exploratório, onde a profundidade e o valor das evidências puderam ser obtidas 

e trianguladas através da análise do Referencial Teórico, documentos, entrevistas e 

observação indireta, que permitiram uma relação mais próxima e sistêmica com o 

objeto de estudo. O meio de investigação escolhido foi o de Estudo de Caso Único, 

por ser o mais adequado para conhecer em profundidade as nuances do Projeto 

VBTP-MSR 6x6 e predizer resultados semelhantes para os demais projetos que 

integram o Prg EE Guarani. 

O primeiro capítulo do Referencial Teórico teve como objetivo apresentar os 

principais conceitos relacionados à Gestão de Programas e de Projeto. Para tanto, 

verificou-se que a adoção de uma estrutura baseada em portfólios, programas e 

projetos é vantajosa, pois permite o alinhamento entre os benefícios que serão 

entregues pelos produtos e os Objetivos Estratégicos de uma Instituição. Constatou-

se, ainda, que o Ciclo de Vida dos programas e dos projetos são mais proveitosos 

quando operam de forma iterativa, pois permitem uma reavaliação do escopo do 

projeto para o próximo ciclo (renovação), para superar as pressões constantes das 

variáveis de custo e de tempo. Tais revisões induzem o seu gerente a administrar as 

transições (trade-offs) entre as três variáveis, onde uma delas entra em restrição para 

que as outras duas sejam aceitas ou otimizadas.  

O segundo capítulo buscou identificar as principais influências da cultura 

organizacional e de inovação nas instituições orientadas em projetos. Observou-se, 

nesse estudo, que a cultura é manifestada através dos artefatos (cerimônias, roupas 

e linguagens que caracterizam um determinado grupo), pelos valores e normas (que 

representa o que uma instituição espera de cada um) e através dos Pressupostos 
Fundamentais Subjacentes, que criam mundos comportamentais e podem isolar e 

alienar indivíduo, levando-o ao desenvolvimento da resistência à mudança. Em 

seguida, foi enfatizado o conceito de Governança Pública, que favorece o 

gerenciamento dos riscos, das lições aprendidas e do conhecimento, e conduzem as 

instituições orientadas a projetos para o desenvolvimento de uma Cultura de 
Inovação. Ao final foi particularizada a área da Defesa Nacional, com a apresentação 

de um Sistema de Inovação em Defesa e os elementos necessários para a interação 

dos diversos tipos de Cultura Organizacional, capazes de contribuir para a criação, o 

avanço e a difusão das inovações tecnológicas do País. 

O capítulo seguinte analisou a concepção e o desenvolvimento do Prg EE 

Guarani, a partir do Estudo de Caso do Projeto VBTP-MSR 6x6. De início, houve a 
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apresentação do histórico da fabricação dos Veículos Sobre Rodas no Brasil, que 

culminou em lições quanto à necessidade de absorção de conhecimentos e de 

transferência de tecnologia da NFBR.  Em seguida, foi apresentada a concepção e o 

desenvolvimento das VBTP-MSR 6x6, que estão sendo distribuídas segundo as 

estratégias de Presença e Dissuasão da END 2016 e as prioridades estabelecidas 

pela SIPLEx – 4. Logo após, houve a uma discussão sobre o SLI da VBTP-MSR 6x6 

Guarani, que será gerido, gradativamente, pelas OM de manutenção do EB para 

maximizar a operacionalidade, a confiabilidade, a manutenção e o desempenho desse 

veículo, resguardando-se o seu tempo de vida em serviço. Ao final, vislumbrou-se a 

possibilidade dos novos veículos da Família Guarani serem distribuídos nas mesmas 

condições do objeto do Estudo de Caso, para que a gestão do Ciclo de Vida desses 

veículos possa ser facilitada. 

O último capítulo propôs ações que poderão conduzir o Prg EE Guarani para 

uma gestão inovadora, respondendo a problemática da pesquisa. A primeira sugestão 

se relacionou com a reformulação da sua Estrutura Analítica para uma configuração 

dividida nos processos de obtenção por P&D (nova plataforma ou evolução da 

existente) e aquisição, para otimizar a gestão dos seus projetos integrantes. 

A segunda ação sugeriu adaptações nos Grupos de Processos das 

NEGAPORT, com a inclusão dos riscos, dos problemas e da qualidade no Grupo de 

Processos de Planejamento; a ligação entre o Grupo de Controle e o Grupo de 

Processos de Planejamento; e a renovação do Ciclo de Vida do Programa, a partir 

dos Processos “Entregando a Capacidade” e “Realizando os Benefícios” do MSP. Tais 

modificações facilitarão a avaliação dos benefícios, que são esperados antes do 

prosseguimento do Prg EE Guarani para as próximas etapas (tranches). 

Esse tópico também propôs ajustes Grupos das NEGAPEB, ao incluir os 

problemas e os riscos no Grupo de Processos de Monitoramento e Controle; e os 

processos de Direção e de Gerenciamento da Entrega do Produto, pertencentes ao 

PRINCE2. Com essa medida, será possível delegar maiores responsabilidades ao 

Gerente da Equipe Especialista, através de uma tolerância acordada no Processo de 

Gerenciamento da Entrega do Produto.  

A terceira medida se relacionou com a matriz de prioridades do Prg EE 

Guarani, através da restrição do escopo planejado para a obtenção da NFBR; da 

aceitação de uma possível prorrogação de prazo, caso o EB mantenha todos os 

modelos previstos para o Prg EE Guarani e consiga gerenciar a vida em serviço da 
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sua frota de veículos, com Assistência Técnica garantida pela IVECO; e a 

otimização dos custos, através da revisão da abrangência do Programa e a inclusão 

das OM Logísticas na manutenção de 2º e 3º Escalão, após o vencimento do SLI. 

Quanto aos riscos, o trabalho indicou o emprego da Matriz de probabilidade-impacto 

de Hillson, para que os impactos das oportunidades se contraponham às ameaças 

e reduzam os seus efeitos negativos. 

A última ação sugerida é a mais desafiadora porque implica no 

desenvolvimento de uma Cultura de Inovação, que poderá coexistir com a Estrutura 
Funcional inerente às Forças Armadas. Para tanto, foi proposta uma Estrutura 
Matricial, que permite o emprego de uma estrutura temporária para agregar os 

esforços entre os departamentos e o EPEx, enquanto o Prg EE Guarani estiver em 

vigor. Do mesmo modo, é possível inovar a estrutura dos projetos integrantes, com a 

adoção dos quatro níveis hierárquicos previstos no PRINCE2, dentro de um Sistema 
de Inovação de Defesa que favoreça as alianças entre as partes interessadas. 

A gestão do Prg EE Guarani e dos seus projetos integrantes é um tema pouco 

explorado em trabalhos de especialização relacionados às Ciências Militares, 

havendo, portanto, poucos trabalhos acadêmicos que pudessem ser explorados. 

Nesse sentido, a presente pesquisa recomenda que outros estudos sejam realizados, 

com o foco nas áreas de PD&I, Gestão Orçamentária, Experimentação Doutrinária e 

outros assuntos que sejam de interesse do Exército Brasileiro. 

O caráter reservado do Objeto de Pesquisa restringiu o acesso a fontes, que 

poderiam ter elucidado melhor os planejamentos futuros para o Programa. Mesmo 

assim, foi possível entrevistar alguns atores e observar as atividades envolvidas 

diretamente na concepção e desenvolvimento da VBTP MSR 6x6, sendo necessário 

a omissão dos seus nomes e de suas seções no corpo de trabalho. 

Mesmo que a adequação do Prg EE Guarani às atuais restrições 

orçamentárias do País seja um processo lento, entende-se que o Estado-Maior do 

Exército vem aprimorando gradativamente a gestão dos seus Portfólios de Programas 

e Projetos. Essa afirmação pode ser comprovada pela capacitação dos integrantes do 

EPEx nas melhores práticas do Guia PMBOK, MSP e PRINCE2. 

Por fim, acredita-se que valores como a fé na missão do Exército e o 

aprimoramento técnico profissional são os grandes impulsionadores que levarão à 

Força para a Era do Conhecimento. Assim, torna-se necessário o desenvolvimento de 

uma Cultura de Inovação, orientada à área de gestão de projetos estratégicos.
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