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RESUMO 

 

A dimensão informacional do ambiente operacional cresceu de importância no 

combate moderno. Isso dá-se em função de que na Era do Conhecimento, a 

informação e seu uso são os ativos de destaque e cada vez mais consumidos pela 

população. A ampliação do acesso à internet associado ao surgimento de uma massa 

de mídias impactou a forma como esse ativo chega à sociedade e é “consumido” por 

ela. A alteração desse processo, modificou a maneira como se forma o senso comum 

da sociedade, a Opinião Pública. A importância da Opinião Pública reside no fato de 

que ela se torna, por vezes, em fator legitimador das ações de governos. Impacta, 

também, nas atividades das Forças Armadas, quando do uso da força e, quando em 

tempo de paz, na consecução dos seus próprios objetivos estratégicos. Dessa forma, 

a atuação no ambiente informacional para obter o controle da narrativa no sentido de 

influenciar os públicos-alvo de interesse e a própria opinião pública, tornou-se de 

fundamental importância para os Exércitos, seja para ampliar sua liberdade de ação, 

seja para limitar a do oponente, o que impacta diretamente no processo decisório, 

quando em operações. Tal constatação, também, pode ser trazida para os momentos 

fora de conflitos/crise quando a força busca informar/influenciar públicos diversos no 

suporte ao atingimento dos seus próprios objetivos. Nesse contexto, aparecem as 

Capacidades Relacionadas à Informação, e, dentre elas, principalmente a 

Comunicação Social e as Operações Psicológicas, pois são elas que atuam 

influenciando os públicos. A sinergia de suas ações é fundamental na consecução dos 

interesses institucionais, desde o tempo de paz, sendo, portando necessária sua 

maior integração. Nesse sentido, o presente trabalho teve por objetivo analisar a 

possibilidade de emprego da chamada Comunicação Estratégica como ferramenta 

que possibilitaria uma melhor sincronização e alinhamento dessas capacidades 

quando atuando em conjunto sobre uma mesma situação no ambiente informacional, 

principalmente nos níveis mais elevados de planejamento e decisão do Exército 

Brasileiro. 

 

Palavras-chave: Capacidades Relacionadas à Informação. Comunicação Social. 

Operações Psicológicas. Comunicação Estratégica. Operações de Informação. 

Integração. Dimensão Informacional. Opinião Pública. Narrativa. Exército Brasileiro. 



 

 

ABSTRACT 

 

The informational dimension of the operational environment has increased in 

importance in the modern combat. This due to the fact that in the Knowledge Era, information 

and its use are the main assets and increasingly consumed by the population. The expansion of 

internet access associated with the emergence of a mass of media has impacted how this asset 

reaches society and is “consumed” by it. The modification of this process has changed the way 

in which society's common sense, the Public Opinion, is formed. The importance of Public 

Opinion lies in the fact that it sometimes becomes a legitimizing factor in government actions. 

It also impacts the activities of the Armed Forces, when using force and, when in peace, in 

achieving its own strategic objectives. Thus, acting in the informational environment to obtain 

control of the narrative in order to influence the target audiences and public opinion, has become 

very important for the Armies, either to expand their freedom of action or to limit this freedom 

of the opponent, which directly impacts the decision-making process, when in operations. Such 

can also be brought to moments out of conflict / crisis when the force seeks to inform /to 

influence audiences to support their actions when reaching their own goals. In this context, the 

Information-Related Capabilities appears, and among them, mainly, the Social Communication 

and the Psychological Operations, as they are the ones that influence publics, the ones whose 

actions impact directly the common sense of the society. The synergy of its actions is 

fundamental in the pursuit of institutional interests, since the time of peace, and therefore, its 

greater integration is necessary. In this sense, the present study aimed to analyse the possibility 

of using the so-called Strategic Communication as a tool that would enable a synchronization 

and alignment of these capabilities when acting together on the same situation in the 

information environment, especially at the highest levels of planning and decision of the 

Brazilian Army. 

Keywords: Information-related capabilities. Social Communication. Psychological 

Operations. Strategic Communication. Information Operations. Integration. Informational 

Dimension. Public opinion. Narrative. Brazilian Army. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Ambiente informacional vem mudando muito, nas últimas décadas. A 

globalização, a universalização do acesso à Internet, o surgimento das redes 

sociais, dentre outros aspectos, levou à ampliação do acesso à informação, bem 

como da sua divulgação. Os dados e notícias estão disponíveis, cada dia mais e 

de uma forma mais rápida e global. A maior interação do público e o surgimento 

de influenciadores digitais (diferentes da grande mídia) mudou a forma de fazer-

se comunicação e de influenciar o público por meio dela.  

Segundo o Manual EB20-MF-03.103 - Comunicação Social: 

O avanço tecnológico dos meios de comunicação, um dos fatores mais 
importantes no cenário complexo da atualidade, permite a produção e a 
recepção de informações em tempo real, seja na paz seja na guerra, 
demonstrando que a notícia não tem fronteiras. (BRASIL, 2017c, p. 1-1) 

 
Tais modificações têm impactado na rotina e na condução da comunicação 

institucional desde os tempos de paz e, também, naquela vinculada às operações 

militares. Isso exige que as instituições, dentre elas o Exército Brasileiro (EB), 

busquem formas de adequarem-se às novidades, buscando uma forma mais 

eficiente de atingir seus objetivos comunicacionais em si ou em apoio ao 

cumprimento das missões da Força Terrestre (F Ter), quando em Operações ou 

mesmo, desde os tempo de paz, na consecução de seus objetivos estratégicos 

(OE). 

Conforme o Manual de Campanha EB70-MC-10.223 - Operações (BRASIL, 

2017b, p. 2-2 e 2-3), a doutrina militar terrestre preconiza que o ambiente 

operacional onde se desenrolam as ações militares compreende três dimensões: 

a física, de natureza geográfica e material, com ênfase para o terreno, as 

condições meteorológicas e os equipamentos empregados; a humana, de caráter 

psicossocial e cultural, pautada pelas interações entre as tropas e populações 

envolvidas; e a informacional, altamente dependente de meios tecnológicos, 

centrada na elaboração de narrativas que retratem a percepção da realidade. 

A atuação na dimensão informacional exige a conjugação de esforços das 

Capacidades Relacionadas à Informação (CRI), buscando uma maior sinergia 

entre essas funções. As CRI permitem maximizar o potencial do comandante de 

informar audiências amigas e influenciar públicos-alvo (PA) adversários, bem 

como afetar ou obstar o processo de tomada de decisão de potenciais oponentes, 
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ao mesmo tempo em que protege o nosso processo decisório. Dentre as CRI, a 

Comunicação Social (Com Soc) e das Operações Psicológicas (Op Psc) avultam 

de importância quando se deseja influenciar os públicos de interesse da Força, 

pois são elas que, efetivamente, atuam sobre esses públicos direta ou 

indiretamente. 

O manual EB 20-MC-10.213 - Operações de Informação (BRASIL, 2019b, 

p. 2-7) define as CRI e ressalta a importância da sua atuação integrada e 

sincronizada para o êxito das Operações. Nesse escopo surge o conceito de 

Comunicação Estratégica (Com Estrt) como ferramenta útil na intenção de inter-

relacionar e coordenar as atividades das CRI na dimensão informacional, desde o 

tempo de paz ou fora do espectro das Operações de Informação (Op Info). Cumpre 

salientar que diversos países já atualizam tal conceito em suas comunicações 

institucional e operacional. Dentre eles, os que compõe a OTAN (Organização do 

Tratado do Atlântico Norte) e, em especial, os Estados Unidos (EUA). 

Até 2002, quando se criou o Sistema de Operações Psicológicas do Exército, 

a Comunicação Social do Exército dividia-se em três vertentes: relações públicas, 

informações públicas e Operações Psicológicas. Com tal modificação houve a 

separação das Atividades de Com Soc e Op Psc. 

Desde então, estudos estão sendo realizados sobre as interações de ambas 

no ambiente Informacional. Não há consenso, nem doutrina definida como essa 

integração ocorreria nos níveis estratégico-operacional. As Operações de 

Informação propõem-se a realizar tal coordenação, entretanto apresentam 

limitação no tempo, no espaço e no nível em que ocorrem. 

Nesse escopo, verifica-se ainda que há uma dificuldade de integração e 

sincronização da atuação das CRI no ambiente informacional de interesse do 

Exército Brasileiro, seja em situação de normalidade, seja em situação de emprego 

em Operações. O desconhecimento da doutrina de emprego de cada uma e de 

todas em conjunto tem levado a uma atuação isolada e sem sinergia, diminuindo e 

eficiência das ações, afetando o Poder de Combate da Força, na importante 

dimensão combate do ambiente operacional. Isso pode ser transportado para o 

emprego dessas capacidades desde o tempo de paz, sendo que essa dificuldade 

de integração impacta nos processos comunicacionais da Força quando da 

consecução dos seus OE. 
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O presente trabalho de conclusão de curso será desenvolvido em torno do 

seguinte problema: a adoção do conceito de Comunicação Estratégica pelo 

Exército Brasileiro proporcionaria uma melhoria nesse processo de integração 

das Capacidades Relacionadas à Informação da Comunicação Social e das 

Operações Psicológicas no nível estratégico-operacional, desde o tempo de paz, 

ampliando o poder de combate da Força Terrestre no ambiente informacional? 

Nesse sentido o objetivo geral do trabalho será verificar a aplicabilidade 

do conceito de Comunicação Estratégica como ferramenta para ampliar a 

integração e a sincronização das ações de Com Soc e Op Psc, quando da sua 

atuação na dimensão informacional do ambiente operacional , desde o tempo de 

paz, no nível estratégico-operacional. 

Além disso, terá como objetivos específicos: 

a) Apresentar a dimensão Informacional do ambiente Operacional. 

b) Apresentar o conceito e o rol das Capacidades Relacionadas à Informação 

(CRI). 

c) Definir quais CRI atuam diretamente sobre os públicos alvo modificando ou 

mantendo suas percepções e opiniões. 

d) Apresentar a CRI Comunicação Social e sua atuação. 

e) Apresentar a CRI Operações Psicológicas e sua atuação. 

f) Demonstrar a necessidade de Integração e Sincronização entre as CRI 

mencionadas para o melhor cumprimento das missões. 

g) Apresentar definições do conceito de Comunicação Estratégica. 

h) Verificar se outros Exércitos usam o Conceito de Comunicação Estratégica 

e como o fazem. 

i) Verificar a aplicabilidade do Conceito de Comunicação Estratégica para uma 

melhor Integração entre as CRI já mencionadas. 

 

Esse trabalho parte da premissa que a adoção do conceito de Comunicação 

Estratégica pelo Exército Brasileiro tem o condão de proporcionar as condições e os 

fatores necessários para uma melhor integração das Capacidades Relacionadas a 

Informação, aumentando a sinergia de emprego dessas ferramentas no ambiente 

informacional, ampliando o poder de combate da Força Terrestre, além de 

potencializar a capacidade comunicacional do Exército como Força Armada e 

Instituição possuidora de seus próprios OE.  
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O presente estudo estará limitado ao estudo das CRI Comunicação Social e 

Operações Psicológicas e sua integração desde o tempo de paz no nível estratégico-

operacional. E, ainda, se a aplicação do conceito de comunicação estratégica no 

âmbito do Exército Brasileiro, seria um facilitador nesse processo.  

O ambiente informacional tem crescido de importância no combate  

moderno. Diversas têm sido as ferramentas utilizadas ness a dimensão do 

combate no sentido de influenciar “corações e mentes” com a intenção de  

obter a liberdade de ação necessária para a atuação dos Exércitos.  

Segundo Rodrigues (2013, p.59): 

O mundo vive atualmente a era da informação. Rádio, televisão, celulares, 
internet e todos os meios que tornam a comunicação quase instantânea e a 
velocidade das notícias no limiar do tempo real, tornam o início do século XXI 
um período sem paralelo na história. 
 

Novamente Rodrigues (2013, p. 59) afirma ainda que “a Operação Desert 

Storm deu início a um processo de buscar uma vantagem do poder da informação. As 

lições aprendidas daquele conflito apontaram para o fato de que “a nação que controla 

o fluxo de informações irá vencer o conflito.” 

A relevância do assunto para o Brasil recai sobre a necessidade de o 

Exército buscar potencializar emprego de suas capacidades que atuam na 

dimensão informacional que atuam sobre o público, usando a perspectiva 

cognitiva. Segundo o Manual EB20-MC-10.213 - Operações de Informação: 

(...) a percepção que a população tem da realidade é de suma importância. 
Controlar a “narrativa” é não apenas comunicar bem, mas comunicar 
primeiro. Dessa constatação, decorrem outras:  
- (....) 
- Perder o controle da narrativa pode levar a sérias restrições à liberdade de 
ação e até mesmo impor a derrota no Espaço de Batalha. 
(...) 
A comunicação com as sociedades nacional e global determina a narrativa 
dominante. A importância atribuída à opinião pública, portanto, transforma-a 
em um dos Centros de Gravidade a ser conquistado em qualquer situação 
de emprego de elementos da F Ter. (BRASIL, 2019b, p. 2-6 e 2-7) (grifo 
nosso) 

 

Considerando que, em última via, o conflito é uma batalha de vontades, uma 

melhor integração entre as capacidades relacionadas a informação que atuam na 

perspectiva cognitiva da dimensão informacional pode influenciar, decisivamente, no 

emprego cinético e, por conseguinte, no resultado das operações militares. Nos 

tempos fora do conflito, pode impactar no cumprimento da missão atribuída ao 

Exército. Isso, por si só, demonstra a relevância do assunto em questão, atualmente. 
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Outro aspecto a ser destacado é o de que diversos países do mundo têm se 

ajustado para atuar no ambiente informacional nas guerras atuais para multiplicar seu 

poder de combate e proporcionar o atingimento dos objetivos estabelecidos no nível 

político do Poder. A Rússia empregou largamente medidas do ambiente informacional 

nos conflitos armados ocorridos na Geórgia, em 2008, e na Ucrânia, em 2014. 

Diante do recente sucesso russo no ambiente informacional nos conflitos 

citados anteriormente, a (OTAN) estabeleceu uma Política Militar para as Com Estrt, 

na qual reorganizou suas capacidades relacionadas a informação. 

Dessa forma, percebe-se que as principais forças militares do mundo têm 

previsto ações no sentido de melhorar suas atuações na dimensão informacional do 

campo de batalha, demonstrando, também a relevância do estudo em questão. Isso 

no sentido de que o Exército Brasileiro possa estar no estado da arte no que se refere 

a esse aspecto.  

Esta pesquisa ficou enquadrada na Linha de Pesquisa Estudos da Paz e da 

Guerra e tem como objetivo levantar os fatores mais relevantes a serem 

considerados para uma maior integração das Capacidades relacionadas à 

Informação da Comunicação Social e das Operações Psicológicas a luz da do 

conceito de comunicação estratégica no âmbito do Exército Brasileiro (EB), desde 

o tempo de paz, no nível estratégico-operacional.  

 

1.1 METODOLOGIA 

 

O presente estudo foi realizado, principalmente, por meio de uma pesquisa 

bibliográfica, pois baseará sua fundamentação teórico-metodológica na 

investigação sobre os assuntos relacionados à integração das CRI Com Soc e 

Op Psc em livros, manuais e artigos de acesso livre ao público em geral, incluindo-

se nesses aqueles disponibilizados pela rede mundial de computadores. 

O universo do presente estudo foram os principais manuais do Ministério 

da Defesa e do Exército Brasileiro, além de trabalhos acadêmicos e artigos 

relacionados à Comunicação Social, Operações Psicológicas, Capacidades 

Relacionadas à informação e Comunicação Estratégica, bem como de outros 

países.  

As amostras que foram utilizadas são manuais do Ministério da Defesa e 

do Exército Brasileiro e de outros países, além de trabalhos acadêmicos e 
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artigos partir do ano de 2005 e, por serem bastante recentes, têm condições de 

retratar a situação atual da doutrina de emprego das capacidades relacionadas à 

informação no Exército Brasileiro e outros Exércitos. 

A coleta de dados do presente trabalho de conclusão de curso deu-se por meio 

da coleta na literatura, realizando-se uma pesquisa bibliográfica na literatura 

disponível, tais como livros, manuais, revistas especializadas, jornais, artigos, 

internet, monografias, teses e dissertações, sempre buscando os dados pertinentes 

ao assunto. Nessa oportunidade, serão levantadas as fundamentações teóricas para 

a comprovação ou não da hipótese levantada. 

O método de tratamento de dados do presente estudo foi a análise de 

conteúdo, no qual serão realizados estudos de textos para se obter a fundamentação 

teórica para se confirmar ou não a hipótese apresentada. 

A metodologia em questão possui limitações, particularmente, quanto à 

profundidade do estudo a ser realizado, pois não contemplou, dentre outros aspectos, 

o estudo de campo e a entrevista com pessoas diretamente ligadas aos processos 

em estudo. Bem como não abordou a integração entre todas as CRI. Porém, 

devido ao fato de tratar-se de um trabalho de término de curso realizado em 

aproximadamente seis meses, o método escolhido foi adequado e possibilitou o 

alcance dos objetivos propostos no presente trabalho. 
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2 A DIMENSÃO INFORMACIONAL DO AMBIENTE OPERACIONAL 

 

O Ambiente Operacional é definido no manual de campanha EB70-MC-10.223 

(Operações), como “o conjunto de condições e circunstâncias que afetam o espaço 

onde atuam as forças militares e que interferem na forma como são empregadas, 

sendo caracterizado pelas dimensões física, humana e informacional.” (BRASIL, 

2017b, p. 2-2) 

 

Figura 1 – Dimensões do Ambiente Operacional (BRASIL, 2017b, p. 2-2) 

 

A compreensão do Ambiente Operacional é condição fundamental para o êxito 

das operações militares terrestres. Ele caracteriza-se como uma composição de 

condições, circunstâncias e influências que afetam o emprego dos meios existentes e 

interferem nas decisões do comandante, abrangendo áreas físicas e fatores relativos 

aos domínios marítimo, terrestre e aeroespacial, aspectos humanos, bem como a 

dimensão informacional. 

Esse ambiente, onde se desenrolam as ações militares, compreende três 

dimensões. Segundo Nunes (2019, p. V) essas dimensões são: 

(...) a física, de natureza geográfica e material, com ênfase para o terreno, as 
condições meteorológicas e os equipamentos empregados; a humana, de 
caráter psicossocial e cultural, pautada pelas interações entre as tropas e 
populações envolvidas; e a informacional, altamente dependente de meios 
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tecnológicos, centrada na elaboração de narrativas que retratem a percepção 
da realidade.” (grifo nosso) 

 

Focando na Dimensão Informacional do Ambiente Operacional, o Manual 

EB20-MC-10.213 (Operações de Informação), traz sua definição como: 

O conjunto de indivíduos, organizações e sistemas no qual tomadores de 
decisão são utilizados para obter, produzir, difundir e atuar sobre a 
informação. Essa dimensão é composta de três perspectivas 
interrelacionadas que interagem continuamente entre si e com indivíduos, 
organizações e sistemas. Essas perspectivas são: a física, a lógica e a 
cognitiva. (BRASIL, 2019b, p 2-3, grifo nosso) 
 
 

 

Figura – 2 – Perspectivas da Dimensão Informacional (BRASIL, 2019b, p. 2-5) 

 

A perspectiva física é composta por sistemas de comando e controle (C2), pelo 

apoio de infraestruturas que propiciam aos indivíduos e organizações criarem efeitos 

desejados. É a dimensão em que residem as plataformas físicas e as redes de 

comunicação que as conectam. 
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Quanto à perspectiva lógica tem-se que engloba onde e como as informações 

são obtidas, produzidas, armazenadas, protegidas e difundidas. É onde o comando e 

controle das forças militares é exercido e por meio da qual a intenção do comandante 

é transmitida. As ações nesta perspectiva afetam o conteúdo e o fluxo de informações. 

Já no que tange à perspectiva cognitiva, pode-se afirmar que abrange as 

mentes daqueles que têm a responsabilidade de obter, produzir, difundir e atuar sobre 

a informação. Ela se refere a grupos ou indivíduos de processamento da informação, 

percepção, avaliação e tomada de decisão. Esses elementos são influenciados por 

vários fatores e podem incluir: crenças individuais e culturais, normas, 

vulnerabilidades, motivações, emoções, experiências, costumes, educação, saúde 

mental, identidades e ideologias.  

São nessas perspectivas que estão focadas as ações no Ambiente 

Informacional. Nesse aspecto, o Manual Operações EB70-MC-10.223 atesta que:  

A dimensão informacional abrange os sistemas utilizados para obter, produzir, 
difundir e atuar sobre a informação. Reveste-se de destacada importância, uma 
vez que as mudanças sociais estão alicerçadas na elevada capacidade de 
transmissão, acesso e compartilhamento da informação.” (BRASIL, 2017b, p. 
2-3) 

 

Nesse escopo, o Manual de Operações de Informação (EB70-MC-10.213) 

afirma que “a definição desses fatores que influenciam em um determinado ambiente 

é fundamental para a compreensão de como melhor influenciar a mente do tomador 

de decisão e criar os efeitos desejados.” (BRASIL, 2019b, p. 2-4) 

Essa definição desses fatores citados acima é afetada pela evolução do 

processo comunicacional e informacional como ferramenta para influenciar. Assim 

segundo o Manual Técnico de Comunicação Social (EB10-MT-11.001):  

No mundo moderno, a facilidade de comunicação e o acesso amplo e 
irrestrito às informações mudaram as relações entre sociedade, Governo e 
Forças Armadas. A transmissão imediata dos fatos, acontecimentos e até 
investigações levadas a efeito nos cenários de combate diretamente para os 
lares das famílias têm influenciado decisivamente o destino dos conflitos. 
(BRASIL, 2017a, p 6-1) 
 

Na mesma direção o Manual Doutrina Militar Terrestre (EB20-MF-10.102) 

atesta que:  

É igualmente importante reconhecer a influência da informação sobre o 
comportamento do conjunto de atores que participam da dinâmica dos 
conflitos: a mídia; os civis não combatentes; os grupos e as organizações 
presentes em áreas conflagradas; o público de massa – nacional e 
internacional; e os dirigentes e líderes em todos os níveis. A visibilidade 
imposta pela mídia – a atuação da mídia, a facilidade de acesso às novas 
tecnologias, a socialização da Internet e o aparecimento das redes sociais 
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disponibilizam, a qualquer cidadão, informações que antes eram reservadas 
aos Estados. Essa visibilidade torna-se uma consideração fundamental para 
o emprego de forças de Defesa. (BRASIL, 2019a, p 2-4) 

 
A dimensão informacional do ambiente operacional, em uma sociedade cada 

vez mais influenciada pela informação, reveste-se de destacada importância, uma vez 

que a percepção estabelecida como válida nas mentes de um ou mais públicos-alvo 

– a narrativa dominante – pode ser considerada um ponto decisivo nas operações 

militares contemporâneas e o “terreno informacional” passa a ser tão importante 

quanto o físico e o humano, pois todos esses fatores impactam no processo decisório. 

Os planos militares devem, portanto, identificar as caraterísticas dos fatores 

constituidores da perspectiva cognitiva da dimensão informacional que influem sobre 

os públicos alvo e sobre a opinião pública no sentido de empreender possíveis ações 

sobre aqueles, no sentido de obter vantagens militares que facilitem a atuação das 

forças militares. 

Confirmando a influência desses fatores , a importância da informação e de 

como ela chega e influencia os diversos públicos, afirma Silva (2016, p. 38) que “os 

planos militares devem considerar a influência dos meios de comunicação sobre as 

operações, sobre a opinião pública”, pois esta última está intimamente ligada aos 

aspectos relacionados à dimensão informacional, afetando todo o ambiente 

operacional. Corrobora com essa informação o delineado no Manual de Operações 

Psicológicas (EB70-MC-10.230):  

A atuação na dimensão informacional complementa aquelas conduzidas nas 
demais dimensões do ambiente operacional, produzindo efeitos planejados 
no espaço de batalha e convergindo para o estado final desejado e definido 
pelo comandante. (BRASIL, 2018, p 2-4) 
  

O mesmo manual estabelece que “a informação é uma ferramenta importante 

para influenciar, desorganizar, corromper ou usurpar a capacidade de um adversário 

de tomar e compartilhar decisões, além de servir de suporte e proteção às ações 

amigas.” (BRASIL, 2018, p 2-1) 

Assim, percebe-se que atuações, usando a informação no sentido de obter o 

domínio da narrativa para influenciar a opinião pública ou públicos-alvo específicos 

com objetivos militares, podem ser planejadas e conduzidas no espectro da dimensão 

informacional do Ambiente Operacional no sentido de contribuir para o atingimento do 

Estado Final Desejado. Tal ocorre porque a conquista de posição favorável ou a 

ocorrência de ausência de apoio dessa opinião pública tem influência no processo 

decisório dos comandantes e líderes. 
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2.1 OPINIÃO PÚBLICA E DOMÍNIO DA NARRATIVA 

 

 Conforme verificado no item anterior, a opinião pública reverte-se em fator 

relevante na dimensão informacional do ambiente operacional, em função do seu 

impacto no processo decisório, seja em tempos de paz, seja em conflitos. 

O Manual de Fundamentos de Comunicação Social (EB20-MF-03.013) define 

Opinião Publica como um “conjunto de opiniões individuais sobre um mesmo fato, 

composto em um determinado momento, que pode ser medido cientificamente 

por meio de pesquisa.” (BRASIL, 2017c, p 1-2) O fator opinião pública deve ser 

considerado em todas as operações, servindo de base para o planejamento das 

atividades e tomadas de decisão em todos os níveis. 

Nesse sentido, o Manual EB70-MC-10.230 - Operações Psicológicas atesta 

que a antiga ênfase na dimensão física induzia à ideia de que as ações na dimensão 

informacional são apenas apoio à manobra tática no terreno físico. Tal compreensão 

não pode ser tomada absolutamente, pois as operações no amplo espectro e, em 

especial, as operações em situação de não guerra, frequentemente, têm como centros 

de gravidades a opinião pública ou as instituições que evitam o caos social. (BRASIL, 

2018, p. 2-4)  

Percebe-se, então, que atualmente, na era da informação/conhecimento há 

uma mudança no perfil das operações militares que trouxe a dimensão informacional 

do ambiente operacional para o centro do contexto do emprego das forças militares. 

Nesse aspecto, Albuquerque (2017, p. 65-66, apud VISACRO) destaca as 

peculiaridades da guerra moderna/guerra da era do conhecimento: 

- ênfase na luta pelo apoio da população, ao invés de ênfase na aplicação 
do poder bélico convencional; 
- pressão da opinião pública induzem a aplicação seletiva e precisa da 
capacidade destrutiva com maior controle de danos e redução dos efeitos 
colaterais; 

 

O Manual de Operações (EB70-MC-10.223) destaca o aspecto do crescimento 

da importância da opinião pública e sua influência nas operações militares, desde o 

planejamento, passando pela execução e, também, no pós ação: 

A opinião pública, tanto nacional quanto internacional, está menos propensa 
a aceitar o emprego da força para a solução de antagonismos entre Estados 
e entre estes e atores não estatais. Além disso, a presença constante da 
mídia e a valorização de questões humanitárias têm sido aspectos a serem 
considerados no ambiente operacional. (BRASIL, 2017b, p. 2-3) 
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No mesmo sentido, o mesmo manual afirma que: 

Além disso, ressalta-se a considerável influência que a opinião pública exerce 
sobre as operações militares atuais, pela importância atribuída à 
legitimidade da causa, a qual é determinada pela legalidade com base em 
diplomas legais nacionais e internacionais e respaldada por Organismos 
Internacionais e pela moralidade, isto é, atos de guerra devem ser 
moralmente aceitos pela opinião pública interna e externa. (BRASIL, 2017b, 
p2-3) 

 

O conceito de legitimidade está atrelado ao que é considerado como correto e 

fundamentado, estando diretamente vinculado ao conceito do que é justificado e 

explicado pelo bom senso, pela razão, pelo justo e razoável. Assim, essa legitimidade 

está ligada a percepção de que uma ação é justificável ou não. Essa percepção, 

quando elevada ao nível de sociedade como um todo vincula-se à opinião pública. Ela 

envolve o controle da narrativa (percepções) e a produção de reflexos no nível de 

aceitação das sociedades. Quanto às ações militares ou aspectos que dizem respeito 

à caserna, a legitimidade constitui-se em um importante fator que pode influenciar a 

liberdade de ação dos comandantes em todos os níveis, devendo ser 

constantemente buscada. 

Segundo Rendeiro (2017, p. 32):  

O domínio da narrativa com a finalidade de influenciar a opinião pública 
nacional e internacional é buscado a todo momento, garantindo o princípio de 
guerra da legitimidade, fundamental nos dias atuais para dar maior liberdade 
de ação a Força Terrestre. 
(...) 
a comunicação com a sociedade nacional e internacional determina a 
narrativa dominante. Essa narrativa influencia a opinião pública, 
considerada como centro de gravidade a ser conquistado em situação de 
emprego da F ter nas crises e conflitos da atualidade. (grifo nosso) 

 

O Manual de Operações de Informação (EB20-MC-10.213) atesta que:  

É igualmente importante reconhecer a influência da informação sobre o 
comportamento do conjunto de atores que participam da dinâmica dos 
conflitos: a mídia, os civis não combatentes, os grupos e organizações 
presentes em áreas conflagradas, o público de massa – nacional e 
internacional – e os dirigentes e líderes em todos os níveis. (BRASIL, 2019b, 
p. 2-2) 

 

Nesse contexto, a percepção que a população tem da realidade é fundamental, 

pois tem o condão de legitimar ou não uma ação ou uma decisão. Essa percepção 

pode restringir ou ampliar as opções do decisor militar quanto ao emprego da força ou 

na consecução de um objetivo. Controlar a “narrativa” é não apenas comunicar bem, 

mas comunicar primeiro na direção que se quer. Perder o controle da narrativa pode 
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levar à sérias restrições à liberdade de ação e até mesmo impor a derrota no Espaço 

de Batalha. Em uma sociedade cada vez mais dependente da informação buscar 

controlar ou ter uma narrativa na direção que se deseja é de suma importância. Cabe 

ressaltar que essa construção da narrativa e da legitimidade ocorre desde os tempos 

de paz.  

Corroborando o exposto acima, o Manual EB20-MC-10.213 (Op Info) afirma 

que:  

Como característica do ambiente operacional contemporâneo, a opinião 
pública, tanto nacional quanto internacional, está menos propensa a aceitar 
o emprego da força para as quais o Estado aplicava suas FA e tem exercido 
o papel de protagonista no gerenciamento de crises e na solução de conflitos. 
(BRASIL, 2019b, p 2-1) 
 

Na mesma direção, também o Manual Técnico de Comunicação Social (EB 10-

MT-11.001) define que:  

A busca do apoio da população no decorrer da operação deve ser 
crescente e permanente. Quanto maior esse apoio, maiores serão as 
facilidades para nossa tropa operar e maiores serão as dificuldades para as 
forças adversárias. (BRASIL, 2018, p 6-8) 
 

Na mesma linha o Manual das FA EUA JDN 2-13 (Sincronização das 

Comunicações do Comando) atesta que: 

Em alguns ambientes sociais / culturais, permanecer em silêncio sobre um 
assunto é pior do que fornecer informações, porque permite que um 
adversário explore ou monopolize os mídia para propagar sua agenda. Como 
a natureza abomina o vácuo, assim também faz a dimensão informacional. A 
mensagem/narrativa de alguém preencherá o vazio. (EUA, 2013, p. I-4, 
tradução nossa) 

 

Nesse sentido, pode-se afirmar que no ambiente informacional, atualmente, 

diante da nova realidade dos veículos de comunicação social e da influência da 

opinião pública, intensificaram-se as ações na busca da superioridade de informações 

na intenção de dominar a narrativa com o objetivo de obter certo consenso e apoio de 

públicos de interesse. Tudo com a finalidade de obter legitimidade para agir com certa 

liberdade de ação, ampliando as alternativas do decisor. 

Nessa direção o manual de Op Info (EB70-MC-10.213) estabelece que “a 

comunicação com as sociedades nacional e global determina a narrativa dominante. 

A importância atribuída à opinião pública, portanto, transforma-a em um dos Centros 

de Gravidade a ser conquistado em qualquer situação de emprego de elementos da 

F Ter.” (BRASIL, 2019b, p 2-7) 
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A informação tornou-se, assim, o componente primordial da Era do 

Conhecimento e uma poderosa ferramenta para influenciar, interromper ou afetar a 

capacidade do adversário de tomar e compartilhar as suas decisões, bem como 

ampliar nossas opções e/ou o suporte/apoio às nossas decisões ou objetivos 

traçados. Essas ações tornaram-se imprescindíveis no Espaço de Batalha 

contemporâneo. 

Dessa forma, pode-se inferir que:  

Essa caracterização conduz à percepção de como a dimensão informacional 
tornou-se essencial e como as Capacidades Relacionadas à Informação 
(CRI) podem ser efetivamente integradas e exploradas nas operações 
militares, para criar os efeitos e as condições necessárias para atingir o 
Estado Final Desejado (EFD). (BRASIL, 2019b, p 2-8) 

 

 

Figura 3 – A narrativa dominante e a opinião pública (BRASIL, 2019b, p. 2-7) 

 

Por fim, percebe-se que possuir as ferramentas adequadas e preparadas 

(capacidades) para atuar no ambiente informacional são de fundamental importância 

para o cumprimento de uma missão e, até mesmo, na consecução dos objetivos 

estratégicos da Força terrestre, desde os tempos de paz, inclusive. Isso, pois, tais 

capacidades poderão atuar no sentido da obtenção do domínio da narrativa 

objetivando a conquista da opinião pública numa atitude favorável aos nossos 

interesses. Desde os tempos de paz, porque Para atingir as perspectivas (física, 

cognitiva e/ou lógica) da dimensão informacional, tão distintas entre si e, ao mesmo 
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tempo, extremamente interdependentes, é necessária permanência no tempo, uma 

vez que nos momentos que antecedem ou sucedem uma crise ou conflito ocorrem 

intensas disputas pela conquista da opinião pública e pela legitimidade da causa, 

impactando na liberdade de ação dos decisores e, por conseguinte, no curso das 

operações e ou ações em tempos de paz.  

  

2.2 NÍVEIS DE DECISÃO/PLANEJAMENTO E PERENIDADE DA DIMENSÃO 

INFORMACIONAL 

 

Percebe-se com o demonstrado até aqui a complexidade dessa dimensão, 

tendo-se ela transformado em um campo de batalha muito específico, o que 

representa tanto uma ameaça para os elementos da F Ter, nas operações 

desencadeadas no amplo espectro dos conflitos, como um elemento multiplicador do 

poder de combate, quando aproveitada de forma eficaz. Sendo que tal dimensão 

transcende o momento do conflito específico, demonstrando a importância da atuação 

nesse espectro, mesmo antes e até após a crise. 

Essa importância fica ainda mais evidente, pois confrome Albuquerque (2017, 

p. 66), “a dimensão informacional é, em si, também, um campo de batalha.” Um campo 

de batalha virtual. Também Albuquerque (2017, p. 65, apud Visacro apud Cunha) 

afirma que a “guerra moderna é a guerra da era do conhecimento.”  

Conforme Silva (2016, p. 38), considerando esse campo de batalha 

informacional “os meios de comunicação, normalmente, exercem uma forte influência 

no ambiente dos conflitos nos quatro níveis de decisão: o político, o estratégico, o 

operacional e o tático.”  

Nesse aspecto, o manual de Operações Psicológicas (EB70-MC-10.230) 

afirma que essa mesma dimensão informacional: 

(...) não pode ser segmentada. Ela é única e permeia os níveis estratégico, 
operacional e tático. Em consequência desse aspecto, as ações de uma tropa 
ou de um militar isolado podem gerar repercussões significativas, 
extrapolando sua área de responsabilidade e afetando interesses em 
diversos níveis. (BRASIL, 2018, p. 2-3) 

 

Além disso, o Manual Operações de Informação (EB20-MC-10.213) reconhece 

que:  

“o achatamento dos níveis decisórios, patrocinado pela tecnologia aliada à 
multiplicidade de vetores, interagindo entre si nos mesmos ambientes, 
dificulta o exercício do domínio da dimensão informacional e do controle dos 
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diversos atores envolvidos nas operações. Como solução, há necessidade 
de integração e sincronização de todos os ativos disponíveis, 
especialmente, as CRI e demais recursos destinados às Op Info.” (BRASIL, 
2019b, p. 5-1) 

 

Ou seja, a comunicação e o fluxo das informações impactam o ambiente 

operacional em todas as suas dimensões, principalmente a informacional e que, 

portanto, tem relação com todos os níveis de decisão e planejamento (do político ao 

tático). Sendo assim, durante o planejamento/tomada de decisão, as ações a serem 

desencadeadas nas diversas perspectivas da dimensão informacional, devem ser 

consideradas todos os níveis, desde o mais alto até o mais baixo.  

Outro aspecto relevante a ser salientado é o de que, de acordo com o Manual 

EB70-MC-10.230 (Operações Psicológicas), “a dimensão informacional é 

permanente, podendo ser observada antes, durante e após o conflito. A atuação sobre 

a dimensão informacional pode não se restringir ao período em que um eventual teatro 

de operações (TO) esteja ativado.” (BRASIL, 2018, p. 2-3) Ou seja, tem influência 

desde o tempo de paz ou quando não há conflito. 

Os objetivos comunicacionais, bem como as ações no espectro informacional 

em apoio a consecução dos objetivos do Exército seja em campanha, seja dos 

Objetivos Estratégicos em tempos de paz, devem obedecer a uma “direção de ataque” 

única. A mensagem final a ser transmitida será atingida por meio de ações e 

planejamentos comunicacionais que obedecerão a característica de cada nível, mas 

que deverão estar alinhadas, sincronizadas e integradas de forma que atinjam a o 

objetivo almejado.  

Pelo exposto acima, as ações a serem levadas a cabo na dimensão 

informacional deverão ser planejadas e ocorrer desde os tempos de paz em todos os 

níveis. Assim sendo, surge então a necessidade de coordenar, sincronizar e alinhar 

essas atividades no sentido da obtenção de uma maior sinergia, impactando 

decisivamente na consecução dos objetivos informacionais traçados, bem como o 

EFD vislumbrado em cada nível. 
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3 CAPACIDADES RELACIONADAS À INFORMAÇÃO QUE ATUAM SOBRE O 

PÚBLICO 

 

No ambiente operacional contemporâneo, a obtenção e produção da 

informação e a sua integração são essenciais à sobrevivência de organizações, 

governamentais ou não, civis ou militares, públicas ou privadas, instituições ou 

entidades. 

Para atuar nesse ambiente, o Exército Brasileiro, na construção de sua 

doutrina, elencou as capacidades que atuariam na dimensão informacional do campo 

de batalha, as chamadas Capacidades Relacionadas à Informação (CRI). Segundo o 

Manual EB20-MC-10.213 (Operações de Informação) “as CRI são aptidões requeridas 

para afetar a capacidade de oponentes ou potenciais adversários de orientar, obter, 

produzir e/ou difundir informações, em qualquer uma das três perspectivas da 

dimensão informacional (física, cognitiva ou lógica).” (BRASIL, 2019b, p. 4-2) 

Segundo o mesmo manual: 

As CRI permitem maximizar o potencial do comandante de informar 
audiências amigas e influenciar públicos-alvo (PA) adversários, bem 
como afetar ou obstar o processo de tomada de decisão de potenciais 
oponentes, ao mesmo tempo em que protege o nosso processo decisório. 
Visam, ainda, a evitar, impedir ou neutralizar os efeitos das ações adversárias 
na dimensão informacional, por meio de uma série de atividades, para moldar 
e assegurar os resultados desejados. (BRASIL, 2019b, p. 4-2, grifo nosso) 
 

Uma CRI é uma ferramenta técnica ou atividade empregada nas perspectivas 

da dimensão informacional, que pode ser usada para criar efeitos e condições 

desejáveis. São CRI segundo a doutrina do Exército Brasileiro a Comunicação Social 

(Com Soc), as Operações Psicológicas (Op Psc), a Guerra Eletrônica, a Guerra 

Cibernética, Inteligência e os Assuntos Civis. 

Segundo Manual de Comunicação Social - EB20-MF-03.103, “a comunicação 

pode ser descrita como o processo por meio do qual o emissor transmite estímulos 

para intencionalmente influenciar ou modificar o comportamento do receptor, 

suscitando-lhe uma determinada reação.” (BRASIL, 2017c, p.2-1, grifo nosso) 

No escopo desse processo, Rodrigues (2013, p. 16), nos ensina que “a 

interação da Força com seus diversos públicos-alvo não se faz apenas por intermédio 

da Comunicação Social. As Operações Psicológicas constituem o outro ramo da Força 

que também faz esse tipo de ligação.” Fazem isso com os diversos públicos alvo para 

atingir objetivos diversos, seja influenciar, seja informar. 
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No ambiente operacional moderno, o fator “Opinião Pública”, como citado 

anteriormente, deve ser levado em conta nos planejamentos operacionais, visando à 

busca do sucesso da operação, observando-se as reverberações da manobra a 

executar perante a opinião pública local, nacional e internacional. Também, desde os 

tempos de paz, esse aspecto deve ser levado em conta nos planejamentos e decisões 

referentes à consecução dos objetivos estratégicos do Exército (OEE). Assim as 

capacidades que atuam em específico sobre o (s) público (s) no sentido de influenciá-

lo a ter uma postura positiva com relação aos nossos interesses ou negativa quanto 

ao inimigo ou forças adversas, crescem de importância. 

Para Rodrigues (2013, p. 113), em sua pesquisa, “foi verificado que existem 

atividades que são específicas de operações de informação, pois tudo o que realizam 

geram impacto no ambiente informacional, elas são a comunicação estratégica, as 

operações psicológicas e a comunicação social.” (grifo nosso) 

O Manual de Comunicação Social (EB20-MF-03.103) afirma que “nos 

planejamentos operacionais, a Com Soc deve ser empregada de forma 

eficaz na formação e na manutenção da opinião pública favorável ao sucesso 

da operação.” Ou seja, o trabalho da Com Soc acaba por influenciar os públicos de 

interesse do Exército, sendo esse um dos fatores que acaba por influenciar no 

cumprimento da missão. 

Segundo Rodrigues (2013, p. 106), “importante destacar que influenciar não é 

o mesmo que manipular”. Então, mesmo que uma ação no campo informacional não 

tenha a intenção direta de modificar opiniões ou impressões, a influência pode ocorrer. 

Na busca direta pela influência sobre um determinado público-alvo, tem-se as 

Operações Psicológicas que atual nessa direção da modificação de comportamentos. 

O Glossário das Forças Armadas (MD35-G-01) essas operações como:  

Operações que incluem as ações psicológicas e a guerra psicológica e 
compreendem ações políticas, militares, econômicas e psicossociais 
planejadas e conduzidas para criar em grupos - inimigos, hostis, neutros ou 
amigos - emoções, atitudes ou comportamentos favoráveis à consecução de 
objetivos nacionais. (BRASIL, 2007, p. 196) 
 

Pelo conceito, percebe-se que a intenção final das Op Psc são efetivamente a 

mudança de comportamento, ou seja, tem a intenção final de influenciar.  

As ações que são conduzidas na dimensão informacional exigem a atuação 

integrada de capacidades relacionadas à informação (...), principalmente daquelas 

destinadas ou que podem influenciar grupos e indivíduos e/ou para evitar, impedir ou 
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neutralizar os efeitos das ações de adversários na Dimensão Informacional, a fim de 

contribuir para a consecução de objetivos políticos ou estratégicos de mais longo 

prazo. 

Nessa direção, o Manual de Operações de Informação (EB70-MC-10.213) 

confirma que: 

De uma maneira geral, as atividades das CRI e de outros recursos 
relacionados à informação podem ser agrupados, de acordo com os efeitos 
que proporcionam nas diversas perspectivas da dimensão informacional, as 
quais são:  
a) Atividades de Influência – atividades em que o propósito principal seja 

influenciar o comportamento, percepção e a atitude do alvo/audiência do alvo. 
Atuam sobre a vontade de agir do alvo, no âmbito da perspectiva cognitiva. 
Destacam-se a Com Soc, as Op Psc, a Presença, a Atitude e Perfil, os As 
Civ, a Dissimulação Militar (Dsml Mil) e o Engajamento de Líderes (Relações 

Institucionais). (BRASIL, 2019a, p 4-9, 4-10) 
 

Corroborando com o entendimento acima, o Manual EB70-MC-10.230 

(Operações Psicológicas) atesta que: 

Nos conflitos modernos, diante da nova realidade dos veículos de 
comunicação social e da influência da opinião pública, intensificam-se as Op 
Psc em busca do consenso de seus públicos, do fortalecimento da vontade 
de suas nações, do enfraquecimento da resistência adversária e da redução 
do número de baixas. (BRASIL, 2018, p 1-4) 
 

Por exemplo, após a identificação de públicos-alvo (PA), será necessário 

entender como esses PA percebem o seu ambiente. Caso um alvo pertença à 

perspectiva cognitiva, o ato de influenciar o comportamento de um PA requer a 

geração de efeitos que podem produzir modificações nas regras, normas ou crenças, 

utilizando formas específicas de CRI para afetar esses PA. Após deve-se identificar a 

necessidade de alteração ou reforço de um comportamento que deseja-se produzir, 

verifica-se como atuar na perspectiva cognitiva, passando-se, nesse momento, a 

determinar como a Com Soc e a Op Psc devem ou podem atuar, no sentido de obter-

se tal comportamento desejado por meio da influência obtida pela disseminação de 

uma ou mais narrativas que apoiem as ações da nossas forças. Isso possibilitará o 

atingimento do EFD informacional, apoiado a consecução dos EFD das demais 

dimensões do Ambiente Operacional.  
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Figura 4 - A Influência na perspectiva cognitiva conduz à realização de um fim 

(EXEMPLO) 

Nesse trabalho de influenciar os públicos de interesse, um documento do 

Departamento de Defesa Norte-americano intitulado Strategic Communication Joint 

Integrating Concept (Conceito integrado e conjunto de Comunicações Estratégicas) 

atesta que:  

Os esforços para influenciar os outros variam de gentis e indiretos a  forte e 
direto. Numa extremidade ações mais suaves / indiretas do espectro entende-
se que uma simples informação – fornecendo dados objetivos de maneira 
imparcial, na crença de que os fatos indiretamente levarão à resposta 
esperada. No lado do uso da força / direto ocorre uma pressão direta, que 
leva diretamente para um resultado específico - indução por promessas de 
recompensa pelo cumprimento ou coerção por ameaças de punição por 
desafio. Entre eles estão a educação, o incentivo e outras formas de 
persuasão que tentam mudar as considerações que afetam atitudes e 
decisões. (EUA, 2009, p. 4 e 5, tradução e grifo nossos) 

 

Figura 5 – O Espectro de Influência  
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Correlacionando a figura anterior com as CRI Com Soc e Op Psc, pode-se 

afirmar que a primeira está no extremo mais indireto e suave, enquanto que as Op 

Psc atuam na outra vertente mais direta e agressiva, possuindo pontos de tangência 

entre ambas atividades no meio do caminho. Dessa forma, fica clara a necessidade 

de coordenação e integração dessas atividades no campo informacional cognitivo 

para um melhor cumprimento da missão.  

Em que pese o manual de Op Psc afirmar que “é importante que haja o 

entendimento que, apesar das operações psicológicas e da comunicação social 

valerem-se muitas vezes das mesmas ferramentas, os objetivos finais podem ser 

diferentes.” (BRASIL, 2018, p1-4) Ressalta-se que, apesar dos objetivos poderem ser 

diferentes, como ambas capacidades, normalmente, operam na dimensão 

informacional na intenção de influenciar os públicos de interesse, deve haver 

coordenação entre elas, de forma a maximizar os impactos positivos de suas ações e 

minimizar possíveis divergências. 

Pelo exposto, dentro do espectro de influência considerado, pode-se afirmar 

que, dentre as CRI, são as vertentes Com Soc e Op Psc que atuam na perspectiva 

cognitiva da dimensão informacional e, também, na dimensão humana buscando 

informar, influenciar ou até manipular o (s) público (s) alvo (s) em prol de objetivos 

informacionais que darão suporte ao cumprimento da missão ou, nos casos das 

Operações de Informação, serão o próprio Estado Final Desejado (EFD). Pela 

delimitação objetivo desse trabalho, tais CRI serão as abordadas no prosseguimento 

dele. 

Figura 6 – Possíveis PA existentes nas perspectivas da Dimensão Informacional 
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 Faz necessário reforçar que tais conclusões afetas ao emprego dessas CRI 

em combate podem ser prospectadas para os momentos de normalidade, podendo 

tais ferramentas serem empregadas na conquista da opinião pública como facilitador 

no processo de atingimento dos OEE. 

 

3.1 A COMUNICAÇÃO SOCIAL DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

Segundo o Manual MD 35-G-01 – Glossário das Forças Armadas (BRASIL, 

2015, p. 68), define-se Comunicação Social como “processo pelo qual se podem 

exprimir ideias, sentimentos e informações, visando a estabelecer relações e somar 

experiências. Compreende as áreas de Relações Públicas, Informação Pública e 

Divulgação Institucional.” Dessa forma infere-se que a função principal da Com Soc é 

informar e comunicar-se com os diversos públicos de interesse da Força.  

Um aspecto de relevância que merece ser salientado recai sobre o fato de que, 

na maioria dos Cursos de Comunicação Social, a publicidade e propaganda, assim 

como Jornalismo e Relações públicas, aparecem como possíveis especializações. 

Dessa forma, pode-se inferir que a comunicação social envolve, portanto, além da 

atividade de informar, as atividades de publicidade e propaganda que, por sua 

natureza, têm o objetivo de influenciar pessoas.  

Nessa direção o Manual Técnico de Comunicação Social (EB10-MT-11.001) 

afiança que: 

A exata compreensão dos militares, em todos os níveis, dos múltiplos 
aspectos da Comunicação Social e de seu emprego como um instrumento 
a mais de influência psicológica, e de preservação e fortalecimento da 
imagem da Força, ensejará o aperfeiçoamento da Instituição e a conquista 
eficaz de seus objetivos. (BRASIL, 2017a, Prefácio) 
 

A Com Soc, no âmbito do Exército Brasileiro, cumpre a missão de manter os 

públicos (internos e externos) informados, para isso envolve atividades de: Relações 

Públicas, Assessoria de Imprensa e Divulgação Institucional. O Manual de 

Fundamentos de Com Soc (EB20-MF-03.103) assim define essas atividades: 

RELAÇÕES PÚBLICAS – Atividade da comunicação social que contribui 
diretamente para o aprimoramento da imagem da Instituição, estabelecendo 
um canal permanente de comunicação entre seus integrantes, buscando o 
ajustamento e a interação entre estes. As Relações Públicas (RP) permitem 
a implementação de ações de informação, promoção e propaganda, além de 
exercerem papel fundamental na legitimidade institucional. 
ASSESSORIA DE IMPRENSA – Atividade da comunicação social que 
compreende as atividades pelas quais se divulgam os assuntos relacionados 
ao EB para o público externo, em especial para órgãos de Com Soc nacionais 
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e estrangeiros. Além disso, fornecem mensagens de reforço para outras CRI 
e cooperam com uma abrangente Comunicação Estratégica 
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL – Atividade da comunicação social que 
promove e dissemina a imagem da Força, por meio de campanhas e produtos 
direcionados aos diferentes públicos. (BRASIL, 2017a, p 1-2) 
 

 
Figura 7 – Atividades de Comunicação Social 

 

Certo é que, conforme o Manual de Comunicação Social (EB20-MF-03.103), 

“nos planejamentos operacionais, a Com Soc deve ser empregada de forma eficaz na 

formação e na manutenção da opinião pública favorável ao sucesso da operação.” 

(BRASIL, 2017, p.1-1) No mesmo sentido, o Manual Técnico de Com Soc (EB10-MT-

11.001), afirma que “A busca do apoio da população no decorrer da operação deve 

ser crescente e permanente. Quanto maior esse apoio, maiores serão as facilidades 

para nossa tropa operar e maiores serão as dificuldades para as forças adversárias.” 

(BRASIL, 2017, p. 6-8) Em outro trecho o mesmo manual Técnico, delimita que “o 

apoio da opinião pública nacional e, em determinadas operações, da internacional, é 

de fundamental importância para a consecução dos objetivos de combate.” Dessa 

forma, pode-se afirmar que a Com Soc, por meio das suas três principais atividades 

(Relações Públicas, Assessoria de Imprensa e Divulgação Institucional) buscam 

influenciar a opinião pública e/ou de alguns públicos alvo de interesse no sentido de 

obter seu apoio, atuando claramente na perspectiva cognitiva da dimensão 

informacional, seja em Operações seja nos tempos de normalidade.  

Segundo o Manual Técnico de Comunicação Social - EB10-MT-11.001, “a 

Comunicação Social está amplamente presente em todos os tipos de operações 

militares: singulares, conjuntas, interagências e combinadas, o que demonstra sua 

importância para o combate no ambiente informacional.” (BRASIL, 2017a, p. 6-1) 
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Além disso, pode-se afirmar que a Comunicação Social permeia todos os níveis 

de decisão/planejamento, podendo atuar no que se refere ao EB, tanto no nível 

estratégico, como no operacional e no tático. 

Conforme Chiesa (2006, p. 91), “a Comunicação Social revela-se como um 

forte e indiscutível instrumento para a multiplicação do poder de combate”, estando 

“inserida na Política Militar Terrestre, constituindo-se uma ação estratégica”, sendo o 

Centro de Comunicação Social do Exército o órgão central do Sistema. 

No nível estratégico essa responsabilidade recai sobre o Centro de 

Comunicação Social do Exército (CCOMSEx). Enquanto no nível Operacional e Tático 

atua por meio das Seções de Comunicação Social desde os Comandos Militares de 

Área, passando pelas Divisões de Exército, Brigadas e demais Organizações Militares 

e suas estruturas, em operações ou em tempo de paz. Além disso, quando necessário 

o CCOMSEx tem a possibilidade de desdobrar equipes táticas (constituídas dentro 

das suas principais atividades) em apoio às operações, dotando/ampliando tal 

capacidade dos Elementos reforçados. 

Corroborando o exposto acima, Nunes (2019, p. vii) afirma que: 

O caráter estratégico, eminentemente institucional, permanente e sistemático 
da comunicação social do Exército não restringe, ao contrário, potencializa, 
sua participação no ambiente operacional, particularmente no âmbito das 
operações de informação, como uma das capacidades relacionadas à 
informação (CRI). Neste caso, a comunicação estratégica assume feição 
operativa, como ferramenta indispensável para se multiplicar o poder de 
combate, fortalecer o espírito de corpo e o moral da tropa, na dimensão 
humana; bem como para se buscar o domínio da narrativa a fim de se obter 
o apoio da opinião pública, centro de gravidade da dimensão informacional.  
  

Além disso, no aspecto temporal, o manual de Com Soc (EB20-MF-03.103) traz 

o dado de que “A Com Soc não deve ser desencadeada somente em situações de 

crise ou conflito e suas ações, que são contínuas e integradas, apresentam-se com 

maior ou menor intensidade conforme a situação e a conjuntura.” (BRASIL, 2017, p. 

1-1) Ou seja, as atividades de Comunicação Social, na formação e na manutenção de 

uma opinião pública favorável ao Exército, deverão ocorrer desde o tempo de paz e/ou 

situação de normalidade, prosseguindo quando da ocorrência da crise, atuando de 

forma perene na dimensão informacional, mesmo após o cessar das hostilidades. 

Ressalta-se que em todos os momentos, a Com Soc atua na proteção da 

imagem da Instituição, preservando sua reputação dando suporte  à consecução dos 

OEE, nos tempos de paz e, nos tempos de crise, proporcionando certa liberdade de 

ação à Força. 
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3.2 AS OPERAÇÕES PSICOLÓGICAS NO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

Segundo Pereira (2016, p. 18), Operações Psicológicas são atividades 

“realizadas para influenciar, persuadir ou motivar o comportamento humano. Tudo 

com a finalidade de conquistar os corações e mentes de uma população em prol da 

missão.” 

O Glossário das Forças Armadas (MD35-G-01) define Operações Psicológicas 

como:  

1. Operações que incluem as ações psicológicas e a guerra psicológica e 
compreendem ações políticas, militares, econômicas e psicossociais 
planejadas e conduzidas para criar em grupos - inimigos, hostis, neutros ou 
amigos - emoções, atitudes ou comportamentos favoráveis à 
consecução de objetivos nacionais.  
2. Procedimentos técnico-especializados, operacionalizados de forma 
sistematizada para apoiar a conquista de objetivos políticos ou militares e 
desenvolvidos antes, durante e após o emprego da força, visando a 
motivar públicos-alvo amigos, neutros ou hostis a atingir 
comportamentos desejáveis, com o intuito final de apoiar a conquista dos 
objetivos estabelecidos. (BRASIL, 2015, p 196, grifo nosso) 

 

Segundo o Manual de Operações Psicológicas - EB70-MC-10.230 (BRASIL, 

2018, p. 1-5) “as Op Psc multiplicam o poder de combate da F Ter, buscando o 

apoio/aceitação às ações do Exército e do Estado Brasileiro.” As ações que compõem 

as Op Psc valem-se do processo da comunicação, assim como a Com Soc, para 

atingir o público-alvo selecionado. 

Atualmente, de acordo com Albuquerque (2017, p. 66), “a atuação dos meios 

não cinéticos, especialmente das capacidades que atuam no ambiente informacional, 

das quais se destacam as Op Psi, têm recebido grande destaque em combate e até 

mesmo em operações de não guerra.”  

As operações psicológicas são realizadas para motivar os públicos-alvo a 

adotarem os comportamentos desejados, considerando sempre que as informações 

são importantes porque a comunicação persuasiva é o principal recurso utilizado pelas 

operações psicológicas. Nesse sentido, segundo Albuquerque (2017, p. 64), “as Op 

Psc, se bem utilizadas podem ser uma das armas mais poderosas que qualquer 

exército pode possuir.” 

O manual de Operações de Informação (EB70-MC-10.213) delimita que: 

As Op Psc enfocam a perspectiva cognitiva da dimensão informacional do 
ambiente operacional, influenciando as emoções, o raciocínio, as 
motivações, os objetivos e o comportamento de Pub A (indivíduos, grupos ou 
organizações) que não se limitam apenas a oponentes reais e potenciais 
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adversários, mas incluem populações neutras e aliadas. (BRASIL, 2019b, p. 
4-3) 

 

Assim fica evidenciado que as Op Psc atuam, principalmente, no ambiente 

informacional para atingir comportamentos desejados na população/sociedade de 

forma a proporcionar uma maior liberdade de ação no campo cinético, dentre outros 

aspectos. 

Além disso, segundo o manual de Operações Psicológicas (EB70-MC-10.230), 

“o planejamento e a execução das Op Psc devem ser orientados, coordenados e 

supervisionados desde os mais elevados níveis de decisão e de planejamento.” 

(BRASIL, 2018, p. 2-3) 

No nível estratégico, os encargos de execução das Op Psc estratégicas podem 

recair tanto sobre estruturas permanentes e próprias do nível estratégico quanto sobre 

estruturas ad hoc mobilizadas que passem a operar diretamente vinculadas ao 

comando estratégico considerado. Segundo o Manual de Op Psc (EB70-MC-10.230): 

As estruturas, os processos e as rotinas de planejamento das Op Psc em 
nível estratégico são regulados pelo Ministério da Defesa, por intermédio do 
Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA). Para o Exército, 
esses encargos incidem sob o Comando de Operações Terrestres, em 
consonância com o Estado-Maior do Exército. (BRASIL, 2018, p 3-3, grifo 
nosso) 

 

No nível operacional, os encargos de execução podem recair sobre as tropas 

especializadas em Op Psc diretamente subordinadas ao comando operacional, 

podendo também ser conduzidas pelas Forças Componentes, mas principalmente 

pelas forças conjuntas. Por analogia do descrito no parágrafo, pode-se assumir que o 

COTER tem a mesma responsabilidade quanto a esse nível no âmbito do Exército, 

em tempo de paz e normalidade institucional. 

A aplicação das atividades de Operações Psicológicas, no nível tático, é 

executada por elementos especializados vinculados à 8ª Seção de EM, a partir do 

nível Comando Militar de Área. Além disso, pode-se citar o 1º BOp Psc, subordinado 

ao Comando de Operações Especiais que com suas peças de manobra tem a 

capacidade de desdobrar equipes de especialistas em Op Psc como ferramenta de 

apoio às operações dotando/ampliando outros Elementos com essa capacidade.  

No que tange ao aspecto temporalidade, tem-se, segundo o mesmo manual 

mencionado acima que “os resultados (das Op Psc) podem ocorrer em curto, em 

médio ou em longo prazo, sendo possível extrapolar os períodos da ativação de 
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eventuais teatros de operações (TO).” Além disso, afirma que essas operações 

“incluem ações que precedem ou independem da ativação de teatros ou áreas de 

operações.”  

Nesse escopo, podemos destacar que as atividades de Op Psc devem/podem 

ser realizadas desde os tempos de normalidade, perpassando os momentos de crise 

e/ou de conflito, podendo deixar impactos ou ter seus impactos direcionados para 

ocorrerem após o término das animosidades/hostilidades. 
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4 INTEGRAÇÃO DAS CAPACIDADES RELACIONADAS À INFORMAÇÃO 
 

Conforme verificado no capítulo anterior, temos que tanto a Com Soc quanto 

as Op Psico atuam no ambiente informacional influenciando o público na formação da 

sua opinião sobre diversos assuntos e aspectos que podem impactar nos objetivos do 

Exército, seja em tempos de normalidade, seja em Operações. 

Como ambas atividades atuam no mesmo ambiente, em todos os níveis de 

planejamento/decisão, de forma perene (antes, durante e após o conflito) e com 

objetivos semelhantes, devem, portanto, estar integradas de forma a obterem, em 

conjunto, um melhor resultado. 

Nessa mesma direção, o Manual da Otan sobre Comunicações Estratégicas 

afirma que “integração consiste em orquestrar atividades políticas e militares em todos 

os níveis, vertical e horizontalmente, para fornecer a mesma narrativa.” (NATO, 2015, 

p. 41) 

Dentro desse conceito amplo de integração trazido acima e empregando o 

termo para as CRI, podemos trazer a luz do conceito do Manual EB20-MC-10.213 - 

Operações de Informação atesta que o “uso integrado e sincronizado dessas 

capacidades (CRI) e recursos como multiplicadores de força servem para a criação 

de um efeito desejado”. (BRASIL, 2019b, p. 4-9) 

Afirma ainda que “a utilização de apenas uma CRI ou de apenas um dos 

recursos relacionados às Op Info, associada à complexidade do ambiente 

operacional, dificulta sobremaneira o atingimento dos efeitos desejados na dimensão 

informacional.” (BRASIL, 2019b, p. 4-9)  

Nesse escopo, segundo o Manual EB10-MT-11.00 Manual Técnico de 

Comunicação Social:  

“os Oficiais de Comunicação Social, Operações Psicológicas e Operações de 
Informação devem participar, integrados ao Estado-Maior, de todos os 
planejamentos, de modo a interagir e verificar as melhores oportunidades que 
se apresentem para levar a efeito seus trabalhos. A integração, sincronização 
e a adaptação desses vetores às especificidades das Op Info potencializam 
as linhas de esforço estabelecidas para atingir o EFD.” (BRASIL, 2017a, p. 6-
1) 
 

Além disso, pela doutrina o emprego das CRI devem ser acompanhadas pelo 

escalão superior, a fim de evitar conflitos na dimensão informacional, o que 

prejudicaria o cumprimento da missão. O Manual de Op Info afirma que a integração 

das CRI será feita na célula de Operações de Informação. Tal aspecto funciona, 
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parcialmente, no nível tático tendo em vista que as células do E-7 (Com Soc) e E-8 

(Op Info) serem estruturadas apartadas sem que haja uma coordenação superior. 

Corroborando tal afirmação, Bitencourt (2016, p.26, apud BOGONI, 2015, p.43) 

afirma que “apesar dos inúmeros exercícios que vem ocorrendo nos últimos anos, a 

integração entre estas capacidades ainda se encontra em um nível aquém do 

desejado”. É importante salientar que entre as capacidades citadas estão a Com Soc 

e as Operações de Apoio à Informação (a capacidade OAI são as atuais Op Psc). 

Afirma Bitencourt, também, que essa integração também ocorre com 

dificuldades nos níveis decisórios mais elevados:  

É importante salientar que o Órgão Central de Com Soc no Exército é Centro 
de Comunicação Social do Exército e Órgão Central de OAI é o Comando de 
Operações Terrestres. Esta separação contribuiu para um afastamento 
destas ações no nível estratégico, o que pode prejudicar as atividades no 
nível tático. (BITENCOURT, 2016, p.33) 
 

Dessa forma, também se verifica que no nível Operacional e Estratégico há 

empecilhos a essa coordenação, caracterizando, em ambos os casos, um óbice a 

melhor integração das capacidades, prejudicando o poder de combate. 

Segundo Rodrigues (2013, p. 126), “torna-se necessário resgatar uma 

integração de duas atividades que nasceram juntas no Exército Brasileiro, mas que 

foram separadas por força de um ciclo de importação de conceitos e do afastamento 

histórico de atividades de combate.” 

O mesmo Rodrigues (2013, p. 108) afirma que: 

Ações com objetivos de curto prazo são gerenciadas pela comunicação social 
(information management), outras, com a necessidade de influência a médio 
prazo, precisam mais intensamente das operações psicológicas e por fim, as 
estratégias de longo prazo precisam de uma comunicação estratégica 
provendo o suporte para sua consecução (engagement builds relationship). 
Cabe destacar que isso não delimita fronteiras ou períodos de atuação, mas 
caracteriza que dentro de uma integração, será imputado um maior peso para 
cada uma dessas atividades em momentos distintos de um projeto ou 
objetivo. 

 

O objetivo principal de integrar e sincronizar o emprego das CRI é informar e 

influenciar PA (grupos e indivíduos), por meio da criação de ações que visem alterar 

e/ou manter a percepção desses grupos sobre assuntos que possam afetar o ciclo 

decisório de oponentes e/ou ao mesmo tempo proteger o nosso, visando, ainda, a 

evitar, impedir ou neutralizar os efeitos das ações adversárias na Dimensão 

Informacional. 
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Nunes (2019, p. viii) atesta que “a falta de alinhamento, de sincronização e de 

integração da comunicação, ou seja, a perda do seu caráter estratégico, constitui o 

pior cenário, capaz de caracterizar certa fragilidade.” Ou seja, a falta de integração 

pode causar uma vulnerabilidade, considerando que a aplicação isolada de cada 

Capacidade Relacionada à Informação ou de recursos a elas relacionados dificilmente 

conduz a resultados satisfatórios. Somente a atuação integrada e sincronizada desses 

instrumentos contribui efetivamente para atingir o Estado Final Desejado (EFD). 

O Manual de Operações de Informação (EB70-MC-10.213) afirma que “deve 

ser buscado o uso integrado, coordenado e sincronizado dessas capacidades e 

recursos, a fim de aumentar o poder de combate para a conquista dos objetivos no 

âmbito da dimensão informacional.” (BRASIL, 2019b, p. 4-9) Mais adiante o texto do 

documento de doutrina nos traz que “os especialistas em Op Info devem integrar e 

sincronizar as capacidades para obter mais efetividade nas operações terrestres.” 

(BRASIL, 2019b, p 4-9)  

O mesmo manual citado acima nos trás que: 

As Op Info reúnem as CRI e outros recursos de forma permanente e de 
maneira coerente para criar efeitos na dimensão informacional e, por meio 
deles, aumentam a capacidade de oferecer vantagem operativa ao 
comandante. Enquanto as CRI isoladas criam efeitos individuais, as Op Info 
enfatizam os efeitos integrados e sincronizados como essenciais para 
alcançar os objetivos na dimensão informacional. (BRASIL, 2019b, p. 3-2) 

 
No mesmo sentido, Rodrigues (2013, p 94) observa que “as operações de 

informação são um campo novo de atuação e que possibilitam uma integração de 

diversas capacidades, dentre elas, a comunicação social e as operações psicológicas. 

Rodrigues prossegue: 

As operações de informação podem servir como elemento de integração da 
comunicação social e das operações psicológicas, mas as duas atividades, 
mesmo que integradas, carecem de uma diretriz mais abrangente e que 
permita extrair o máximo do ambiente informacional em favor de melhor 
resolver o problema militar no terreno, de colher o máximo em prol dos 
interesses da Força e de reduzir o eco que toda operação militar promove 
após seu término e que, muitas vezes, faz a Força Armada e o Estado 
vencerem tática e operacionalmente mas perderem no campo estratégico ou 
político. (RODRIGUES, 2013, p. 112) 
 

Fato é que as Op Info, por enquanto, não podem ser consideradas uma 

especialidade, o que torna essa afirmação até certo ponto incoerente, pois não há 

especialistas capacitados para tal por meio de um curso ou estágio. Tal situação 

dificulta essa integração/sincronização desejável às CRI. 
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Quanto aos níveis de responsabilidade de execução da integração o Manual 

de Op Info (EB70-MC-10.213) estabelece que: 

No nível estratégico de Defesa, atualmente não há previsão de uma estrutura 
permanente, para o planejamento estratégico responsável por lidar com a 
complexidade das Op Info, especificamente destinada a coordenar os 
esforços e a desenvolver estratégias de Op Info. No âmbito do Exército, em 
apoio ao Nível Estratégico, cabe ao Comando de Operações Terrestres 
(COTER) coordenar as Op Info da F Ter. No nível operacional, quando da 
ativação de um TO/A Op, há que se considerar a estruturação da 8ª Seção 
do Estado-Maior responsável por integrar e sincronizar as CRI e recursos 
relacionados às Op Info, a disposição do Comandante Operacional. No 
âmbito do Exército, no Nível Operacional, cabe aos Comandos Militares 
de Área coordenar as Op Info no âmbito de sua Área de Responsabilidade. 
No nível tático, o Comando da Força Terrestre Componente (FTC) deve 
ativar a 8ª Seção do Estado-Maior responsável por integrar e sincronizar as 
CRI e recursos relacionados às Op Info. (BRASIL, 2019b, p. 5-1 e 5-2) 

 

Cumpre salientar que no manual ocorre o mesmo conflito já demonstrado 

anteriormente em função dos órgãos centrais de Com Soc e Op Info serem diferentes, 

o que causa dificuldade na integração. 

O mesmo manual afirma também que: 

No nível estratégico, as Op Info refletem a análise das diretrizes políticas e 
são planejadas, coordenadas e avaliadas pelo escalão imediatamente 
superior aos comandos operacionais, o que pode ocorrer nas operações 
conjuntas, combinadas ou singulares. Deve manter estreita relação com a 
comunicação estratégica militar, orientada pelo MD. As Op Info no nível 
estratégico visam a contribuir para promover a aceitabilidade e o senso de 
legitimidade das ações e dos posicionamentos do Estado.  
(...) 
No nível operacional, o C Op tem uma percepção das operações e, em 
coordenação com os demais atores presentes no TO/A Op envolvidos nas 
operações, é o responsável pelo planejamento e condução das Op Info, de 
acordo com as diretrizes do Comandante. (BRASIL, 2019b, p. 5-2 e 5-3) 
 

 Corroborando a análise acima observa Rodrigues (2013, p. 98): 

“o que se verifica é que a atividade de operações de informação pode, pelo 
menos conceitualmente, ser um integrador das atividades de comunicação 
social e operações psicológicas, mas para isso, sua localização no tabuleiro 
de xadrez dos órgãos componentes do Exército Brasileiro precisa ser tal, que 
permita as duas atividades atuarem de forma sinérgica e dentro de uma 
orientação e hierarquia que não permita princípios básicos da Força.”  

 

Além disso, do extraído do manual, no que se refere ao aspecto temporal dessa 

integração, percebe-se que a atuação no ambiente informacional ocorre desde os 

tempos de paz, pois os documentos citam responsabilidades de execução que são 

atribuídas a estruturas existentes nesse momento, bom como a estruturas existentes 

em situações de conflito ou de crise. 
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Dessa forma, percebe-se, pela Doutrina apresentada, que as Op Info se 

propõem a integrar as CRI, incluindo no seu espectro a Com Soc e as Op Info. Porém 

não deixa claro como tal integração dar-se-ia, principalmente nos tempos de 

normalidade, ou desde os tempos de paz. No nível tático, em operações, talvez essa 

integração seja atingida. Por outro lado, ainda não tem-se definição de como ocorreria 

essa sincronização desde o tempo de paz, bem como nos níveis mais altos de 

decisão/planejamento, qual seja, o estratégico e o operacional. 

Nesse diapasão e considerando os aspectos elencados acima podemos 

verificar alguns óbices para que tal integração ocorra de maneira fluida e eficaz. 

Do exposto, percebe-se que nossa doutrina de integração das CRI ainda é 

incipiente, apresentado, ainda, diversas oportunidades de melhoria, principalmente 

nos níveis mais altos e relativo às CRI que atuam na perspectiva cognitiva do ambiente 

informacional no sentido de influenciar os públicos alvos de interesse. 
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5 A COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA 

5.1 CONCEITO 

 

Conforme Carrilho (2014, p. 71-72, apud SHUTZ, 1994) et al, pode-se definir 

Com Estrt como:  

“comunicação estratégica como parte do universo de comunicações de uma 
organização é vista como estando muito próxima daquilo que se designou 
comunicação holística ou integral, ou seja, uma forma de unificar as 
diferentes ações de comunicação concebidas para ajudar a alcançar as 
metas estratégicas de uma empresa.” (Grifo nosso) 

 

Ainda conforme Carrilho (2014, p. 77, apud ARGENTI, 2005) et al Comunicação 

Estratégica é “a comunicação ajustada à estratégia global de uma empresa, de modo 

a destacar e a reforçar o seu posicionamento estratégico.” 

De acordo com Nunes (2019, p. V), “a comunicação estratégica pode ser 

definida como a comunicação integrada, sincronizada e alinhada com as ações 

realizadas por uma organização para atingir seus objetivos.”  

Dessa forma percebe-se que, conforme afirma Nunes (2019, p. V), “tal conceito 

de comunicação, típica do meio corporativo, é perfeitamente aplicável à comunicação 

no âmbito do Exército Brasileiro.” 

No âmbito da OTAN, a Política da OTAN sobre Comunicação Estratégica define 

essa vertente como “a integração dos recursos de comunicação e a equipe de 

informações com outras atividades militares para entender e modelar o Ambiente 

Informacional, em apoio à metas e objetivos da OTAN.” (OTAN, 2017, p. 4, tradução 

e grifo nosso) 

 

5.2 A COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DAS FORÇAS MILITARES DE OUTROS 

PAÍSES 

 

5.2.1 Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) 

 

Na intenção de analisar o emprego da Comunicação por outros 

Exércitos/Forças Armadas, buscaremos verificar como a Organização do Tratado do 

Atlântico Norte (OTAN) aplica esse conceito nas suas ações e nas operações 

Conjuntas e Combinadas levadas a cabo por esta organização. 
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Nessa direção, a OTAN estabeleceu uma Política de Comunicação Estratégica 

própria que afirma que a Com Estrt “deve ser uma parte essencial e vital de 

planejamento e ações da organização para entender e moldar o ambiente de 

segurança.” (OTAN, 2017, p. 9, tradução nossa) 

O Manual de Comunicações Estratégicas da OTAN afirma que:  

O objetivo da StratCom (Com Estrt) da OTAN é facilitar a coordenação entre 
as funções de comunicação em todos os níveis, horizontal e verticalmente 
entre as disciplinas relacionadas e sincronizá-las com as operações de 
manobra, a fim de garantir mensagens e ações claras, críveis e oportunas, 
alinhadas com a narrativa da OTAN. A OTAN considera as StratCom um 
processo e não uma capacidade. A OTAN também considera a StratCom 
como uma mentalidade que promove uma compreensão mais ampla da 
comunicação, que vai além da mídia tradicional e de abordagens não letais 
para alcançar os efeitos desejados no Ambiente Informacional. (OTAN, 
2015, p. 8, tradução e grifo nosso) 

 

No site do Centro de Excelência em Comunicações Estratégicas da OTAN, 

encontramos a definição de que são atividades e Capacidades da Com Estrt: 

As atividades e Capacidades são: 
 
- Diplomacia pública: comunicações civis da OTAN e esforços de divulgação 
responsáveis pela promoção da conscientização e construção de 
entendimento e apoio às políticas, operações e atividades da OTAN, em 
complemento aos esforços nacionais dos Aliados; 
- Comunicação Social: envolvimento civil da OTAN por meio da mídia para 
informar o público sobre políticas, operações e atividades da OTAN de 
maneira oportuna, precisa, responsiva e proativa; 
- Comunicação Social Militar: promoção das metas e objetivos militares da 
OTAN para o público, a fim de aumentar a conscientização e a compreensão 
dos aspectos militares da Aliança; 
- Operações de Informação: aconselhamento militar da OTAN e 
coordenação de atividades de informação militar, a fim de criar os efeitos 
desejados sobre a vontade, compreensão e capacidade dos adversários e de 
outras partes aprovadas pelo NAC em apoio às operações, missões e 
objetivos da Aliança; 
- Operações Psicológicas: atividades psicológicas planejadas, utilizando 
métodos de comunicação e outros meios direcionados a audiências 
aprovadas, a fim de influenciar percepções, atitudes e comportamentos, 
afetando a consecução de objetivos políticos e militares. 
 
As comunicações estratégicas da OTAN visam, conforme apropriado às 
circunstâncias e teatros, contribuir positiva e diretamente para alcançar a 
implementação bem-sucedida de operações, missões e atividades da OTAN, 
incorporando o planejamento estratégico de comunicações em todo o 
planejamento operacional e político; 
 

O Manual da OTAN para as Comunicações Estratégicas estabelece que: 

A comunicação é o processo central em todas as fases das operações 
militares. O StratCom da OTAN é fundamental para a Aliança em todas as 
atividades atuais e futuras. O StratCom deve ser incorporado em todas as 
fases das operações, em um esforço para entender melhor o ambiente 
informacional e com base nisso para fornecer linhas de ação para os 
Comandantes. O StratCom não é um processo independente e requer 
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integração total em todos os processos operacionais desde o início e 
sincronização durante o planejamento, preparação, execução e avaliação 
para garantir o maior efeito no ambiente informacional. A sincronização de 
palavras e ações pode ajudar a OTAN a fechar a lacuna entre ações e 
palavras, aumentando significativamente o potencial de influenciar o público-
alvo. (OTAN, 2015, p. 52, tradução e grifo nosso) 

 

Do estudo do emprego da Comunicação Estratégica pela OTAN, percebe-se 

que sua adoção recente, foi acelerada pelas ações exitosas Russas no ambiente 

informacional no conflito da Criméia. Tal fato fica claro pelas afirmações de Mark Laity, 

chefe de Comunicações Estratégicas da OTAN,  em artigo da Three Swords Magazine 

no qual atesta que “as consequências da agressão da Rússia na Ucrânia aceleraram 

o desenvolvimento das Comunicações Estratégicas dentro da OTAN.” (LAITY, 2018, 

p. 70) 

No mesmo artigo, fica evidente a influência que a evolução Russa no campo 

informacional teve sobre o fato de a OTAN passar implementar a Com Estrt na sua 

estrutura:  

A preeminência do confronto de informações no pensamento russo para 
conflitos futuros foi destacada pelo General Gerasimov em março de 2017, 
quando afirmou: conceitos operacionais do exército dos principais estados 
postulam que alcançar o domínio da informação é um pré requisito 
indispensável para ações de combate. Os meios de comunicação de 
massa e as redes sociais são usados para execução das tarefas definidas. 
(LAITY, 2018, p. 70, tradução e grifo nosso) 
 

Além do exposto acima, podemos destacar que, absorvendo o conceito de 

comunicação integrada, a Com Estrt da OTAN, por meio de sua Política, buscou 

coordenar o emprego sincronizado de diversas capacidades relacionadas ao 

Ambiente Informacional, com destaque para a Com Soc e Op Psc, conforme 

corroborado pela citação:  

“Sob essa política, os capacidades de comunicação e a equipe de 
informações (Comunicação Social, Op Info, Op Psc) devem ser agrupados 
sob uma Chefia de Com Estrt/Diretoria de comunicações (ou título similar),(...) 
que deverão ser organizados e ativos de uma maneira eficaz em tempos de 
paz, crises e conflitos.” (OTAN, 2018, p. 1 e 2, tradução nossa) 

  

Portanto, fica evidente a existência de uma estrutura de Com Estrt no nível 

OTAN que atua para estruturar, gerenciar e sincronizar as diversas capacidades que 

atuam no ambiente informacional em prol da consecução dos objetivos. Do verificado, 

percebe-se que desde os níveis mais altos a Com Estrt encarrega-se de alinhar as 

capacidades informacionais coordenando suas ações até o nível tático. Isto é feito por 

meios de uma política de Com Estrt que permeia e orienta as ações de todas as CRI.  
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 5.2.2 Forças Armadas Norte-Americanas 

 

O Manual de Comunicações Estratégicas do Exército Norte-americano afirma 

que:  

O fluxo contínuo e rápido de comunicações na dimensão informacional, 
facilitado pelos modernos avanços tecnológicos de distribuição e mídia, 
requer responsivos e ágeis processos além de capacidades para preservar e 
aprimorar a credibilidade e influência dos Estados Unidos. Para enfrentar 
esses desafios por meio de ações unificadas, surgiu uma abordagem de todo 
o governo conhecida como comunicação estratégica. (EUA, 2010, p. xi, 
tradução e grifo nosso) 
 

O Departamento de Defesa Norte Americano definiu comunicação estratégica 

na sua revisão Quadrienal da Defesa (Quadrennial Defense Review) de 2006 como: 

 
“processos e esforços do governo dos EUA para entender e engajar públicos-
alvo para criar, reforçar e preservar condições favoráveis para o avanço de 
interesses e objetivos nacionais pelo uso de informação coordenada, 
temas, planos, programas e ações sincronizadas com outros elementos do 
Poder nacional.” (MURPHY, 2010, p. 77, tradução e grifo nosso) 

 

Baixando o escalão para a vertente militar, Murphy (2010, p. 68) afirma que:  

“comunicação estratégica é, em sua essência, a coordenação de ações, 
palavras e imagens para criar efeitos de informação cognitivos. Na arena 
do combatente, esses efeitos basicamente apoiam a conquista de 
objetivos militares. (...) Consequentemente, um conhecimento de como 
incorporar a comunicação estratégica nos paradigmas do combate para 

acentuar a sua eficácia é imperativo. Deve considerar a dimensão 
cognitiva do ambiente de informações. Essa descrição 
cognitiva inclui as percepções e atitudes desejadas do público-
alvo.” (tradução e grifo nosso) 

 

O documento Conceito Integrado Conjunto de Comunicação estratégica das 

Forças Armadas Americanas estabelece que: 

Esse conceito de comunicação estratégica lida com o desafio de convencer 
os outros a pensar e agir de maneira compatível com a nossa objetivos, se 
isso significa levá-los a adotar uma linha de ação específica ou simplesmente 
nos entender melhor e nos aceitar mais. 
Um ponto chave deste desafio é integrar todas as diversas atividades de 
comunicação da força conjunta com entre si e com outras capacidades 
operacionais para maximizar seu efeito combinado e, também, coordenar 
essas ações com as de quaisquer parceiros. (EUA, 2009, p. 3, tradução e 
grifo nossos) 
 

O mesmo documento acima citado infere também que: 

A aplicabilidade desse conceito é muito ampla. A Comunicação Estratégica 
ocorre em toda a gama de operações militares. É uma função contínua que 
se aplica em maior ou menor grau a todos os conceitos operacionais e de 
conceitos de integração das operações conjuntas e para todas as fases de 
uma campanha. (EUA, 2009, p 2, tradução e grifo nossos) 
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 Já o documento conjunto das FA EAU intitulado Sincronização da 

Comunicação do Comando (JDN 2-13) nos traz que: 

Desenvolver uma abordagem coerente e consistente da sincronização da 
comunicação com as operações ajuda a construir a confiança e o apoio 
necessários para o sucesso operações militares; facilita o desenvolvimento 
de percepções formadas sobre os militares; ajuda a minar esforços de 
propaganda adversa, contribuindo para a realização dos objetivos nacionais, 
estratégicos e operacionais. (EUA, 2013, p. vii, tradução nossa) 

  

 No sentido de sincronizar as ações de comunicação de forma a alinhá-las 
desde o mais alto nível com as ações comunicacionais de uma Força Armada, dentro 
da Comunicação Estratégica, como acima definido, o Manual americano JDN 2-13, 
mostra a seguinte figura: 

 

Figura 8 - Processo de Sincronização da Comunicação (EUA, 2013, p. B-2) 

 

Percebe-se na figura acima a existência de um grupo chamado Commander’s 

Communication Synchronization Working Group que, utilizando o conceito da Com 

Estrt, busca alinhar as ações das capacidades que atuam no ambiente informacional 

no sentido de que a Força “fale não necessariamente com uma única voz, mas sim 

com vozes harmoniosas” (EUA, 2009, p. 11, tradução nossa) 
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No campo da execução dessa sincronização e Com Estrt, dentro do ambiente 

informacional, o Manual de Comunicações Estratégicas do Exército dos EUA afirma 

que “as principais capacidades militares que contribuem para a Com Estrt incluem 

Comunicação Social (Com Soc), as operações de informação (Op Info), e apoio da 

defesa à diplomacia pública (DSPD).” (EUA, 2010, p. xii, tradução nossa) Cumpre 

destacar que na doutrina norte-americana, inseridas nas Op Info estão as PSYOPS 

que se assemelham às nossas Op Psc. 

Além disso, o documento sobre o Conceito Conjunto e Integrado sobre Com 

Esrtr das FA EUA afirma que “a comunicação estratégica deve ser uma parte 

inerente do planejamento geral da operação e seu processo de execução, sendo 

importante ferramenta para integrar as atividades de comunicação que são 

alimentadas nesse processo geral. (EUA, 2009, p. 10, tradução e grifo nossos)  

Na mesma direção o Manual de Com Estrt do Exército americano nos traz que 

“para integrar e sincronizar os esforços dos recursos de Com Estrt precisa-se 

publicar uma política de Comunicação Estratégica, além de expandir doutrina.” Tal 

aspecto está alinhado com o previsto pela OTAN, como visto no item anterior. (EUA, 

2010, p. V-1) 

Outros aspectos demonstram a grau de importância no uso da Comunicação 

Estratégica pelas FA Americanas no seu processo de planejamento da atuação no 

ambiente informacional, como pode-se verificar nas afirmações de Murphy:  

A inclusão de uma situação final de informações é um passo importante no 
gerenciamento proativo do ambiente de informações em apoio aos objetivos 
militares. A intenção do comandante, quando ampliada pela simples inclusão 
de uma situação final de informações, apoia a aplicação da arte da guerra na 
comunicação estratégica desde o início do planejamento e da execução. 
(MURPHY, 2010, p 72, tradução e grifo nossos) 

 

Dado o exposto, percebe-se que o conceito de Comunicação Estratégica tem 

amplo uso e já se encontra, de certa forma, incorporado à doutrina das Forças 

Armadas Norte-americanas. Além disso, fica evidente que a intenção dessa 

internalização de conceito diz respeito à busca da integração, sincronização e 

alinhamento de atuação das capacidades que atuam sobre a perspectiva cognitiva da 

dimensão informacional, das quais destacamos a Com Soc (Public Affairs-PA) e Op 

Psc (PSYOP), dentre outras, que podem ser vistas no quadro abaixo.  
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Figura 9 - Relações da Comunicação Estratégica (EUA, 2010, p II-7) 

 

Já quanto aos níveis de decisão e planejamento relacionados ao emprego da 

comunicação, o Manual de Comunicações Estratégicas do Exército dos EUA afirma 

que: 

Para eliminar a confusão causada pela definição atualmente abrangente de 
Comunicação Estratégica e a bagagem intelectual que acompanha o termo 
“Estratégico”, podemos considerar o uso do termo “Estratégia de 
Comunicação” para a construção geral, deixando intactos termos específicos 
que descrevem os esforços nos diferentes níveis de guerra. Por exemplo, o 
Exército dos EUA usa o termo “engajamento informacional” no nível 
tático, "estratégia de comunicação do comandante" no nível 
operacional e “Comunicação estratégica” no nível estratégico. O JP 3-0, 
Operações Conjuntas, estabeleceu o termo "Estratégia de Comunicação" 
como: A estratégia de um comandante da força conjunta para coordenar e 
sincronizar temas, mensagens, imagens e ações para apoiar os objetivos 
relacionados à comunicação estratégica em nível nacional e garantir a 
integridade e consistência dos temas e mensagens para o nível tático mais 
baixo. (EUA, 2010, p. II-11, tradução e grifo nossos) 

 

 
Figura 10 - Níveis da Comunicação Estratégica 
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O mesmo manual trás que “Para integrar e sincronizar os esforços e recursos 

de Com Estrt, a comunidade conjunta precisa publicar uma política de Com Estrt / Sinc 

Com e expandir a doutrina conjunta.” (EUA, 2010, p. V-1, tradução nossa) 

No que se refere à organização pode-se observar que os norte-americanos não 

modificaram as estruturas de Estado-Maior mesmo usando e tendo incorporado o 

conceito de Com Estrt em sua doutrina de emprego das CRI no ambiente 

informacional. Tal afirmação encontra amparo no trecho a seguir do Manual de 

Comunicações Estratégicas: 

 

Quando confrontado com um novo requisito como Com Esrtr, há uma 
tendência natural para pular para uma solução organizacional antes de 
compreender totalmente se ajustes organizacionais ou de processo são 
necessários. Mudanças organizacionais podem ser necessárias para alguns 
novos requisitos, mas não para outros. As técnicas e procedimentos 
detalhados de como se deve sincronizar Op Info, Com Soc, Op Psc e 
Suporte de Defesa à Diplomacia Pública em temas de Com Estrt de nível 
superior, suas mensagens, imagens e ações não foram decididas, então 
mudanças organizacionais – particularmente aqueles que requerem mais 
recursos - são prematuras. (EUA, 2010, p. V-4, tradução e grifos nossos) 

 

Por fim o mesmo manual demonstra a importância em integrar todas as CRI 

sob a orientação da Comunicação Estratégica: 

A comunicação estratégica ou estratégia de comunicação é uma 
capacidade crítica para vencer a Guerra de Ideias em apoio às operações. 
A comunicação estratégica está no centro dos esforços do Governo 
Americano para influenciar públicos-chave para apoiar os interesses 
nacionais dos EUA, mas não é um processo autônomo. Com Estrt integradas 
em todos os processos de operações no início e sincronizadas em todo 
planejamento, preparação, execução e avaliação garantem o maior efeito 
desejado no ambiente de informação. (...) Formas e meios de Com Estrt 
efetivamente empregados podem potencialmente alcançar objetivos 
nacionais, estratégicos do teatro e de nível operacional de maneira que 
isso diminui a necessidade de combate em muitas situações. Operações 
anteriores não demonstraram uma boa integração de Op Info, Com Soc, Op 
Psc e outros recursos relacionados a Com Estrt em apoio a temas, 
mensagens, imagens e ações de Com Estrt. A experiência recente prova que 
esforços mais integrados, sincronizados e holísticos são benéficos e 
necessários. Até a presente data, as soluções têm se concentrado no 
planejamento paralelo ineficiente e em alternativas organizacionais. Embora 
as melhorias tenham sido significativas, elas não se aproximam da esperada 
eficácia do planejamento e execução de Com Estrt verdadeiramente 
integradas e sincronizadas. (EUA, 2010, p. V-8, tradução e grifo nossos) 

 

Faz-se necessário destacar que para diferentes níveis de 

planejamento/decisão, para que não ocorra confusão quanto ao nível em que ocorre 

a comunicação o Exército Americano estabeleceu termos distintos para cada situação. 
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No nível Estratégico, emprega-se o termo original Comunicação Estratégica, no nível 

operacional usa-se o termo Estratégia de Comunicação, enquanto no nível tático 

usam “engajamento informacional”. Dessa forma, a Com Estrt estabelece as políticas 

comunicacionais e os objetivos a serem atingidos, a Estrt Com (nível operacional) 

traduz essas políticas em ações a serem executadas no nível tático de forma integrada 

e sincronizada por meio do “engajamento informacional” para atingir os objetivos 

traçados. 

Dessa forma, percebe-se a importância de uma maior integração das CRI de 

forma que o EFD no ambiente informacional possa ser atingido de maneira eficaz. 

Demonstra também que o Exército Americano está incorporando o conceito de Com 

Estrt à sua doutrina como ferramenta para realizar a integração das capacidades que 

atuam no ambiente informacional nos níveis estratégicos e operacional, 

principalmente na perspectiva cognitiva, no sentido de influenciar públicos de 

interesse. O faz por meio da incorporação da Com Estrt nos seus planejamentos e 

execução das operações. 

 

5.3 A COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA NO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

Segundo o Manual de Operações Psicológicas (EB70-MC-10.230), 

Comunicação Estratégica (Com Estrt) “é entendida como a abordagem conjunta de 

governo, impulsionada por processos interagências e de integração de esforços 

focados em comunicar eficazmente a estratégia nacional.” (BRASIL, 2018, p 2-20) 

Assim, os elementos e estruturas que programam a orientação estratégica, 

tanto interna como externa às forças do Exército, não só devem entender e estarem 

cientes da articulação dos objetivos de da Força, mas também devem trabalhar em 

estreita colaboração interagências, a fim de garantir a plena coordenação e 

sincronização dos esforços do Estado brasileiro. Nessa direção Nunes (2019, p ix) 

afirma que:  

“a preservação e o fortalecimento da imagem do Exército, nos tempos atuais, 
indicam a necessidade de uma abordagem mais abrangente que a da 
comunicação social tradicional, de um redirecionamento para a adoção dos 
preceitos da comunicação estratégica.” (grifo nosso) 
 

No sentido de demonstrar como as forças militares devem atuar no sentido 

exposto acima, o Manual de Operações de Informação (EB70-MC-10.213) define  que 

“para atingir esses objetivos, no âmbito do MD, deve ocorrer a segmentação dos 
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temas e ações setoriais, nos quais são desenvolvidos os preceitos da Comunicação 

Estratégica Militar.” (BRASIL, 2019b, p. 3-1, grifo nosso) 

O mesmo manual, define o que seria essa vertente militar da Comunicação 

Estratégica: 

A Comunicação Estratégica Militar é a atividade na qual as FA devem 
realizar esforços deliberados para atuar sobre os públicos designados 
para criar, fortalecer ou preservar condições favoráveis ao avanço dos 
interesses, políticas e objetivos da nação, afetando percepções, atitudes e 
comportamentos. Ela deve ser implementada através do alinhamento de 
ações, imagens e palavras e da sincronização do poder militar com todos 
os elementos do Poder Nacional, incluindo ações militares, para alcançar 
objetivos estratégicos e é, portanto, integral ao planejamento e condução de 
todas as operações e atividades militares. (BRASIL, 2019b, p 3-1, grifo 
nosso) 
 

 

Em palestra realizada na Escola de Comando e Estado-Maior em julho de 2020, 

o General de Divisão Richard Fernadez Nunes (Chefe do Centro de Comunicação 

Social do Exército) apresentou sua percepção sobre o enquadramento da Com Estrt 

no âmbito do Exército. 

 

Figura 11 – Comunicação Estratégica no Exército Brasileiro 

 

Pelo slide, depreende-se que os conceitos de Comunicação Estratégica 

estariam no Nível Estratégico (Ni Estrt), num campo amplo, institucional, onde 

estariam o Cmt da Força e o Alto Comando, o Estado-Maior do Exército (EME), os 

Órgãos de Assistência Direta e Imediata (OADI) e os Órgãos de Direção Setorial 

(ODS). Enquanto, nos níveis Operacional e Tático, a atuação no campo informacional 
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se daria pela Força Terrestre por meio das Operações de Informação (Op Info) e a 

cargo do Comando de Operações Terrestres (COTER), Comandos Militares de Área 

e, quando constituída, a Força Terrestre Componente (FTC). 

Corroborando esse entendimento apresentado, o Manual de Op Info, afirma 

que “no âmbito do Planejamento das Operações Militares, as Op Info traduzem os 

objetivos da Comunicação Estratégica Militar para os Objetivos da campanha 

militar no âmbito da dimensão informacional.” (BRASIL, 2019b, p 3-1) 

Nesse sentido, segundo Nunes (2019, p. VII):  

A comunicação estratégica assume feição operativa, como ferramenta 
indispensável para se multiplicar o poder de combate, fortalecer o espírito de 
corpo e o moral da tropa, na dimensão humana; bem como para se buscar o 
domínio da narrativa a fim de se obter o apoio da opinião pública, centro de 
gravidade da dimensão informacional. 

 

Nesse aspecto, apesar de citar a Com Estrt Mil, o manual afirma a ocorrência 

de Op Info no nível estratégico e no nível operacional o que vai de encontro ao 

apresentado pelo Chefe do Centro de Comunicação Social do Exército. Percebe-se, 

portanto, uma diferença entre o doutrinário e o apregoado pelo CCOMSEx, sendo 

mais um aspecto que pode dificultar a integração e sincronização, nos níveis mais 

altos de planejamento e decisão, principalmente nas situações de normalidade 

institucional. 

Conforme exposto, em que pese alguns aspectos incipientes, percebe-se que 

existem poucas informações/definições acerca do conceito e do uso das Com Estrt no 

âmbito do Exército. É um tema novo que passou a ser citado nos manuais nos últimos 

anos e que ainda carece de maior estudo e aprofundamento. Um exemplo disso é a 

falta de definição de quem seria encarregado por traçar os objetivos da Comunicação 

Estratégica Militar, citados pelo manual. Também não fica claro o nível de decisão no 

qual a Comunicação Estratégica seria planejada.  
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6 CONCLUSÕES 
 

A dimensão informacional do Ambiente Informacional tem-se mostrado cada 

vez mais complexa e importante, sendo que as ações levadas a cabo nessa dimensão 

têm tido cada vez mais impacto nas outras dimensões (física e humana) e sido cada 

vez mais impactada pelas que são desenvolvidas nelas. A complexidade está ligada 

ao fato de que a informação está cada vez mais disponível, em quantidade nunca 

vista, sendo disseminada de forma quase que instantânea e em escala global. A 

importância está no fato de que na Era do Conhecimento, o ativo informação é um 

dos principais e as disputas, em grande parte, têm ocorrido permeados por ele. 

Dentro desse ambiente informacional em ebulição, o controle da narrativa 

sempre foi de fundamental importância. Até então conduzido pelos Estados e pelos 

grandes conglomerados de comunicação, teve seu poder compartilhado com 

cidadãos comuns, a partir do surgimento das mídias sociais. De uma mídia de massa, 

passamos a ter uma massa de mídias e o poder informacional tornou-se cada vez 

mais difuso. 

A opinião pública, cada vez mais impactada por essa massa de mídias com 

muitas informações em tempo real, passou a ter outros meios de influência, trazendo 

reflexos sobre a legitimação das ações dos Estados e suas Forças Armadas. O apoio 

(legitimidade) dada pela população do país tem impacto direto sobre a liberdade de 

ação quanto ao emprego ou não da Força Armada ou, quando do seu emprego, das 

opções e estratégias possíveis ao cumprimento da missão estabelecida. Nesse 

processo, por vezes, a opinião pública pode ser o próprio centro de gravidade da 

situação problema, crise ou conflito. 

Diversos países e Forças Armadas pelo mundo perceberam esse impacto 

sobre a liberdade de ação. Exemplos históricos do quanto o ambiente informacional 

restringe a liberdade de ação podem ser verificados em campanhas recentes como o 

Vietnã, Iraque, Afeganistão, Geórgia e Ucrânia. Diante dessa percepção passaram a 

tentar identificar formas de atuar na dimensão informacional no sentido de tentar 

influenciar públicos de interesse a fim de afetar o processo decisório, tanto o do 

inimigo quanto o nosso, buscando o apoio da população e uma opinião pública 

favorável às ações e interesses dessas instituições. 

Diante dessas perspectivas e evoluções o Exército Brasileiro passou a 

desenvolver doutrina própria para buscar atuar de maneira eficaz na dimensão 
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informacional por meio das Capacidades Relacionadas à Informação (CRI), em 

especial, por meio daquelas que atuam sobre a perspectiva cognitiva da dimensão, a 

Comunicação Social e as Operações Psicológicas. Ambas CRI, por meio de suas 

ações acabam por atuar com mais ênfase nessa perspectiva e, também, na dimensão 

humana buscando informar, influenciar ou até manipular o (s) público (s) alvo (s) em 

prol de objetivos informacionais que darão suporte ao cumprimento da missão ou, nos 

casos das Operações de Informação, serão o próprio Estado Final Desejado (EFD). 

Considerando os tempos de paz e normalidade, pode auxiliar o EB na consecução de 

seus OE.    

A atuação isolada de cada uma dessas capacidades pode produzir os efeitos 

desejados sobre os públicos de interesse por meio de ações no ambiente operacional 

em especial na dimensão informacional. Porém, há que ter-se a devida preocupação 

no sentido de que as ações de uma capacidade não impactem a outra ou reduza os 

efeitos de suas ações. Nesse sentido, percebe-se uma necessidade clara de haver 

sincronização, alinhamento e integração dessas duas capacidades no sentido de 

obtenção de uma maior sinergia de seus esforços. 

Pelo exposto, ao longo do trabalho, no Exército, no nível tático essa integração 

é responsabilidade, doutrinariamente, da célula de Op Info. Porém, essa integração 

somente se aplica de maneira mais eficaz em situações de emprego/crise. Nos 

tempos de normalidade há certa lacuna, nesse processo. Percebeu-se que há lacunas 

também na doutrina apresentada, principalmente, nos níveis Operacional e 

Estratégico, pois Com Soc e Op Psc são geridos por órgãos centrais diferentes, o que 

prejudica a sincronização e alinhamento dessas atividades. 

Essa dificuldade de integração nos níveis mais altos da estrutura do EB 

também ocorreu em Foças Armadas de outros Países, como pode ser observado 

pelas modificações recentes nas suas estruturas internas. No caso da OTAN e dos 

EUA, ambos inseriram em suas estruturas de gestão do ambiente informacional o 

conceito de Comunicação Estratégica, como uma solução possível.  

A OTAN criou um Direção de Comunicação Estratégica e implementou uma 

política de Comunicação Estratégica. O Exército dos EUA, em que pese não ter 

modificado suas estruturas organizacionais, elaborou, assim como a OTAN, uma 

política de Com Estrt e passou a desenvolver doutrina sobre o assunto, incorporando 

os conceitos da Com Estrt em seus processos de planejamento e condução das 

operações militares, aplicando-os também para os tempos de paz. 
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Um ponto em comum entre ambos que deve ser destacado é que o Conceito 

de Comunicação Estratégica como um processo de comunicação integrado, 

sincronizado e alinhado para a consecução dos objetivos da organização (sejam eles 

da Força Armada em tempo de paz ou operacionais em tempos de conflito) é comum. 

E nessas duas estruturas militares, por meio de tal conceito, organizam-se e agem em 

conjunto as capacidades que atuam no ambiente informacional, em especial a Com 

Soc e as Op Psc.  

Quanto ao aspecto duração/permanência no tempo – o ambiente informacional 

não pode ser exatamente delimitado no tempo e no espaço e os efeitos das ações 

nessa dimensão, normalmente, extrapolam as dimensões do espaço físico de batalha. 

Além disso, os impactos ou resultados de uma narrativa sobre o público além de 

levarem um certo tempo para serem observados, também perduram por vezes após 

o término das hostilidades. Pode-se destacar também que uma liberdade de ação e 

legitimidade iniciais para uma ação militar tem herança em aspectos prévios ao 

conflito. Dessa forma, as ações comunicacionais no ambiente informacional começam 

antes do conflito, desde o tempo de paz, permanecendo após o fim da campanha. 

Portanto, a integração das capacidades que atuam sobre o público deve ocorrer desde 

sempre. E isso foi observado, também, na doutrina da OTAN e do Exército Norte-

americano.    

No que se refere ao EB, atualmente, há certa carência de definição do termo 

Com Estrt e como seu uso seria implementado em nossas ações comunicacionais, 

seja no tempo de paz seja em conflito. Poucos manuais abordam o tema e como ele 

poderia ser utilizado no sentido de emprego tanto no tempo de paz, como de crise ou 

conflito. Um reflexo inicial disso é uma certa dificuldade de integração e sincronização 

das atividades comunicacionais do EB, seja no tempo de paz, seja em operações, 

principalmente quando as CRI atuam sobre um determinado público dentro de uma 

situação específica. Sendo que isso ocorre com mais frequência nos níveis mais 

elevados, ou seja, no Estratégico e no Operacional.  

Como visto no trabalho e já citado anteriormente, o Conceito de Comunicação 

estratégica está altamente vinculado às questões de alinhamento, sincronização e 

integração comunicacional com objetivos bem definidos. Além disso, seu conceito não 

tem limitações em aspectos temporais e nem necessitaria mudar a forma de atuação 

no caso de um conflito, podendo ser usado a qualquer tempo, de forma perene. 
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Assim que pelo verificado nesse trabalho, acredita-se que essa falta de 

integração pode ser resolvida com a adoção da Com Estrt no Exército Brasileiro. 

Restou comprovado que, pelo conceito geral e pela experiência de outras estruturas 

militares, ela poderia ser emprega no âmbito da força, no sentido de unificar a 

comunicação da força na intenção de atingir seus objetivos estratégicos, 

permanentemente, na paz, crise ou conflito. E, também, por ocasião de seu emprego 

em quaisquer eventos operacionais. Verificou-se, ainda, que seu emprego mais 

adequado se daria nos níveis operacional e estratégico, pois no nível tático essa 

integração pode ser feita pelas Op Info, conforme estabelecido pela atual doutrina. 

Isso poderia ser colocado em prática com a criação de uma estrutura central, 

permanente ou Ad Hoc que faria a gestão da Com Estrt do EB, unificando, 

sincronizando, alinhando e integrando as CRI nos níveis estratégico e operacional. 

Poderia ser feito, também, pela Criação de um grupo de acompanhamento de 

conjuntura que faria a integração das atividades e que se reuniria com frequência a 

ser determinada no sentido de executar a gestão dessa Com Estrt. A responsabilidade 

por tal grupo poderia ficar a cargo do EME, do Gab Cmt ou do CCOMSEx, por serem 

estruturas que atuam no nível estratégico da Instituição. Sendo que tal estrutura 

deveria emitir uma política de Comunicação Estratégica que direcionaria as ações 

comunicacionais do Exército em todos os seus níveis.   

Tal Com Estrt deverá ser executada de uma forma que integre de forma 

sinérgica a comunicação social e as operações psicológicas, que estabeleça diretrizes 

e objetivos mais amplos e que balize as condutas e procedimentos para as ações 

cinéticas do terreno, podendo servir como catalisador para ampliar a liberdade de 

ação do Exército em operações, e como um indutor no desenvolvimento de uma maior 

mentalidade de defesa voltada para aos interesses da Força, desde o tempo de paz. 

Por fim, percebe-se que o Exército Brasileiro não pode mais prescindir de 

possuir uma Comunicação Estratégica que direcione os esforços de comunicação da 

Força e que integre todas as CRI, em especial a Com Soc e as Op Psc, em prol de 

que os objetivos e interesses da instituição possam ser atingidos, com foco principal 

nos níveis Estrt e Operacional. 
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