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RESUMO 
 
 
 

Esta pesquisa tem como foco definir as funcionalidades que um software online 
deve possuir para proporcionar consciência situacional na condução de um 
exercício de campanha integrado. O Exército Brasileiro conta com dois 
software de consciência situacional, o C² em Combate e o Pacificador. O C² em 
Combate é voltado para o planejamento tático das operações terrestres. O 
Pacificador destina-se à coordenação e ao controle das atividades de 
Operações de cooperação e coordenação com agências em situação de não 
guerra. A despeito das reconhecidas qualidades do software de consciência 
situacional do Exército Brasileiro, o considerável efetivo de pessoal participante 
e a concentração de meios para a Manobra Escolar (ME) de 2019 
demandaram qualidade na coordenação e a criação de conhecimento 
organizacional, fruto de problemas militares simulados. Esse exercício de 
campanha representa um ponto de inflexão na coordenação e controle desse 
histórico exercício, na qual pela primeira vez se utilizou ferramentas de gestão 
na condução das atividades. Na ME de 2019 utilizaram-se o software GanttPro 
e Trello como ferramentas para o acompanhamento do rendimento de 
discentes e ampliação da consciência situacional da direção do exercício 
(DirEx). Essa utilização nas edições de 2019 e de 2020 inseriu-se no processo 
de criação de conhecimento organizacional a partir dos dados coletados 
durante a ME. A pesquisa consistiu na identificação das funcionalidades por 
meio da revisão de literatura de Gestão por Conhecimento e de Gestão por 
Processos, no contexto do que trata a Doutrina Militar Terrestre sobre a 
obtenção de consciência situacional. Na pesquisa de campo, foi entrevistado o 
gestor da Manobra Escolar na Assessoria de Doutrina do Departamento e 
Cultura do Exército, o E3 da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) 
durante as ME de 2018 e 2019, o comandante do Corpo de Alunos da Escola 
de Sargento das Armas (ESA) e o S3 da ESA. A ME de 2020 validou a 
percepção dos participantes da ME de 2019 entrevistados sendo colhidas as 
percepções e opiniões dos comandantes de curso da AMAN, bem como de 
seus S3 e o E3 da AMAN de 2020. Além disso, foi aplicado um questionário 
destinado a identificar e priorizar as funcionalidades com os Oficiais de Ligação 
da Direção do Exercício e os oficiais Observadores Controladores de 
Adestramento (OCA) da ME de 2020. Desta forma, a Manobra Escolar de 2019 
foi objeto de estudo de caso desta pesquisa e a ME de 2020 na AMAN foi 
utilizada para validar as percepções e especificar os requisitos canditados 
relacionados às funcionalidades pretendidas. Houve constatação da 
contribuição positiva do uso do Trello e do GanttPro para o cumprimento do fim 
que foram destinados pelos respondentes e entrevistado participante da ME de 
2019 e a consequente a ratificação pelos participantes da ME de 2020. Ao final, 
após comprovar a relevância das funcionalidades presentes nos software 
GanttPro e Trello, foi elaborado um levantamento de requisitos candidatos de 
software para o desenvolvimento dessas funcionalidades nos software de 
consciência situacional do Exército Brasileiro destinados ao acompanhamento 
do rendimento de discentes para a direção de exercício de estabelecimentos 
de ensino. 
 
 
Palavras-chave: Software. Consciência situacional. Gestão de conhecimento. 



 

 

 
ABSTRACT 

 
 

This research focuses on defining the functionalities that an online software 
must have to provide situational awareness when conducting an integrated 
campaign exercise. The Brazilian Army has two situational awareness software, 
the C² in Combat and the Peacemaker. Combat C² is designed for tactical 
planning of ground operations. The Peacemaker is intended for the coordination 
and control of Cooperation and coordination Operations activities with agencies 
in non-war situations. Despite the recognized qualities of the Brazilian Army's 
situational awareness software, the considerable number of participating 
personnel and the concentration of means for 2019 School Maneuver (SM) 
demanded quality coordination and the creation of organizational knowledge, 
the result of simulated military problems. This campaign exercise represents a 
turning point in the coordination and control of this historic exercise, in which for 
the first time management tools were used to conduct the activities. In the SM 
of 2019, the software GanttPro and Trello were used as tools to monitor the 
performance of students and increase the situational awareness of the direction 
of exercise (DirEx). This use in the 2019 and 2020 editions was part of the 
process of creating organizational knowledge from the data collected during 
ME. The research consisted in the identification of the functionalities through 
the literature review of Management by Knowledge and Management by 
Processes, in the context of what the Terrestrial Military Doctrine deals with in 
obtaining situational awareness. In the field research, the manager of the 
School Maneuver at the Doctrine Advisory of the Army Department and Culture, 
the E3 of the Agulhas Negras Military Academy (AMAN), was interviewed 
during the ME of 2018 and 2019, the commander of the School's Corps of 
Students. Sergeant of Arms (ESA) and ESA S3. The 2020 ME validated the 
perception of the 2019 SM participants interviewed by collecting the perceptions 
and opinions of the AMAN course commanders, as well as their S3 and the 
AMAN E3 2020. In addition, a questionnaire was applied to identify and 
prioritize the functionalities with the Exercise Direction Liaison Officers and the 
Dressage Controlling Observatory (OCA) officials of the SM of 2020. Thus, the 
2019 School Maneuver was the subject of a case study of this research and the 
ME of 2020 in the AMAN was used to validate the perceptions and specify the 
requested requirements related to the intended functionalities. There was a 
positive contribution from the use of Trello and GanttPro for the fulfillment of the 
purpose that was destined by the respondents and interviewed participants of 
the ME of 2019 and the consequent ratification by the participants of the SM of 
2020. In the end, after proving the relevance of the present features in the 
GanttPro and Trello software, a survey of candidate software requirements was 
developed for the development of these functionalities in the Brazilian Army's 
situational awareness software designed to monitor the performance of 
students in the direction of exercising educational establishments. 
 
 
Keywords: Software. Knowledge Management. Situational Awareness. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nos estabelecimentos de ensino do Exército Brasileiro, destinados à 

formação de militares de carreira da linha de ensino militar bélico, são realizados 

exercícios de campanha, cujo objetivo central é verificar o nível de aprendizado dos 

instruendos acerca dos conhecimentos que lhes foram transmitidos. 

As missões dessas escolas transpassam a finalidade de adestrar e focam-se 

em asseverar que o instruendo esteja apto a desempenhar sua função de acordo 

com o conhecimento doutrinário que lhe fora ministrado. Importância assemelhada 

confere-se à necessidade de verificação da aquisição de especializações diversas e 

de formação complementar, cujo papel de assessor e especialista, para o qual estão 

sendo preparados, requer igual validação de aprendizagem. 

Em consequência, os exercícios de campanha são uma atividade prática e, 

também, uma forma de avaliar o nível de aprendizagem acerca dos assuntos 

ministrados. Nesse sentido, utilizam-se métodos e instrumentos, como matrizes e 

planilhas, para planejar e coordenar as atividades, além de acompanhar o 

desempenho dos instruendos.  

Esta dissertação limitar-se-á, para o estudo de caso, espacialmente à 

Manobra Escolar (ME) e temporalmente ao biênio de 2019/2020, sendo em 2019 a 

primeira edição na qual se utilizou de software específicos de gestão em apoio ao 

planejamento, coordenação e integração de exercício de campanha. A 

especificidade das mudanças implementadas nessa edição da ME e o potencial de 

generalização das medidas implementadas no planejamento e coordenação, permite 

enquadrar o presente trabalho como um estudo de caso instrumental, segundo a 

classificação do teórico Robert Stake (LIMA et al, 2012, p. 135-136). 

1.1. PROBLEMA 

1.1.1 Antecedentes do problema 

De 2014 a 2019, a Manobra Escolar foi organizada pela Assessoria de 

Doutrina (Asse Dout), do Departamento de Ensino e Cultura do Exército (DECEx). 

Devido ao efetivo empregado pela Academia Militar das Agulha Negras (AMAN) e 
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esse Estb Ens ser a OM anfitriã, estabeleceu-se uma vinculação técnica de 

planejamento e coordenação dessa Assessoria com a 3ª Seção do Estado-Maior 

Geral (E3/EMG) da AMAN. 

O exercício é conduzido e coordenado por direções locais ligadas a uma 

direção-geral, a Direção do Exercício (DirEx) (BRASIL, 2017b, p. 1-2). A direção-

geral da ME reúne uma equipe de coordenação, composta por representantes das 

seções do Estado-Maior da AMAN, integrantes de Organizações Militares (OM) 

especializadas participantes, oficiais de ligação dos cursos da AMAN, além de ser 

integrada, em 2019, por representantes dos estabelecimentos de ensino (Estb Ens) 

do Sistema de Educação e Cultura do Exército. 

As DirEx locais são compostas pelo comando e estado-maior dos cursos das 

armas, quadro e serviço da linha de ensino militar bélico, professados na AMAN; e 

por instrutores e monitores que exercem a função de Observador Controlador de 

Adestramento (OCA). 

Nesse sentido, cabe salientar que o OCA é empregado, nessa operação, no 

nível tático (execução) de maneira idêntica a uma atividade de adestramento. Os 

Estb Ens se utilizam de seus instrutores e monitores na função de OCA com o 

objetivo de controlar a execução dos Problemas Militares Simulados (PMS) e validar 

as condutas de seus instruendos. 

Problema Militar - Problema que surge da alteração de uma situação em 
que se fazem presentes forças antagônicas, sendo, pelo menos, uma 
militar. Sua solução, para um dos contendores, visará ao restabelecimento 
da situação anterior ou à criação de outra situação que lhe seja favorável 
(BRASIL, 2009, P-34, grifo nosso). 

Partindo da definição do Glossário do Exército tem-se que os PMS são 

basicamente questões de provas em atividades de campo. É dizer, os PMS são 

eventos com a finalidade de verificar o nível de desempenho dos instruendos em 

situações de avaliação, contextualizadas no exercício de campanha, planejadas 

para identificar se a aprendizagem foi eficiente perante determinados assuntos 

didáticos, previstos no Plano de Disciplina (PLADIS). 

O incremento de proporções e complexidade a cada edição da ME culminou, 

em 2018, na participação de todos os Estb Ens subordinados ao DECEx, somada à 
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participação do Instituto Militar de Engenharia (IME) e ao Centro Integrado de 

Guerra Eletrônica (CIGE), subordinados ao Departamento de Ciência e Tecnologia 

(DCT). Naquela edição, constatou-se uma relativa dificuldade na gestão e 

coordenação das atividades práticas de ensino no terreno, consubstanciadas pelos 

PMS. 

Diante do panorama apresentado, tem-se que até 2017 a gestão e 

coordenação dos PMS, avaliados na Manobra Escolar, era realizada por meio de 

planilhas, entretanto, apenas em 2018 as planilhas foram geridas de forma 

colaborativa e online, via o sítio Google Drive. Desta feita, cresce de importância o 

estudo aprofundado a respeito da pertinência do emprego das novas tecnologias de 

gestão de processos e projetos nas atividades práticas do ensino militar. 

Ao pesquisar o que de mais recente tem sido produzido sobre gestão de 

processos e projetos vinculados à coordenação e controle de operações do Exército 

Brasileiro, encontra-se o software C² em Combate e o software Pacificador. Por um 

lado, o C² em Combate é voltado para o planejamento tático das operações 

terrestres. Por outro lado, o Pacificador destina-se à coordenação e ao controle das 

atividades de Operações de cooperação e coordenação com agências em situação 

de não guerra (CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, 2020). 

Destaca-se que não foram encontradas publicações acerca do 

acompanhamento das ações dos instruendos por parte da equipe de instrução. 

Contudo, pode-se considerar como correlato o trabalho desenvolvido, em 2013, 

como projeto de final de curso de engenharia da computação, no Instituto Militar de 

Engenharia, intitulado “Matriz de Sincronização” (AGUIAR; MOREIRA, 2013). 

O software Matriz de Sincronização, proposto a partir de uma análise de um 

software existente da empresa Decatron, teve suas funcionalidades incorporadas 

pelo Pacificador” (AGUIAR; MOREIRA, 2013, p.27). Esse software permite a 

organização de eventos e facilita a visualização da disposição temporal das 

atividades de maneira mais específica que o preconizado na doutrina, de acordo 

com o manual do Processo de Planejamento e Conduções de Operações Terrestres 

(PPCOT) (BRASIL, 2020, p. B-1). 
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Contudo, pode ser analisado, em um primeiro momento, como uma forma 

aperfeiçoada de dispor os dados de atividades previstas, cuja disposição original 

assemelhasse a uma planilha simples, composta por diversas colunas, contendo 

demandas a serem preenchidas. Um aspecto não contemplado pelo software Matriz 

de Sincronização e tampouco pelo Pacificador é a capacidade de agrupar as ações, 

de forma personalizável, por exemplo por funções de combate como ilustra o 

PPCOT na primeira página de seu anexo B (BRASIL, 2020, p. B-1). 

Na parte doutrinária, o manual de campanha C 105-5, Exercícios Táticos, 

destina-se a fornecer uma orientação sobre a organização e condução de exercícios 

táticos e regula os detalhes referentes à produção documental e realização da 

crítica, termo anterior da análise pós-ação (APA) (BRASIL, 2009, p. 1-1). Segundo a 

classificação desse manual a ME poderia ser enquadrada como Exercício de 

Campanha, por criar “uma situação de combate no terreno, com um dos partidos 

representado por tropa e material e oponente figurado, ou apenas imaginado, sob o 

controle de um diretor de arbitragem e auxiliares” (BRASIL, 2009, p. 2-11).  

O Caderno de Instrução de Exercícios de Simulação Construtiva, EB70-CI-

11.410, do Comando de Operações Terrestres (COTER), (BRASIL, 2017), revogou o 

Caderno de Instrução de Simulação de Combate (CI 105-5/1). Embora o caderno de 

instrução (CI) cite os termos DirEx e PMS, o seu enfoque é o exercício de posto de 

comando (BRASIL, 2017, p. 1-1) e não exercício de campanha. Ou seja, o CI tem 

por objetivo orientar os Comandos Aplicadores sobre aspectos de preparação a 

respeito do adestramento de Estado-Maior (BRASIL, 2017, p. 2-5). Considera-se 

que a estrutura de DirEx, ainda que análoga, difere em objetivo e metodologia da 

DirEx da Manobra Escolar. A interferência do OCA na ação e a realização de APA 

parcial, ao fim de cada PMS exemplifica a diferença. 

Retomando a Manobra Escolar de 2018, não é raro encontrar instrutores, que 

integravam a DirEx geral ou DirEx locais, que relatam certo grau de dificuldade de 

acompanhamento das atividades, ainda que as planilhas apresentassem a descrição 

da conduta esperada pelo instruendo. O nível de consciência situacional existente 

não era suficiente para permitir a identificação de atualização no andamento do 

PMS, em tempo real, ou de seus óbices para início ou conclusão. 
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Na esfera da gestão do conhecimento, inexistia metodologia que identificasse 

e organizasse os dados ou que determinasse a sua coleta. Embora seja natural 

asseverar que houvesse dificuldades dos instruendos na consecução dos PMS ou 

que se constatassem oportunidades melhorias relativas à montagem do PMS, não 

constou na documentação daquela manobra a sistematização que determinasse a 

obtenção desses dados. 

De igual maneira, em 2018, conforme documentação arquivada na 3ª Seção 

do Estado-Maior da AMAN, não houve coleta de dados sobre a melhoria de ações 

previstas na doutrina ou propostas de inovações doutrinárias, denominadas 

respectivamente “melhores práticas” e “lições apreendidas”, ambas coordenadas 

pela Seção de Lições Apreendidas do Comando de Operações Terrestres (COTER). 

1.1.2 Formulação do problema 

Nesse escopo surge a seguinte problemática: quais seriam as 

funcionalidades de um software voltado ao aumento da consciência 

situacional da direção de exercício na Manobra Escolar da AMAN? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste desta pesquisa consiste em definir as funcionalidades 

de um software, a fim de atender exercícios de campanha de Estb Ens, com base 

nas necessidades identificadas na literatura e na Manobra Escolar 2019. O software 

deve possuir características que propiciem o incremento da consciência situacional 

da DirEx para ganho em eficiência na coordenação e no controle da condução de 

PMS em exercício de campanha integrado. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o objetivo 

geral levantaram-se os seguintes objetivos específicos que conduzirão este estudo: 

1) analisar, como estudo de caso, o evento "Manobra Escolar de 2019"; 

a) descrever o processo de tomada de decisões e a coordenação dos PMS 

pela DirEx nas edições da Manobra Escolar de 2018, 2019 e 2020;  

b) apresentar a organização da estrutura de coordenação da Manobra 

Escolar de 2019; e 

c) apontar pontos fortes e fracos na coordenação de PMS em 2018 e 2019. 

2) descrever a aplicação da Gestão de Conhecimento nas edições da 

Manobra Escolar de 2019 e 2020, bem como a utilização do software Trello como 

meio para a sua consecução; 

3) descrever as funcionalidades de software para Gestão de Conhecimento 

para software online de gestão por processos aplicáveis a um exercício de 

campanha de Estb Ens; 

4) descrever as funcionalidades de software para Gestão por Processos para 

software online aplicáveis a um exercício de campanha de Estb Ens; 

5) comparar os software Trello, GanttPro, Pacificador e C² em Combate com 

as funcionalidades levantadas pela revisão de literatura e entrevistas; 

6) identificar se houve incremento da consciência situacional e do 

acompanhamento do rendimento dos discentes, na edição da Manobra Escolar de 

2019, quando comparada a edições anteriores, decorrente do uso dos software 

Trello e o GanttPro em ambas as edições; 

7) realizar uma experimentação na Manobra Escolar de 2020, com caráter de 

validação dos requisitos identificados em 2019 e acerca da percepção do nível de 

consciência situacional e de acompanhamento do rendimento dos discentes; e 

8) descrever os requisitos candidatos para o desenvolvimento de software de 

consciência situacional de DirEx de Exc Cmp para domínio da tecnologia pelo 

Exército Brasileiro. 
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1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

A proposta da pesquisa consiste em analisar as funcionalidades e 

possibilidades de ferramentas de gestão por processos, os software online Trello e 

GanttPro integrados em exercício de campanha. Podem-se enunciar questões de 

estudo da seguinte maneira: 

1) Quais foram os principais problemas e falhas na coordenação ocorridas 

durante a Manobra Escolar de 2018 e os procedimentos adotados para saná-los na 

execução da edição da Manobra Escolar de 2019? 

2) Como a Gestão de Conhecimento se aplica à organização da condução 

dos dados gerados pela execução dos PMS na Manobra Escolar de 2019? 

3) Quais as funcionalidades elencadas na literatura sobre software de gestão 

de processo e gestão de conhecimento estão presentes nos software Trello e o 

GanttPro, Pacificador e C² em Combate na gestão de PMS? 

4) Em que consiste o incremento da consciência situacional em exercício de 

campanha de estabelecimento de ensino (ICSECEE)? 

5) Em que consiste o incremento do acompanhamento do rendimento dos 

discentes em exercício de campanha de estabelecimento de ensino (IARDECEE)? 

6) Quais os requisitos levantados neste trabalho são atendidos pelos software 

Trello, GanttPro, C² em Combate e Pacificador? 

7) Quais as descrições dos requisitos candidatos resultantes da análise do 

emprego dos software Trello e o GanttPro foram identificadas como facilitadoras da 

gestão de PMS? 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Com o advento das novas tecnologias da segunda década do século XXI, 

cabe a reflexão e, consequentemente, a investigação científica acerca da 

possibilidade de adequá-las, não somente às operações reais, mas também aos 
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exercícios de campanha (Exc Cmp) em estabelecimentos de ensino voltados à 

formação e ao aperfeiçoamento. 

A devida pesquisa sobre a implementação das tecnologias de gestão de 

processos e projetos em Exc Cmp de Estb Ens destina-se a permitir uma discussão 

sobre as oportunidades de melhoria na instrução e no próprio PMS. 

Por definição, os problemas militares simulados demandam a execução de 

condutas do instruendo, cujas métricas de desempenho são preestabelecidas por 

parte da equipe de instrução, para as quais se atribui a denominação de “conduta 

esperada”. A consecução parcial da conduta esperada pode ser advinda de uma 

oportunidade de melhoria na instrução. Por outro lado, óbices no preparo de um 

PMS constatados pela equipe de instrução resulta de uma oportunidade de melhoria 

para a montagem da simulação do problema militar. 

Outras consequências dessa pesquisa são tanto a identificação quanto a 

ocorrência do fenômeno da ampliação da consciência situacional dos instrutores, 

permitindo maior controle do desencadeamento das atividades, conforme o 

planejado, quanto à constatação da possibilidade das ferramentas servirem para a 

manutenção de um arcabouço de informações referentes aos óbices durante a 

execução do PMS. 

Nesse contexto, durante a primeira Reunião de Coordenação da Manobra 

Escolar em 2019, o General de Divisão Joarez Alves Pereira Junior, então Vice-

Chefe do DECEx, apresentou suas diretrizes, dentre as quais figurou o incremento 

do aproveitamento dessa Operação Escolar pelos Estb Ens participantes, alinhando 

os assuntos escolares aos PMS (informação verbal). Ademais, na 2ª edição dessa 

Reunião, também em 2019, o General de Divisão João Batista Bezerra Leonel Filho, 

então diretor de educação superior militar, destacou que se faz premente iniciativa 

tecnológica que otimize os procedimentos da Manobra Escolar (informação verbal). 

A posteriori, foram apresentadas as ferramentas online Trello e GanttPro, e fora 

divulgado vídeo com tutorial de utilização desse software na Manobra Escolar 2019. 

O “emprego de produtos de defesa tecnologicamente avançados, 

profissionais altamente capacitados e motivados” integra parte da Visão de Futuro 

do Exército Brasileiro. Ademais, a “qualificação profissional” e “tecnologia moderna e 
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desenvolvida” são fatores críticos para o êxito da Missão do Exército Brasileiro. 

Desta forma, o tema proposto está alinhado com a Missão e Visão de Futuro do 

Exército Brasileiro; e insere-se no tema “emprego de novas tecnologias”, na área de 

estudo “Ciência e Tecnologia”, propostos pela Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais (EsAO), sendo relevante, em consequência para as Ciências Militares. 

A serventia da presente pesquisa está diretamente relacionada às demandas 

apresentadas pelos, à época, Vice-Chefe do DECEx e diretor da DESMIL, alinhados 

à Visão de Futuro do Exército Brasileiro, a qual consubstancia-se na otimização de 

processos existentes, controle dos PMS, que carecem de controle e direção devido 

a maneira incompatível com o amplo espectro das ações militares das ações 

militares do século XXI, como fora realizada até a edição de 2018. 

O projeto Matriz de Sincronização apresenta o desenvolvimento de um 

software online semelhante ao sistema denominado Matriz de Sincronização, da 

empresa Decatron, voltado à gestão de atividades para coordenação e controle 

(AGUIAR; MOREIRA, 2013, p. 9). O sistema fora “adquirido pelo Exército Brasileiro 

e utilizado nos Jogos mundiais militares – CISM, em 2011, e Conferência das 

Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável – Rio+20, em 2012” (AGUIAR; 

MOREIRA, 2013, p. 8). 

Ademais, a semelhança ao gráfico de Gantt, presente no Pacificador, não 

alcança as funcionalidades referentes à vinculação e dependência entre os eventos, 

presente nas principais ferramentas comercializadas e essenciais para a 

visualização da integração entre os atores envolvidos no PMS. Neste estudo, 

apresentaremos as lacunas existentes, dentre as quais se apresenta a estagnação 

dos dados no modelo Matriz de Sincronização de Eventos (BRASIL, 2017, p. 2-5) ou 

planilha, isto é, a ausência de dinâmica no tratamento dos dados disponíveis como 

informação para a Gestão do Conhecimento.  

Entre os aspectos positivos da abordagem proposta de relacionar teorias da 

Administração e da Tecnologia da Informação para a solução do problema encontra-

se a utilização de uma ferramenta atual e amplamente difundida na atualidade entre 

os gestores de projetos, o Trello; e o alinhamento teórico da metodologia proposta, 
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verificável pela ferramenta que utiliza o gráfico de Gantt, cuja origem remonta o 

século XIX. 

O conhecimento a ser produzido, ao cumprirem-se os objetivos dessa 

pesquisa, redundará na expansão da doutrina militar terrestre relativa ao comando e 

controle, cujo conteúdo passará a abarcar uma metodologia procedimental nas 

Exercício de campanha. 

Como inovação esperada o produto desta dissertação são os requisitos de 

software a serem elencados permitirão o desenvolvimento de uma ferramenta 

online. O software poderá ser desenvolvido pelo Centro de Desenvolvimento de 

Sistemas ou pelo Instituto Militar de Engenharia com o propósito de que Exército 

Brasileiro possua autonomia e segurança na sua gestão de conhecimento de 

instrução militar. 

No que refere aos benefícios esperados, espera-se a otimização do 

acompanhamento da direção geral, principal órgão de coordenação permitirá 

informar ao Diretor de Ensino (Cmt de Estb Ens) e de seus Cmt de Curso, de 

maneira fidedigna, o andamento da atuação dos respectivos instruendos 

comandados. 

A efetiva produção de software com os requisitos elencados nesse trabalho 

servirá para registro detalhado dos PMS, desde a sua montagem com a concepção, 

integração, finalidade, localização e lista de verificação da conduta esperada; 

passando pelo acompanhamento do rendimento dos discentes e finalizando com a 

anotação das oportunidades de melhoria referentes tanto à elaboração do PMS, mas 

principalmente acerca de oportunidades de melhoria referentes da instrução que 

embasou o PMS, conforme assuntos do PlaDis. A consequência direta desses 

registros é a possibilidade da criação de conhecimento institucional, por meio da 

elaboração de adequações necessárias na instrução, na distribuição dos tempos de 

instrução e até mesmo na reavaliação quanto a necessidade e pertinência de 

assuntos do PlaDis das disciplinas relacionadas à arte da guerra. 

Com isso, percebe-se que a contribuição desse trabalho irá muito além de 

facilitar a atividade do OCA, o qual poderá contar com um checklist online das ações 

esperadas dos instruendos. Haverá o acréscimo na consciência situacional da 
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direção local e da direção geral que poderão, em tempo real, acompanhar os relatos 

dos OCA quanto a execução do PMS e, porventura, de seus óbices. Ou seja, haverá 

a elevação do padrão dos exercícios de campanha e das instruções dos Estb Ens, 

contribuindo na vertente prática e teórica da formação dos recursos humanos do 

Exército Brasileiro. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

A estruturação do presente trabalho objetiva apresentar a base conceitual 

identificada no estudo de caso da Manobra Escolar 2019 com vistas a levantar os 

requisitos para um software para acompanhamento de rendimento de discentes e 

consciência situacional em exercício de campanha de Estb Ens.  

O presente capítulo está dividido em três seções. A primeira seção está 

relacionada à provisão de consciência situacional. Essa seção explica como se 

obtém a consciência situacional por meio do processo de tomada de decisão e dos 

princípios de Comando e Controle, que conformam as dimensões e indicadores da 

variável dependente deste estudo. Nessa seção, abordam-se os software de 

controle do Exército Brasileiro e os software empregados para controle da DirEx nas 

edições de 2019 e 2020 da ME. 

A segunda seção procura contextualizar os processos que são abrangidos no 

acompanhamento do rendimento de discentes, a saber: a Gestão do Conhecimento 

aplicada na Manobra Escolar e a Gestão por Processos. 

A terceira e última seção do capítulo trata sobre a análise de requisitos de 

software, tem enfoque na teoria de levantamento de requisitos de software, tomando 

por base as funcionalidades elencadas na literatura sobre Gestão por Processos e 

Gestão do Conhecimento. 

2.1 CONSCIÊNCIA SITUACIONAL 

Com a finalidade de elencar as funcionalidades de software objeto desta 

pesquisa, inicialmente deve-se raciocinar com a provisão da consciência situacional 

para uma DirEx de exercício de campanha em Estb Ens. 

Entretanto, antes disso deve-se compreender que a função da DirEx (Figura 

1) consiste, no âmbito do Exc Cmp, de realizar o exercício do comando, cuja 

efetividade está diretamente relacionada com a produtividade dos subordinados, 

haja vista que ao comandante cabe planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar, 

conforme o manual de Estado-Maior e Ordens do Exército (BRASIL, 2003, p. 1-2). 
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FIGURA 1 - Tomada de decisão na DirEx Geral 
Fonte: Fonte: (SANTOS, 2019, p. 11) 

A execução das tarefas, em sua maior parte, estará a cargo dos 

subordinados. Sendo que alguns desses, normalmente, possuem determinado grau 

de comando interno, entretanto, para que esse comando ocorra com certo nível de 

autonomia, o comandante ou chefe em questão deve delegar parte de sua 

autoridade. “O Cmt poupa tempo e energia descentralizando atividades, delegando 

competência e responsabilizando os Cmt subordinados pelo cumprimento das 

missões que lhes atribuir. Esta cadeia de comando o habilita a dirigir e supervisionar 

a execução de seu plano” (BRASIL, 2003, p. 1-2). 

Na ME de 2019 as relações de subordinação podem ser abstraídas da figura 

2, que ilustra a integração da DirEx geral, por meio de seus O Lig, com as DirEx 

locais dos Cursos da AMAN, e com os OCA, encarregados de acompanhar a 

execução dos PMS. 

 

FIGURA 2 - Relações de subordinação entre DirEx durante a ME de 2019 
Fonte: (COSTA, 2019) 
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O princípio da delegação, classificada como parte da “arte de comando” pelo 

manual de Processo de Planejamento e Condução das Operações Terrestres 

(PPCOT), EB70-MC-10.211, compreende a designação de deveres e tarefas 

voltados à realização dos objetivos através do processo de delegação (BRASIL, 

2020, 1-4-1-5). Segundo, Chiavenato (2001, p. 276) este processo compreende a 

“designação de tarefas, a delegação de autoridade para a execução dessas tarefas 

e a exigência de responsabilidade para a sua execução”. 

Como consequência da delegação surge a descentralização do comando. “A 

descentralização do planejamento e da execução exige que o Cmt seja 

assessorado [...], na realização de estudos de situação e planejamentos, na 

coordenação da ação de comando e na supervisão da execução de suas decisões” 

(BRASIL, 2003, p. 1-2). 

Mantendo-se em mente o preconizado pelo PPCOT, nas edições da ME de 

2019 e 2020, o planejamento foi conduzido com vistas às ações táticas a serem 

desencadeadas, coordenado pelo E3 e executado de forma integrada, com a 

participação de todas as seções do Estado-Maior da AMAN. 

Ao longo da ME há de se considerar o processo de tomada de decisão, o 

qual se define como a maneira pela qual o planejamento se efetivará para que os 

objetivos possam ser alcançados demanda que decisões sejam tomadas. O 

processo decisório relaciona-se às diversas ações alternativas e a necessidade de 

escolha de uma das opções, o que configura o processo da tomada de decisão 

(CHIAVENATO, 2001, p. 233). 

Por conseguinte, no processo de tomada de decisão, durante a Manobra 

Escolar de 2019, a obtenção de dados, deu-se tanto por meio da informação pelos 

OCA e pelos O Lig de cada Estb Ens e cursos da AMAN sobre a possibilidade de 

coordenação de cada atividade previamente planejada. Por sua vez, a conjugação 

de fatores intervenientes realizou-se pela DirEx, por meio de consultas aos 

envolvidos sobre as possibilidades de alterações no planejamento, decorrentes de 

óbices. 

O manual de Comando e Controle, EB20-MC-10.225, explica que “o 

processo de tomada de decisão envolve a obtenção de dados, a conjugação de 
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fatores intervenientes, a obtenção e a manutenção da consciência situacional, até a 

decisão propriamente dita” (BRASIL, 2015, 1-1). Neste momento, faz-se oportuno 

conceituar “consciência situacional”. 

No Exército Brasileiro o conceito figurava em seu glossário desde 2009, com 

o seguinte texto. 

“Percepção precisa dos fatores e condições que afetam a execução da 
tarefa durante um período determinado de tempo, permitindo ou 
proporcionando ao seu decisor, estar ciente do que se passa ao seu redor e 
assim ter condições de focar o pensamento à frente do objetivo. É a perfeita 
sintonia entre a situação percebida e a situação real” (BRASIL, 2009, p. C-
24, grifo nosso). 

Em complemento, no manual sobre o “Processo de Planejamento e 

Condução Das Operações Terrestres”, EB70-MC-10.211, aborda como a 

consciência situacional deve ser alcançada. 

 
“Esta percepção atualizada do ambiente operacional é alcançada por 
intermédio da disponibilidade, ao decisor, de conhecimentos obtidos pela 
integração das diversas fontes, inclusive de inteligência, que associados à 
sua experiência profissional, às suas crenças e valores, bem como à sua 
habilidade no trato de outras informações disponíveis, lhe proporciona uma 
vantagem competitiva em relação ao seu oponente” (BRASIL, 2020, p. ‘1-4’, 
grifo nosso). 
 

A Doutrina Militar Terrestre, EB20-MC-10.102, prescreve que: 

“Em todos os níveis, os comandantes necessitam obter uma percepção 
atualizada e que reflita a realidade sobre o ambiente e a situação de tropas 
amigas e oponentes. A consciência situacional contribui com a decisão 
adequada e oportuna em qualquer situação de emprego, permitindo que os 
comandantes possam se antecipar aos oponentes e decidir pelo emprego 
de meios na medida certa, no momento e local decisivos, 
proporcionalmente à ameaça.” (BRASIL, 2014, p. ‘7-2’, grifo nosso). 

A Doutrina Militar terrestre afirma que “a incorporação de tecnologias 

ampliou a consciência situacional em todos os níveis de planejamento e condução 

das operações, possibilitando o controle de ações táticas por autoridades situadas 

nos níveis mais altos” (BRASIL, 2014, p.7-3). Desta forma, torna-se oportuno elencar 

os princípios de comando e controle (C²) (BRASIL, 2015, p. ‘2-2’-‘2-4’): 

a) O princípio da unidade de comando compreende aspectos básicos, dos 

quais são afetos ao objeto desta pesquisa: a cadeia de comando bem 
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definida, com clara divisão de responsabilidades; o sistema de 

comunicações seguro e confiável entre as forças em operação; o 

acompanhamento das ações planejadas para identificação dos desvios 

ocorridos e aplicação das correções pertinentes; e as ordens devem 

emanar de um único comandante em um determinado escalão; 

b) O princípio da simplicidade refere-se a um sistema de C² deve ser o mais 

simples possível e atender aos requisitos para os quais foi concebido, ou 

seja, sistemas demasiadamente complexos são mais suscetíveis a falhas 

e difíceis de operar e gerenciar, além de dispendiosos e mais expostos à 

atuação; 

c) O princípio da segurança consiste em negar ou dificultar o acesso não 

autorizado às informações das forças amigas, restringindo a liberdade de 

ação do oponente para ataques aos pontos sensíveis do sistema de C²; 

d) O princípio da flexibilidade é a “capacidade de os sistemas de C² 

modificarem sua organização e suas funcionalidades, de modo a atender 

aos ditames impostos pela evolução da situação operativa”; 

e) O princípio da confiabilidade é a “capacidade que tem um sistema de C² 

de proporcionar credibilidade a seus usuários, suscitando confiança nas 

suas potencialidades em função da sua eficácia”; 

f) O princípio da continuidade assevera-se que “os sistemas de C² devem 

operar ininterruptamente”; 

g) O princípio da rapidez define que “os sistemas de C² devem proporcionar 

rapidez ao processo decisório”; 

h) O princípio da amplitude refere-se à capacidade dos meios empregados 

para o apoio de C² devem-se estender por toda a área de atuação; e 

i) O princípio da integração a capacidade de compartilhar informações com 

forças de mesmo nível. Ou seja, a integração entre os anos do Curso e 

uma provável integração entre os Cursos do Corpo de Cadetes. 
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Retomando a questão da consciência situacional, tem-se que o Departamento 

de Segurança Interna Estadunidense (DHS1) utiliza o conceito de que a consciência 

situacional seria um “processo mental humano que pode ser aprimorado usando a 

tecnologia para acessar, analisar e apresentar informações, a fim de compreender 

melhor as condições existentes e como elas mudarão com o tempo” (EUA, 2014, p. 

8, tradução do autor). 

Desta forma, fica perceptível a inter-relação entre a consciência situacional e 

a tecnologia, bem como o reconhecimento da capacidade da tecnologia como 

ampliadora na gestão e análise de informações. Em consequência, torna-se 

oportuno apresentar o conceito de gestão de processo, que deriva do conceito 

administrativo de gestão de processo de negócio, de acrônimo em inglês BPM 

(Business Process Modeling). A definição do sítio business dictionary “gestão de 

processo” equivale a “atividades administrativas destinadas a definir um processo, 

estabelecer responsabilidades, avaliar o desempenho do processo e identificar 

oportunidades de melhoria” (WEBFINANCE, 2019). 

Finalmente, ao aproximar a importância da tecnologia do conceito de 

consciência situacional do DHS ao conceito de gestão de processo percebe-se que 

a utilização de uma ferramenta de tecnologia da informação, online, está 

perfeitamente alinhada com a almejada identificação de oportunidades de melhoria 

no processo para a ampliação da consciência situacional do decisor. 

Com isso, a obtenção e a manutenção da consciência situacional na ME de 

2019 foi propiciada por meio do material de comunicações e dos software Trello e 

GanttPro, que subsidiavam a decisão propriamente dita do coordenador da DirEx, 

conforme a apresentação do TC Lacerda, como E3 da AMAN e Chefe da Célula de 

Operações da Direção do Exercício em 2019, na Análise Pós Ação da Manobra 

Escolar de 2019 (DOS SANTOS, 2019). 

 

                                                 

1
 DHS - Sigla em inglês para Department of Homeland Security, ou seja, Departamento de Segurança Interna (tradução 

nossa). 
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2.1.1 Software de Controle do Exército Brasileiro 

O Centro de Desenvolvimento de Sistemas (CDS) divulga as ferramentas de 

Comando e Controle em utilização no Exército por meio do “Portal do Comando e 

Controle”, dentre os quais figuram o Pacificador, Comando e Controle do Centro de 

Operações (C²COp), Gerenciador de Campo de Batalha (GCB) e C² em Combate, 

conforme a figura 3. 

 

FIGURA 3 - Site Portal C2 
Fonte: Centro de Desenvolvimento de Sistemas (2020) 

O GCB é um software de Comando e Controle “concebido para apoiar o 

emprego de viaturas blindadas em operações de defesa e/ou GLO, possibilitando a 

formação da consciência situacional e a sincronização das ações entre os elementos 

envolvidos” (BRASIL, 2020) - http://portalc2.eb.mil.br/gcb/. 

 Por sua vez, o C² COp “é destinado a operar em ambientes voltados para 

exercícios de simulação de combate construtivos, [...] o qual possui recursos de 

compartilhamento de Calcos; clusterização de símbolos; envio e recebimento de 

mensagens; relatórios de pessoal, equipamentos e recursos” (BRASIL, 2020) 

http://portalc2.eb.mil.br/c2-cop/. 

Devido à natureza e finalidade dos sistemas apresentados este trabalho se 

limita a abordar os software Pacificador e C² em Combate naquilo em que se 

aproximam dos software GanttPro e Trello para cumprir a finalidade de melhor 

prover consciência situacional em um exercício de campanha no terreno. 

http://portalc2.eb.mil.br/gcb/
http://portalc2.eb.mil.br/c2-cop/
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2.1.1.1 Pacificador 

O software Pacificador destina-se ao “planejamento das ações a serem 

executadas, a sincronização das ações que permite ao decisor planejar um conjunto 

de ações a serem executadas, alocar meios e acompanhar o desenrolar destas 

entre os elementos envolvidos, bem como o tratamento de incidentes ocorridos” 

(CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, 2020). 

Realizado contato com o Centro de Desenvolvimento de Sistemas, OM 

responsável pela elaboração do sistema Pacificador, obteve-se a informação de que 

a administração do software Pacificador encontra-se sob o direcionamento do 

COTER. 

 

FIGURA 4 - Pacificador: Gráfico de Gantt (timeline) 
Fonte: O autor 

Os responsáveis pela administração do software Pacificador concederam um 

perfil de usuário para teste do software cujas características serão analisadas no 

capítulo referente aos resultados, no qual se compara o Pacificador, o Trello e o 

GanttPro com os requisitos de software elencados neste trabalho. 

Em linhas gerais, percebe-se que o Pacificador apresenta a possibilidade de 

planejamento e condução por meio do gráfico de Gantt. Na figura 4 é possível 

verificar que este software possui a linha de identificação do momento atual, 

representada na cor vermelha. Ademais, possibilita a especificação do horário de 

início e término com a capacidade de ilustração no gráfico desse alcance. 

Entretanto, verifica-se a impossibilidade de agrupar tarefas ou relacioná-las no 

ambiente gráfico. 
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FIGURA 5 - Pacificador: Matriz de Sincronização 
Fonte: O autor 

Na figura 5 verifica-se a capacidade do software de exibir os dados do gráfico 

de Gantt em uma tabela em forma de Matriz de Sincronização. 

2.1.1.2 C² em Combate 

O C² em Combate “tem como objetivo auxiliar os diversos escalões na 

execução das atividades de C², seja no planejamento de operações futuras, seja no 

acompanhamento de operações correntes ou mesmo na emissão de ordens para os 

escalões subordinados” (PERES, 2008, p. 9).  

 

FIGURA 6 - Peças de Manobra referenciada pelo C² em Combate 
Fonte: Palmeira (2010, p.4) 

Na figura 6 constam peças de manobra georrefenciadas pelo software C² em 

Combate. A finalidade do programa C2 em Combate é definida pelo coronel, do 
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quadro de engenheiros militares, Andersonn Kohl, um dos pioneiros nesse 

programa: 

“O Programa C2 em Combate tem por finalidade possibilitar ao 
Comandante, com seu Estado Maior, comandar e controlar as operações, 
por intermédio dos seguintes recursos, dentre outros: apresentação da 
visualização gráfica da manobra; redação de O Op, relatórios, planos, 
mensagens etc; segurança da informação; monitoramento dos sistemas de 
Man, Intlg, Log, Ap F, Mbld C Mbld Ptç e Def A Ae; - recursos de apoio à 
decisão e simulação.” (KOHL, 2007, p. 2) 

 

FIGURA 7 - Sumário Diário de Operações no C² em Combate 
Fonte: O autor 

A tramitação da documentação de operações por meio do software C² em 

Combate, como o Sumário Diário de Operações, mencionado por Kohl (2007, p.2) é 

apresentado na figura 7. 

O planejamento das ações é realizado por meio da funcionalidade 

denominada “Estudo de Situação”, a qual permite uma breve descrição da atividade, 

bem como a atualização do estágio de sua consecução, ilustrada pela figura 8. 

 

FIGURA 8 - Estudo de situação no C² em Combate 
Fonte: O autor 
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2.1.2 Software empregados no controle da Manobra Escolar 2019 

Nesta seção serão tratadas as descrições dos software selecionados para 

prover consciência situacional e acompanhamento do rendimento dos discentes 

para a ME de 2019, o GanttPro e o Trello. 

2.1.2.1 GanttPro 

No contexto dos software empregados, cabe apresentar o gráfico de Gantt, 

um tipo de gráfico de barras o qual ilustra um cronograma de projeto, que herdou o 

nome de seu inventor, Henry Gantt. O cronograma é um conceito de gerenciamento 

de projetos que pode ser entendido como uma lista de atividades e entregas, data 

de início e data de término; distinguindo-se dos demais por apresentar linhas 

horizontais que representam a duração do projeto no decurso do tempo (CLARK; 

POLAKOV; TRABOLD, 1922, p. 4-6, tradução do autor). 

Enquadrado como uma das principais técnicas de planejamento e controle, o 

gráfico de Gantt figura como opção ao Cronograma e a Técnica de Revisão e 

Avaliação de Programas (do inglês Program Evaluation and Review Technique - 

PERT), embora o seu uso não seja mutuamente excludente (CHIAVENATO, 2001, 

p. 242, 289). O cronograma (Figura 9) relaciona os eventos em função do tempo, 

cuja principal finalidade é sincronizar os eventos, apresentando os prazos 

planejados com o que fora realizado. 

 
FIGURA 9 – Cronograma 
Fonte: Chiavenato (2001, p. 238) 
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Por outro lado, o modelo básico de PERT (Figura 10) consiste em um 

diagrama de passos sequenciais, com eventos, atividades e relações, cuja execução 

implica realizar um projeto ou tarefa. Chiavenato (2001, p. 238 – 242) destaca que 

projetos mais complexos são desenvolvidos através do PERT. 

 

FIGURA 10 – PERT 
Fonte: Chiavenato (2001, p. 242) 

O gráfico de Gantt (Figura 11) assemelha-se ao cronograma quanto à 

apresentação temporal. Entretanto, diferencia-se por subdividir, originalmente, o mês 

em colunas semanais e por ser destinado ao controle semanal da produção. 

Segundo Chiavenato (2001, p. 239), a concepção de Henry Lawrence Gantt 

simplifica o tratamento dos padrões de tempo e dispensa o calendário, permitindo 

uma visualização mais simplificada. 

 

FIGURA 11 - Gráfico de Henry Lawrence Gantt 
Fonte: Chiavenato (2001, p. 239) 

Como exemplo de ferramentas de tecnologia da informação (TI) que se 

utilizam do conceito de diagrama de Gantt pode-se citar TeamGantt, uma ferramenta 

online, que pode ser integrada com a ferramenta Trello. O software TeamGantt é 

utilizado pelas seguintes empresas, a saber: Amazon, Disney e pela Netflix 

(TEAMGANTT, 2019). A ferramenta Smartsheet, análoga ao TeamGantt, é utilizada 

por empresas reconhecidas internacionamente como Cisco, a rede hoteleira Hilton 

e, também, pela Netflix (SMARTSHEET, 2019). Como opção ao TeamGantt e ao 

Smartsheet, por apresentarem a maioria dos recursos em sua versão paga, existe o 
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software Projectlibre, que é gratuito (PROJECTLIBRE, 2019). Ademais, existe a 

ferramenta GanttProject (GANTTPROJECT, 2019). 

 

FIGURA 12 - Software GanttPro na Manobra Escolar 2019 
Fonte: Apresentação do TC Lacerda no encerramento da ME 2019 (DOS SANTOS, 2019) 

Contudo, optou-se pela ferramenta GanttPro (Figura 12), cuja escolha foi 

motivada pela possibilidade de visualização das atividades previstas para um 

determinado dia serem dispostas conforme a hora de início e encerramento. 

Ressalta-se que não fora encontrada outra ferramenta online que tivesse a 

mesma funcionalidade. A ferramenta possui uma série de funcionalidades que serão 

abordadas na parte de levantamento de requisitos. O Ganttpro é um software que 

funciona em um computador, necessitando apenas de um navegador para acesso à 

internet. 

Ademais, visando facilitar a compreensão da descrição das funcionalidades 

identificadas o APÊNDICE K, que trata sobre requisitos, dispõe sobre uma série de 

figuras que ilustram a ferramenta GanttPro. Portanto, sugere-se ao leitor que 

consulte o APÊNDICE K para um aprofundamento nas características desse 

software. 

2.1.2.2 Trello 

A respeito da gestão de projetos pode-se citar a ferramenta Trello, o qual 

permite trabalhar com colaboração objetivando uma maior produtividade. O Trello é 

um software que funciona em um computador, necessitando apenas de um 
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navegador para acesso à internet. Ademais o Trello possui uma versão para 

aplicativo de smartphone para os sistemas operacionais Android e iOS. 

A utilização do Trello ocorre por meio do uso de quadros, listas e cartões de 

tarefas que podem conter comentários, anexos e listas de verificação (ATLASSIAN, 

2019). 

 

FIGURA 13 - Times e Quadros do Trello no contexto da Manobra Escolar 2019 
Fonte: O autor 

O Trello disponibiliza uma versão gratuita, que possui limitações, entretanto 

não existe restrição de tempo de uso, o que permite utilizar a ferramenta 

indeterminadamente. A ferramenta define como “time” (Figura 13, item 1) o grupo de 

pessoas que podem trabalhar com acesso a informações de tarefas na forma 

colaborativa. Dentro de cada time é possível criar grupos atividades chamados de 

“quadros” (Figura 13, item 2). Devido à especificidade de ser uma Operação Escolar, 

decidiu-se separar os “times” do Trello por função de combate e destinar um 

quadro para cada peça de manobra. Um fator de decisão para essa divisão foi a 

limitação de 10 quadros por time. É dizer, cada função de combate pode, no 

máximo, conter 10 peças de manobra. 

Diante desta limitação outros times foram criados com outras finalidades. 

Outro fator de decisão para definir a separação por times foi a compartimentação de 

informação. Desta forma, somente os O Lig que tinham necessidade de coordenar 

atividades com as outras funções de combate estavam presente tanto no time de 
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sua função de combate como da função de combate apoiada/apoiadora. Com isso, a 

título de exemplificação, a viabilização da coordenação de apoio de fogo ocorreu por 

meio da participação do O Lig do 84º BIB tanto do time da função Movimento e 

Manobra como da função de combate Fogos e, consequentemente, o O Lig do 51º 

GAC também participava de ambos os times mencionados. 

 

FIGURA 14 - Quadro do Trello do 51º GAC na Manobra Escolar 2019 
Fonte: ARTILHARIA, 2019, adaptada pelo autor 

 

Na figura 14 podemos observar os componentes de um quadro destinado a 

uma peça de manobra, no caso o 51º GAC. O quadro é composto de subgrupos 

denominados listas. Nos itens 1 e 2 da figura 14 temos a designação de uma lista 

para o acompanhamento dos PMS e de outra para o acompanhamento de missões. 

A implementação dos software de controle foi destinada a prover uma ampliação de 

consciência situacional dos PMS, entretanto, alguns cursos e Estb Ens decidiram 

aproveitar as capacidades da ferramenta para também incluir os dados das 

“missões”, cuja coordenação e controle estava apenas a cargo da DIREx local. 

Na capacitação realizada na 2ª Reunião de Coordenação da Manobra Escolar 

de 2019, orientou-se que a utilização das listas seria livre, havendo apenas a 

determinação de que os PMS fossem organizados por “cartão”, item 3 da figura 14. 

O “cartão” é a unidade básica de organização do Trello e geralmente é atribuído 
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para cada tarefa que possua um prazo, representado por uma data de entrega 

específica. Na visualização externa do cartão, dentro do quadro, se pode verificar a 

data de entrega e se a entrega já ocorreu, o que se representa por um código de 

cores: verde - entrega realizada; amarela – reporta a proximidade do encerramento 

do prazo; e vermelha - informa o atraso na atividade. Ademais, pode-se verificar a 

quantidade de itens da lista de verificação que foram concluídos, se existe algum 

anexo e se existe algum comentário sobre o PMS. 

No item 4 da figura 14 verifica-se um trecho da listagem de participantes do 

quadro, ou seja, ainda que todos os membros do time possam visualizar os quadros 

existentes, apenas aqueles que forem “convidados” para ingressar em um quadro 

podem modificá-lo. Em consequência, o integrante do quadro do 211º RC Mec não 

pode alterar os dados do quadro do 551º BIL, por exemplo, com base no time 

Movimento e Manobra da figura 13. Por outro lado, o Trello pode ser considerado de 

uso flexível, pois, por exemplo, no item 5 da figura 14, onde consta o nome do “time” 

(Fogos), também é o local onde se pode alterar o time de um quadro, ou seja, caso 

os times estejam montados com base em Forças-Tarefas (FT) modulares, a 

ferramenta não limitaria a mudança de planejamento. Exemplificando, havendo duas 

FT: FT RC Mec e a FT BIB, seria possível enviar o 213º RCB para qualquer uma das 

duas FT, assim como na ferramenta Trello. Desta forma, essa característica mostra-

se como uma funcionalidade relevante para uma ferramenta para coordenação e 

planejamento de uma Operação Escolar. 

Finalizando os itens da figura 14, o item 6 aponta o campo de pesquisa que 

serve para encontrar cartões, com base em seu título, campo que foi utilizado com 

frequência para interligar a ferramenta GanttPro com o Trello. Devido ao elevado 

número de PMS da Manobra Escolar de 2019, que ultrapassou o 600, em todos os 

PMS se atribuiu uma identificação alfanumérica, no item 3 da figura 14, tem-se 

“GA-08”. A coordenação pela DIREx se dava com base no GanttPro que funcionou 

como uma Matriz de Sincronização evoluída. Havendo interesse em levantar 

informações específicas sobre determinado PMS, observava-se a identificação 

alfanumérica no GanttPro, figura 15, a qual era pesquisada no Trello, por meio do 

campo do item 6 da figura 14, conforme exemplificado na figura 16. 
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FIGURA 15 - Identificação de PMS no GanttPro 
Fonte: O autor 

 

FIGURA 16 - Busca de PMS a partir de outro quadro (Peça de Manobra) 
Fonte: Cavalaria (2019) 

Em um cartão é possível descrever a atividade a ser realizada de forma livre, 

bem como definir uma data de entrega, inserir anexos e estipular uma lista de 

verificação de ações. O acompanhamento do PMS pode ser feito por meio de um 

cartão do Trello ao inserir os dados necessários como a data e hora prevista para o 

início do PMS, além da conduta esperada do instruendo, expressa por meio de uma 

séria de ações a serem realizadas decompostas em uma lista de verificação, 

conforme representado na figura 17. 
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FIGURA 17 - PMS controlado por meio de cartão do Trello 
Fonte: Artilharia (2019) 

 Os comentários servem como meio de comunicação entre o OCA e seu O Lig 

na DIREx (Figura 18) e como arquivo dos relatos para consulta do instrutor que será 

responsável por montar a instrução na próxima edição da Operação Escolar.  

 

 

FIGURA 18 - Comentário em um PMS sobre possível oportunidade de melhoria 
Fonte: Artilharia (2019, adaptada pelo autor) 

Por fim, destaca-se que o software Trello pode ser preenchido por 

smartphone que tenha seu aplicativo instalado, ainda que não disponha de conexão 

e internet, a disponibilidade do software para preenchimento de dados permanece 

ativa, dependendo de um novo estabelecimento de conexão de internet apenas a 

atualização das informações na base de dados, que é online. De qualquer maneira, 

a informação pode ser passada do OCA ao O Lig por meio de rádio (anexo H da 

Ordem de Instrução nr 004-E3/EMG AMAN, de 26 de agosto de 2019), o qual pode 
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realizar o preenchimento da ferramenta em seu computador, de maneira a manter a 

informação o mais atualizada possível a fim de prover consciência situacional tanto à 

DIREx geral como à DIREx local para fins de assessoramento aos decisores. 

2.2. ACOMPANHAMENTO DO RENDIMENTO DOS DISCENTES 

Ao objetivar a identificação das funcionalidades de software voltado ao 

aumento da consciência situacional da direção de exercício de um exercício de 

campanha de estabelecimento de ensino deve-se ter em mente que a consciência 

situacional desse tipo de exercício compreende também a percepção sobre a 

consecução dos recursos mobilizados pelas competências. 

Em 2017 o EB iniciou a implantação do Ensino por Competências, conforme a 

portaria nº 11-DECEx, de 31 de maio de 2017, a qual estabelece conceitos e 

diretrizes sobre esse tipo de ensino (BRASIL, 2017a, p. 1). Em consequência, a 

portaria nº 028-DECEx, de 7 de fevereiro de 2019, “revogou as portarias que 

normatizam o ensino por objetivos no âmbito do DECEx devido à conclusão da 

implantação do ensino por competências nos estabelecimento de ensino 

subordinados, vinculados e OM com encargos de ensino do DECEx” (BRASIL, 2019, 

p.1). Da norma em vigor, extrai-se da portaria nº 11-DECEx o seguinte: 

Art. 2º Competência é a ação de mobilizar recursos diversos, integrando-os, 
sinérgica e sincronicamente, para decidir e atuar em uma família de 
situações. 
Parágrafo único. Os recursos mobilizados pelas competências incluem: 
I – conhecimentos; II – habilidades; III – atitudes; IV – valores; e V – 
experiências. (BRASIL, 2017a, p. 1) 
 

Com isso, as funcionalidades do referido software devem proporcionar o 

acompanhamento do rendimento dos discentes face às experiências na execução 

dos PMS, que visam verificar o nível de absorção de conhecimentos e habilidades 

desses instruendos. No intuito de compreender como o acompanhamento do 

rendimento dos discentes fora planejado e executado a partir da ME 2019, esta 

seção abarca os conceitos de Gestão por Processos, Gestão do Conhecimento e 

Gestão de Processos no contexto desse Exc Cmp de Estb Ens. 
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Em primeiro lugar, a teoria sobre Gestão por Processos norteia, por meio de 

uma metodologia, como as atividades devem ser sistematizadas para que ocorra 

uma melhoria de processo, no caso desse estudo trata-se do processo de 

acompanhamento do rendimento dos discentes. Em segundo lugar, a teoria de 

Gestão de Processos relaciona-se às técnicas voltadas para gerenciar o 

desempenho dos resultados. Por último, a teoria de Gestão de Conhecimento 

fundamenta as ações realizadas a partir da ME de 2019 para a obtenção de dados, 

dentre eles as oportunidades de melhoria na montagem do PMS e na instrução na 

qual se baseiam os PMS, com a finalidade da criação de conhecimento 

organizacional. 

A próxima seção, que trata sobre a análise de requisitos, abordará as 

funcionalidades requeridas, expressas na literatura, pela Gestão por Processos e 

pela Gestão do Conhecimento para a elaboração de um software afeto a essas 

áreas. 

2.2.1 Gestão por Processos 

O objetivo dessa seção é apresentar os principais conceitos da Gestão por 

Processos, comparando com o executado na ME 2019, de modo a justificar a 

utilização dessa teoria como fonte de funcionalidades para o software objeto desta 

pesquisa. 

Adam Smith apresenta o conceito de processo como “um conjunto de 

atividades cuja operação conjunta produz um resultado de valor para o cliente” 

(SMITH, 1993 apud DE SORDI, 2018, p. 24). Por sua vez, a Gestão por Processos, 

do inglês Business Process Management (BPM), é definida como uma “metodologia 

para gerenciamento sistemático centrado no cliente, objetivando medição e melhoria 

de todos os processos da organização por meio de times multifuncionais e com 

delegação de autonomia aos funcionários” (LEE; DALE, p. 214-225, 1998 apud DE 

SORDI, 2018, p. 24). 
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Devido à complexidade e a importância da conceituação para a compreensão 

de seu relacionamento com o presente Estudo de Caso faremos uso das exigências 

da abordagem administrativa de Mohamed Zairi2, para ampliar o entendimento 

desse conceito. Desta forma, Zairi pontua as seguintes exigências da gestão por 

processos (ZAIRI p. 64-80, 1997 apud DE SORDI, 2018, p.29): 

a) mapear e documentar as principais atividades; 

b) empregar os Sistemas de Informação e documentar os procedimentos 

para assegurar disciplina, consistência e continuidade de resultados com 

qualidade; 

c) utilizar a mensuração de atividades para avaliar o desempenho de cada 

processo individualmente e estabelecer objetivos e níveis de entregas que 

podem incorporar objetivos corporativos; 

d) focar nos clientes, conectando horizontalmente as atividades-chave; 

e) empregar a melhoria contínua para a solução de problemas e da geração 

de benefícios adicionais; 

f) utilizar as melhores práticas para assegurar o alcance de altos níveis de 

competitividade; e 

g) empregar a mudança cultural. 

No sentido de validar as exigências de Zairi, cita-se que o professor Frank 

Ostroff, da universidade de Oxford, Inglaterra, elenca princípios fundamentais que 

caracterizam a abordagem administrativa da Gestão por Processos (OSTROFF, 

1999, p. 10,11). 

A intenção do presente trabalho não é se aprofundar na Gestão por 

Processos, cabendo mencionar que dos princípios de Ostroff são verificáveis 6 (seis) 

das 7 (sete) exigências de Zairi, excetuando-se a exigência “1) mapear e 

documentar as principais atividades”, evidenciando assim a pertinência dessas 

exigências. Os outros princípios referem-se a condutas, essencialmente, 

                                                 

2 Antigo professor da universidade de Bradford, Inglaterra, e atual conselheiro sênior do escritório 
do primeiro-ministro inglês nos Emirados Árabes Unidos (THE GLOBAL ORGANISATIONAL 
EXCELLENCE CONGRESS, 2018) 
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relacionadas ao melhor emprego e desenvolvimento dos recursos humanos das 

empresas (OSTROFF p. 10-11, 1999 apud DE SORDI, 2018, p. 30-31). 

Acerca da contextualização na Manobra Escolar, percebe-se, por meio da 

coleta documental da Ordem de Instrução (OI) da Manobra Escolar de 2019, que a 

maioria das exigências de Zairi é cumprida, excetuada a utilização de mensuração 

de atividades. Ou seja, a OI da ME 2019 contempla o mapeamento das principais 

atividades, as quais contam com o anexo próprio para sua pormenorização de 

ordens e desdobramentos. 

Ademais, exemplificando, consta nessa OI, o emprego dos software Trello e 

do GanttPro, por meio da utilização desses se estruturou uma metodologia de 

avaliação do desempenho dos discentes, definida no anexo de Arbitragem da OI, 

empregando sistemas de informação e, provocando, assim uma mudança cultural e 

focando no cliente ao conectar as atividades-chave, de acordo com as exigências de 

Zairi. Consequentemente, as funcionalidades aconselháveis para software de 

Gestão por Processos (item 2.3.2, p. 89) são aplicáveis ao presente estudo, 

constantes no Apêndice A. 

2.2.1.1 Produto 

No caso da Manobra Escolar de 2019, foram considerados como produtos, ou 

seja, os resultados de valor para o cliente, tanto o conhecimento acerca de 

oportunidades de melhorias na elaboração do PMS para a próxima edição, quanto o 

conhecimento a respeito das oportunidades de melhorias nas instruções que 

subsidiam doutrinariamente o referido PMS. 

2.2.1.2 Clientes 

Em contrapartida, os clientes são aqueles que necessitam de um produto com 

valor agregado, com um papel complexo em relação aos processos de negócios. Os 

clientes não são apenas consumidores, pois se tornaram, na atualidade, cada vez 

mais inter-relacionados e participativos, atuando, inclusive na definição e 

especificação final dos resultados gerados pelo processo (DE SORDI, 2018, p. 99-
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100). De Sordi (2018, p. 100) destaca que “deve haver um canal de comunicação 

direto para a coleta de feedbacks dos clientes sobre o processo de negócio, além de 

implementar indicadores de desempenho em níveis de utilização dos recursos e 

níveis de satisfação dos clientes”. 

No processo de criação de novos conhecimentos, implementado na Manobra 

Escolar de 2019, verificam-se como clientes a DirEx, a Direção de Ensino, os Cmt de 

Curso, os S3, coordenadores de ano, instrutores e instruendos. 

2.2.1.3 Melhores práticas 

No campo das melhores práticas se destaca o conceito de “perdas de 

processo” como sintoma dos processos de negócios ineficientes que não agregam 

valor aos clientes, tais como a “perda de tempo” e “perda de correção”, elencadas 

por Taiichi Ohno, nas quais inclui-se, ainda no contexto deste estudo, a “perda 

informacional”, definida por Prasad (PRASAD p. 178-197, 1999 apud DE SORDI, 

2018, p. 100-101). A perda informacional engloba a “conversão de formatos, baixa 

qualidade de informações, recuperação e geração de arquivos e notificações 

desnecessárias” (DE SORDI, 2018, p. 101). 

Com a finalidade de evitar a “perda de tempo”, determinou-se que o 

documento diário acerca de oportunidades de melhoria na instrução e nos PMS 

fosse simples, sem exigências quanto à formatação. É sabido que a demora no 

relato de qualquer fato pode implicar em imprecisão na transmissão plena de um 

dado ou informação. O anexo F, da Ordem de Instrução nº 004-E3, de 26 de agosto 

de 2019, da AMAN, determinou a entrega dos relatórios no dia subsequente à 

realização do PMS, após a realização das tarefas ilustradas em seu Apêndice 1 

(Anexo A), objetivando dirimir a “perda de correção” na precisão do relato das 

oportunidades de melhoria. 

2.2.1.4 Indicadores de desempenho 

A mensuração de atividades para avaliar o desempenho de cada processo 

pode ser atingida por meio do monitoramento do desempenho do processo de 

negócios são denominados de indicadores de desempenho (key performance 

indicators – KPI), entre os quais destacam-se (DE SORDI, 2018, p. 96-97): 
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a) indicadores econômicos e financeiros (custos, lucros, entre outros); 

b) indicadores de produtividade e qualidade (erros, satisfação dos clientes, 

etc); 

c) indicadores sociais e ambientais (profissionais alocados no processo, 

categorizações de clientes, etc); e 

d) aprendizado e conhecimento. 

Os indicadores de desempenho não são objeto de estudo desta dissertação, 

contudo foram abordados nas perguntas aos entrevistados sobre a sua utilização no 

contexto do uso de um software de controle da DirEx em um exercício de campanha 

em estabelecimento de ensino. 

2.2.2 Gestão de Processos 

A Gestão de Processos está relacionada à engenharia operacional, sendo um 

estilo de organização e gerenciamento da operação (DE SORDI, 2018, p.36, 37). 

Em outras palavras, a Gestão de Processos resume-se a gerenciar desempenho e 

resultados (SILVA, 2015, p. 20). 

No sentido de cumprir a exigência da Gestão por Processo “mapear e 

documentar as principais atividades” de Zairi, faz-se necessário abordar a técnica 

“mapa de processo”, da Gestão de Processos (ZAIRI p. 64-80, 1997 apud DE 

SORDI, 2018, p.29). O “mapa de processo” é a técnica de descrever de forma visual 

o processo, compreendendo todas as suas etapas. Pode ser expresso como um 

fluxograma desprendido de seus requisitos estéticos de medidas e formatações, cujo 

foco é a descrição do processo, de formar simples e direta (SILVA, 2015, p. 82). 

A compreensão plena do fluxograma demanda a definição de alguns 

conceitos básicos. Primeiramente, tem-se que “uma ‘atividade’ corresponde a uma 

unidade lógica de trabalho executada dentro de um processo” (DE SORDI, 2018, p. 

79). Ressalta-se que, como sinônimo de “atividade” outros autores podem empregar 

os termos “processo elementar” ou “tarefa”. Em segundo lugar, “o fluxo de trabalho 

do processo descreve a sequência de execução das diversas atividades que o 
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compõem, indicando a atividade ou as atividades possíveis de execução após a 

conclusão de cada uma de suas atividades” (DE SORDI, 2018, p.83) 

Neste trabalho a aplicação prática de um fluxograma é percebida em duas 

situações: na metodologia de acompanhamento do rendimento, por meio do 

“fluxograma do processo de arbitragem” (Figura 19), e na ferramenta Ganttpro 

voltada a prover consciência situacional. 

 
FIGURA 19 - Fluxograma do Processo de Arbitragem 
Fonte: O autor  

O “fluxograma do processo de arbitragem” (Figura 19), Anexo A deste 

trabalho, que explica a sistematização do fluxo da produção do conhecimento a 

partir dos PMS, permite não apenas identificar definir tarefas e cargos, da etapa 

“designar as pessoas para sua execução” e a “coordenar e integrar todos os 

esforços” da função administrativa neoclássica organização (CHIAVENATO, 2001, p. 

246), como também possibilita acompanhar “os quatro modos do modelo SECI”, da 

Gestão do Conhecimento (TAKEUCHI; NONAKA, 2008, p. 22-23). 

 
FIGURA 20 - Fluxograma de atividades no gráfico de Gantt do software GanttPro 
Fonte: O autor 
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O fluxograma é utilizado na provisão de consciência situacional no gráfico de 

Gantt contido no software GanttPro, o qual ilustra as relações entre as atividades de 

diferentes peças de manobra (Figura 20), possibilitando também o planejamento 

coordenado das ações. 

2.2.3 Gestão do Conhecimento aplicada na Manobra Escolar de 2019 

Com vistas a identificar quais as funcionalidades devem integrar um software 

destinado ao acompanhamento do rendimento dos discentes, elucidam-se, nesta 

seção, os fundamentos teóricos do processo de Gestão do Conhecimento adotado 

em 2019, para a consecução do referido acompanhamento. O processo fora 

desenvolvido e implementado para solucionar o problema da falta de aproveitamento 

dos dados existentes na Manobra Escolar, identificáveis nos PMS, sua 

transformação em informação e produção de conhecimento organizacional. 

No presente estudo foca-se no tratamento desse processo em proveito da 

AMAN, enquanto organização, aplicáveis por seus cursos de Armas, Quadro e 

Serviço. Neste item aborda-se a base teórica do processo de Gestão do 

Conhecimento, o qual será explorado em item referente da seção de levantamento 

de requisitos de software (item 2.3.22, p. 95). 

Ao adentrar em uma seara detentora de nome autoexplicativo, o significado 

de seu objeto de estudo e finalidade ainda é pouco difundido exigindo a 

conceituação de Gestão do Conhecimento. “A Gestão do Conhecimento surge nos 

anos noventa como uma forma específica de fazer com que o conhecimento 

produzido na empresa seja identificado, gerenciado e mantido na organização 

independentemente de quem o produziu” (BRITO, 2008, p.136). “O conhecimento é 

a informação estruturada que tem valor ou que agrega valor para uma organização” 

(CHIAVENATO, 2001, p. 501). Exemplifica-se que na era da informação, embora o 

capital financeiro mantenha sua relevância, tornou-se perceptível a sua dependência 

do conhecimento e de como utilizá-lo adequadamente. 

A Diretriz Estratégica de Ensino do EB prescreve que no Sistema de Ensino 

do Exército, “os Institutos de Pesquisa, que realizam estudos e pesquisas com o 
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propósito de aperfeiçoar os processos, desenvolver conhecimento e dotar o Exército 

de novas técnicas e de novos materiais”, enquanto que “os Estabelecimentos de 

Ensino, que têm a missão de planejar, administra e avaliar o ensino e a 

aprendizagem, fornecendo informações aos escalões superiores sobre a execução 

do processo” (BRASIL, 2002b, p. 2).  

Em sentido diferente do prescrito na Diretriz Estratégica de Ensino do EB, 

Koulopoulos et al (1997 apud CHIAVENATO, 2001, p. 501) afirmam que 

organizações bem-sucedidas estimulam as pessoas para que apliquem seus 

conhecimentos na solução dos problemas na busca da inovação rumo à excelência, 

concluindo que a organização baseada no conhecimento depende da gestão do 

conhecimento. 

Contudo, em 2018 as Normas para a Construção de Currículos, NCC-EB60-

N-06.003, definem que: 

Art. 2º A construção curricular engloba tanto os trabalhos de elaboração 
como os de revisão curricular. Será realizada em etapas que somente 
poderão ser suprimidas, ou cumpridas em parte, quando se referirem aos 
procedimentos de revisão curricular. 
§ 1º A revisão curricular ocorrerá quando da alteração das normas que 
regem o ensino, do perfil profissiográfico, da atualização doutrinária e 
conteúdos ou por determinação do Escalão Superior. 
 Art. 36. As disciplinas são conhecimentos específicos que compõem o 
currículo. [...] 
Art. 37. As disciplinas serão estabelecidas nos PLADIS e PLANID, com 
base nos EC

3
 correspondentes. (BRASIL, 2018, p. 5,13, grifo nosso) 

Antes de concluir parcialmente sobre a dinâmica da atualização do 

conhecimento no Exército, torna-se oportuna a colocação de Davenport e Prusak 

(1998 apud Chiavenato, 2001, p. 501) que apresenta o conceito de gestão de 

conhecimento como um processo integrado destinado a criar, organizar, disseminar 

e intensificar o conhecimento para melhorar o desempenho global da organização. 

                                                 

3
 Elementos de Competências (EC) - microcompetências que desencadeiam a elaboração do Plano 
Integrado de Disciplinas (PLANID) e do Plano de Disciplinas (PLADIS). São ações elaboradas pela 
decomposição das Unidades de Competência (UC). Descrevem o que os concludentes devem ser 
capazes de fazer nas situações funcionais na respectiva UC. Devem ser relevantes no interior do 
processo de formação e cumpridos integralmente pelo discente. Devem ser suficientemente 
concretos para serem avaliados segundo critérios objetivos. Mobilizam capacidades funcionais. 
(BRASIL, 2018, p. 6) 
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Ressalta que o conhecimento é mutável e dinâmico e a sua obsolescência é cada 

vez mais rápida (CHIAVENATO, 2001, 516).  

Partindo da premissa que os Estb Ens do EB são organizações que 

compartilham do pensamento de Koulopoulos, por estimularem as pessoas para que 

apliquem seus conhecimentos, tem-se que essas são organizações baseadas no 

conhecimento que dependem da gestão do conhecimento. Soma-se a esta premissa 

o fato do o conhecimento ser mutável e dinâmico, conforme Chiavenato é possível 

concluir que, no EB, além dos Institutos de Pesquisas, os Estb Ens podem produzir 

o conhecimento específico, as disciplinas. 

Acerca do papel do instrutor e do instruendo na gestão do conhecimento, 

cabe expor algumas orientações da Política de Ensino no EB considera que: 

1) o Ensino no Exército como atividade prioritária capaz de manter 
atualizados os recursos humanos, consoante a evolução e o progresso 
em todos os campos do conhecimento; 
2) a utilização, pelo professor/instrutor, de técnicas pedagógicas que 
visem a estimular o aluno na busca do conhecimento, atuando como 
facilitador da aprendizagem e avaliador do desempenho, de forma a 
constituir-se num agente eficaz na produção dos resultados almejados 
no processo educacional; 
3) o aluno como figura central de todo o processo didático-
pedagógico, disponibilizando-se as condições necessárias ao 
desenvolvimento de seu pensamento criativo e espírito crítico, baseado na 
experimentação, objetivando superar os constantes desafios das atividades 
cotidianas (BRASIL, 2002a, p. 1, grifo nosso) 

A criação de conhecimento nos Estb Ens deve seguir as prescrições de 

construção e alteração curricular previstas nas Normas para a Construção de 

Currículos, NCC-EB60-N-06.003. Além disso, não apenas a alteração doutrinária, 

como também a mudança no perfil profissiográfico pode ensejar revisões 

curriculares. Logo, ao considerar as orientações da Política do Ensino no EB, nessa 

linha de raciocínio, conclui-se que deve haver acompanhamento dos instrutores 

junto aos instruendos no processo de gestão de conhecimento. 

Na Gestão de Conhecimento, dois professores da Universidade de 

Hitotsubahsi, Japão, Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka são proeminências, 

considerados por Brito (2008, p.136) como pioneiros do estudo da Gestão do 
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Conhecimento por serem autores da “Teoria da Criação do Conhecimento 

Organizacional”. 

Em 2004, na obra “Gestão do Conhecimento” Takeuchi e Nonaka aprimoram 

a definição de novos conceitos e apresentam uma nova teoria. Destacam que “a 

divisão cartesiana entre sujeito e objeto, conhecedor e conhecido, deu origem a uma 

visão da organização como um mecanismo para o ‘processamento de informações’” 

com a limitação de não explicar a inovação. Salientam que para realizar a ação de 

inovar as empresas, além de visar a solução de problemas e adaptar-se ao 

ambiente em mudança, criam novos conhecimentos e informações. (TAKEUCHI; 

NONAKA, 2008, p. 54). 

Takeuchi e Nonaka (2008, p. 26) afirmam que o conhecimento pode ser 

criado apenas por indivíduos e que a criação do conhecimento organizacional 

é um processo que amplifica o conhecimento criado pelo indivíduo, através do 

diálogo, discussão e o compartilhamento de experiências para resolução de 

contradições. 

Os autores Takeuchi e Nonaka teorizam, introduzindo, os conceitos de dois 

tipos de conhecimentos: o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. Definem 

o conhecimento explícito como passível de ser expresso em palavras, números ou 

sons e compartilhado na forma de dados, manuais, entre outros. Por sua vez, 

definem conhecimento tácito como altamente pessoal e difícil de formalizar e de 

compartilhamento dificultoso, existindo duas dimensões de conhecimento tácito: a 

técnica e cognitiva. A “técnica” engloba as habilidades informais de e de difícil 

detecção, o know-how. A “cognitiva” compreende as percepções, crenças, modelos 

mentais, ideais e valores (TAKEUCHI; NONAKA, 2008, p. 19, grifo nosso). 

Machado (2011, p. 172-173) refere-se ao conhecimento tácito, de Takeuchi e 

Nonaka, exemplificando que o valor deste conhecimento torna-se perceptível 

quando um colaborador se afasta da empresa. Afirma que a partir desse momento o 

conhecimento tácito do colaborador começa a fazer falta. Da mesma forma, em um 

Estb Ens quando ocorre o afastamento, por motivo de transferência, de um instrutor 

que possui amplo conhecimento sobre determinado assunto ou disciplina pode 

haver a perda do conhecimento tácito do instrutor que não foi transformado em 
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explícito por meio da atualização do Plano de Sessão. Ademais, o conhecimento 

tácito não deve ficar restrito a um único indivíduo, por haver no caso da AMAN, 

instruções de outros anos da formação no Curso correlatas a instrução em questão 

que deveriam ser atualizados também, ou seja, há a necessidade da criação de um 

conhecimento explícito organizacional, ainda que apenas no âmbito do Curso das 

armas, quadro e serviço. 

2.2.3.1 A estruturação do processo de criação do conhecimento organizacional 

Takeuchi e Nonaka comparam os modelos “top-down”, segundo o qual 

somente os administradores do topo são capazes de criar conhecimento, como o 

modelo “bottom-up”, que afirma, por sua vez, que o conhecimento seria criado por 

aqueles que tem contato direto com a atividade prática, a linha de frente 

(TAKEUCHI; NONAKA, 2008, p. 26). 

Os autores afirmam que o modelo “top-down” é mais adequado para a gestão 

do conhecimento explícito, a inserção de uma nova disciplina na grade curricular 

pela direção de ensino exemplifica a afirmação. Por outro lado, o modelo “bottom-

up” é mais propício para a gestão do conhecimento tácito, por ser advindo da 

experiência dos que integram a linha de frente (TAKEUCHI; NONAKA, 2008, p. 26). 

Tendo-se em mente que o conhecimento tácito advém da experiência do 

indivíduo ao executar uma atividade. Ou seja, o indivíduo, ainda que não seja da 

“linha de frente” também desenvolve o seu conhecimento tácito. Para que o 

conhecimento tácito seja criado em prol da organização, ou seja, a criação de 

inovações “é um processo altamente pessoal no qual se torna indispensável o 

compromisso dos empregados” (TAKEUCHI; NONAKA, 2008, p. 30). 

Contudo, os autores alertam quanto ao perigo advindo da ênfase isolada no 

conhecimento tácito e citam a experiência no Japão na 2ª Guerra Mundial como 

exemplo: 

O Exército Imperial Japonês também é uma organização que caiu na 
mesma armadilha, durante a Segunda Guerra Mundial. Não foi capaz de 
distanciar-se do conceito de combate corpo-a-corpo, representado pela 
carga da baioneta. Adaptou-se excessivamente aos sucessos anteriores e 
fracassou em desaprender essas experiências no ambiente novo e mutável.  
(TAKEUCHI; NONAKA, 2008, p. 30) 
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Takeuchi e Nonaka (2008, p. 30) alertam sobre o risco que correm as 

empresas japonesas de deixarem de ser competitivas no mercado internacional 

dentro do ritmo que está ocorrendo na Revolução da Informação e aconselham: 

As empresas japonesas necessitam fazer um melhor uso da tecnologia 
avançada de comunicação, da capacidade dos software e dos sistemas de 
administração computadorizada, para acumular, estocar e disseminar o 
conhecimento explícito por toda a organização. (TAKEUCHI; NONAKA, 
2008, p. 30) 

Nesse contexto, apresentam o modelo “middle-up-down” (Figura 21), proposto 

na obra “Criação do Conhecimento na Empresa”. O modelo proposto define que a 

alta administração proporciona o sentido de direção, ou seja da “visão de futuro da 

empresa”, enquanto que os empregados da linha de frente tem contato com a 

realidade atual. Neste sentido, os administradores medianos (ou centrais) seriam os 

criadores do conhecimento por sintetizarem o conhecimento tácito da alta 

administração e dos indivíduos da linha de frente (TAKEUCHI; NONAKA, 2008, p. 

27), como visto na figura 2. 

 

FIGURA 21 - Processo "middle-up-down" de Takeuchi e Nonaka 
Fonte: Takeuchi e Nonaka (2008, p. 27) 

 

Destaca-se que os administradores centrais, segundo Takeuchi e Nonaka, 

são os criadores do conhecimento por serem os líderes ao realizar a síntese entre “o 

que deveria ser” e “o que é” em um processo que envolve uma interação espiralada 

entre o topo e a linha de frente (2008, p.27). Cabe a observação da palavra 

“medianos” ser uma tradução do japonês e referir-se ao meio do processo “middle-

up-down”, ou seja, poderia ser substituída por centrais. Ademais, verifica-se No 

gráfico uma possibilidade de contextualização do papel de administrador central 
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desempenhado na sistemática de Gestão do Conhecimento na Manobra Escolar de 

2019. 

 

FIGURA 22 - Processo "middle-up-down" aplicado na ME 2019 e na ME 2020 
Fonte: O autor 

Neste sentido, é possível referir-se aos Comandantes de Curso ou 

representantes de Estb Ens e aos S3 de curso/Estb Ens como administradores 

centrais (Figura 22). O conhecimento tácito não será criado em duas situações. A 

primeira refere-se à hipótese da ausência de iniciativa do relato do instruendo, por 

meio da orientação do OCA/instrutor através de uma APA relativo à instrução a que 

se refere o PMS. A segunda situação em que não ocorrerá criação de conhecimento 

tácito se refere a quando faltar percepção ou o registro do OCA relativo à melhoria 

na montagem no PMS. 

A síntese ou produção de novos conhecimentos relaciona-se à amplificação, 

por parte da organização, do conhecimento criado pelos indivíduos, o qual se 

incorpora à rede de conhecimento da organização. A amplificação do conhecimento 

se dá pela interação contínua, dinâmica e simultânea entre o conhecimento tácito e 

o conhecimento explícito, por meio do ciclo do modelo SECI (TAKEUCHI; NONAKA, 

2008, p. 22-23). 

O modelo SECI é o acrônimo de Socialização, Externalização, Combinação e 

Internalização. Takeuchi e Nonaka contextualizam o modelo SECI asseverando que 
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a criação do conhecimento se inicia com a socialização e passa através dos quatro 

modos de conversão do conhecimento. 

 

FIGURA 23 - Modelo SECI para Criação de Conhecimento Organizacional 
Fonte: (TAKEUCHI; NONAKA, 2008, p. 23) 

Os quatro modos do modelo SECI, presentes No gráfico , podem ser 

identificados no “fluxograma do processo de arbitragem”, nos ANEXOS A, deste 

trabalho, que explica a sistematização do fluxo da produção do conhecimento a 

partir dos PMS, o qual será retomado na parte referente à Gestão por Processo. 

2.2.3.1.1 Socialização 

A socialização converte o conhecimento de tácito para tácito, através de 

experiência direta (TAKEUCHI; NONAKA, 2008, p. 23). Ao introduzir a nova teoria 

os autores citam o sociólogo britânico Anthony Giddens, que alega acerca da 

influência exercida pelo ambiente nos pontos de vista e nas ações das pessoas. 

Portanto, consideram que o conhecimento é criado através das interações entre 

seres humanos e seu ambiente, por meio da “consciência prática” (TAKEUCHI; 

NONAKA, 2008, p. 96). 

Na Manobra Escolar de 2019, a socialização fora verificada na realização do 

PMS, no ambiente propiciado pela situação específica de cada problema, permitindo 

a vivência do instruendo. Por outro lado o OCA, além de avaliar o rendimento do 

discente acerca da execução da conduta esperada, deve verificar se a montagem do 
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PMS permite que sejam proporcionadas ao instruendo as condições de execuções 

planejadas. 

Ambas experiências produzem uma percepção pelos instruendos e 

OCA/instrutor do PMS ter ocorrido ou não conforme o esperado pelos envolvidos, 

conforme pode ser observado na figura 24, na qual verifica-se cadetes do curso de 

engenharia da AMAN realizando um Problema Militar Simulado (PMS) de destruição 

de antena no dia 10 de novembro de 2019, durante a Manobra Escolar de 2019.  

 

FIGURA 24 - Cadetes de Engenharia realizando PMS de destruição de antena em 10NOV19 
Fonte: Engenharia (2019)  

Em consequência, a vivência do PMS tanto pelo instruendo como pelo OCA 

contemplam a definição de conhecimento tácito, por ser “difícil de formalizar e, 

frequentemente, específico ao tempo e ao espaço, podendo ser adquirido apenas 

através da experiência compartilhada direta” (TAKEUCHI; NONAKA, 2008, p. 97). 

2.2.3.1.2 Externalização 

Na externalização o conhecimento tácito é convertido em explícito, através do 

diálogo e da reflexão (TAKEUCHI; NONAKA, 2008, p. 23). Os autores retomam 

Giddens abordando o conceito de “consciência discursiva”, por meio da qual as 

pessoas racionalizam suas ações que podem ser pensadas em um nível consciente 

de conhecimento. Desta forma, teorizam que durante a externalização “os indivíduos 

usam sua ‘consciência discursiva’ e tentam racionalizar e articular o mundo que os 

cerca”, considerando o diálogo o método eficaz de articular o conhecimento tácito 

(TAKEUCHI; NONAKA, 2008, p. 97). 
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Na Manobra Escolar de 2019, a externalização da experiência vivenciada pelo 

instruendo no PMS fora verificada na interação, por meio de diálogo, com o OCA. A 

análise pós-ação (APA), principalmente a parcial, entre instruendo e instrutor/OCA 

figura como excelente ferramenta para resolução de contradições por meio do 

diálogo. A APA parcial é prevista no anexo de Arbitragem da OI da ME, conforme 

segue: 

14) Realizar, imediatamente após o término do PMS, Análise Pós-Ação 
(APA) Parcial com os instruendos na qual deverá: 
a) abordar as condutas esperadas dos instruendos, contrapondo com as 
condutas realizadas pelos instruendos durante o PMS; e 
b) perguntar se conduta esperada fora abordada em instrução e se haveria 
necessidade de ampliar o enfoque ou o tempo destinado ao ensinamento de 
determinada atividade avaliada no PMS. 
15) Propor, na ferramenta de gestão de projetos e processos, ou 
diretamente ao O Lig DirEx, imediatamente após a APA parcial, 
oportunidades de melhorias tanto para o planejamento do PMS, quanto para 
o conteúdo ou abordagem das instruções relativas ao PMS. (MENEZES et 
al, 2019, p. 3, grifo nosso). 

Após o término do PMS o OCA deve reunir os instruendos e abordar os 

pontos corretos e os pontos equivocados sobre a conduta esperada na execução do 

PMS. A partir disso, o instruendo identifica seus pontos falhos, durante o 

desempenho da atividade, é instigado a refletir sobre o que motivou a não realização 

da conduta esperada, cuja conclusão pode ser uma constatação de oportunidade de 

melhoria na instrução que embasou o PMS. 

Uma vez realizada a APA parcial, o instrutor/OCA deve traduzir as 

impressões dos instruendos, pois não necessariamente haverá a verbalização do 

que exatamente precisa ser corrigido. Ou seja, ao levantar um ponto deficiente os 

instruendos podem expressar opiniões divergentes (conhecimento tácito) sobre a 

motivação da falha, nesse caso o instrutor deve articular o conhecimento tácito e 

traduzi-lo (itens 5 e 6 da figura 23), por meio da sua experiência profissional, em 

palavras coerentes, ou seja conhecimento explícito. Na sequência, o instrutor deve 

coletar e registrar as informações sobre oportunidades de melhoria na instrução, se 

for o caso. 

Um exemplo disso seria a percepção de que na instrução, embora ministrada 

com a devida teoria, não houve ênfase, pelo instrutor, acerca da relevância de 
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determinado aspecto, como a necessidade de informar ao escalão superior a 

ocorrência de uma emboscada e o número de baixas ocorridas. Outro exemplo seria 

a falta de material de emprego militar para ser utilizado na parte prática da instrução, 

ou até mesmo falta de tempo para que todos os instruendos pudessem realizar a 

instrução prática. Lembrando que essa percepção pode partir da divergência da 

opinião entre os instruendos, do que se extrai que: embora a ação tenha sido 

realizada na instrução (prática realizada ou assunto abordado), ela não aconteceu 

de forma suficiente para que o conhecimento fosse transmitido a todos os 

instruendos. 

Adicionalmente, a externalização sobre as oportunidades de melhoria na 

elaboração do PMS se verificou no relato (Figura 25), previsto no Anexo de 

Arbitragem. Neste os OCA deveriam informar os O Lig da DIREx geral (Figura 25 

e item 1 da figura 26) não apenas acerca do andamento do PMS como também 

relatar as oportunidades de melhoria seja na montagem do PMS, seja na instrução 

correlata que embasou o PMS. Tal relato possibilitaria a identificação de Melhor 

Prática ou Lição Aprendida, a serem encaminhadas para o Centro de Doutrina do 

Exército. 

 

FIGURA 25 - Relato das Oportunidades de Melhoria coletadas na execução do PMS - interação 
OCA-O Lig DIREx 

Fonte: ENGENHARIA, 2019 

A etapa seguinte, identificada nesse caso, é o contato do O Lig, por meio 

de documento, com o árbitro chefe, que poderia ser o representante do Estb 

Ens ou o Cmt Curso da AMAN (item 2 da figura 7). Em ambas as situações 

verifica-se o diálogo como meio de formalização da experiência do OCA, que sofreu 
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reflexão do O Lig e do Cmt Curso/representante do Estb Ens quanto à coerência e 

pertinência no que fora relatado. 

 

FIGURA 26 - Interações OCA-O Lig (1) e O Lig – Árbitro Chefe (2) 
Fonte: MENEZES et al, 2019 (ANEXO A) 

2.2.3.1.3 Combinação 

A combinação trata da conversão do conhecimento explícito em explícito, ao 

sistematiza e aplicar o conhecimento explícito e a informação (TAKEUCHI; 

NONAKA, 2008, p. 23). No momento em que o conhecimento explícito é combinado, 

editado ou processado para formar, pelo método do racionalismo, um conjunto mais 

complexo e sistemático do conhecimento explícito surge o novo conhecimento 

explícito (TAKEUCHI; NONAKA, 2008, p. 97). 

No anexo de Arbitragem da Ordem de Instrução 004-E3 da AMAN, de 28 de 

agosto de 2019, consta a previsão da informação relatada pelo OCA ao O Lig deve 

ser analisada diariamente pelo Comandante de Curso ou represente do Estb Ens na 

ME (coleta e integração do conhecimento explícito – item 7 da figura 23). Finda a 

análise, esses militares deveriam enviar as interpretações das oportunidades de 

melhoria ao S3 ou ao coordenador de ano (Figura 27), conforme o caso 
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(transferência e difusão do conhecimento explícito para sua edição – itens 8 e 9 da 

figura 23): 

e. Árbitros chefes 
[...] 
2) analisar o conteúdo do documento sobre avaliação de mudança na 
execução (local/procedimento) do PMS e de adequação na instrução 
(distribuição de tempo e ênfase do conteúdo pelo instrutor) para o próximo 
ano de instrução; 
3) analisar o conteúdo do documento de solução criativa julgando, 
preliminarmente se potenciais podem constituírem-se como MP ou LA e, 
SFC, informar ao C Dout Ex/COTER até 13 NOV 19; 
e 4) submeter possíveis Melhores Práticas (MP) ou Lição Aprendidas (LA) 
ao C Dout Ex/COTER; 
5) enviar análise do documento com possíveis oportunidades de melhorias 
de instrução aos Coordenadores de ano de seu Curso, determinando as 
adequações cabíveis; 
6) enviar análise do documento com possíveis oportunidades de melhorias 
de PMS ao S3 de seu Curso, determinando as adequações cabíveis. 
(MENEZES et al, 2019, p. 4) 

Em consequência à análise do Cmt Curso, medidas retificadoras deveriam ter 

sido realizadas pelo S3 do Curso ou coordenador de ano (Figura 27), tais como 

adequações e modificações nos planos de sessão das instruções, no quadro de 

distribuição de tempos de instrução ou nos pedidos de cooperação na instrução para 

o próximo evento de exercício de campanha no terreno que envolva atividade similar 

ao executado no PMS. 

 
FIGURA 27 - Decisão de destinatário para edição do conhecimento explícito 
Fonte: MENEZES et al, 2019 (ANEXO A) 
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Em março de 2020, por meio do documento interno número 81/2020, do E3, 

da AMAN, enviou-se um compêndio das oportunidades de melhoria que continha os 

relatos de cada curso, com a solicitação ao Subcomandante do Corpo de Cadetes 

de uma resposta acerca das medidas efetuadas em cada situação. A finalidade do 

documento era compor o acervo do conhecimento organizacional da AMAN sobre o 

tema. Nesta ação, percebe-se a prática da interação do grupo com a organização 

representado no quadrante relativo à “Combinação” presente na figura 23 e, no que 

se refere à figura 22, do topo do processo “middle-up-down” com os administradores 

centrais do processo de criação do conhecimento organizacional. 

2.2.3.1.4 Internalização 

A internalização transforma o conhecimento explícito em tácito, com a 

aprendizagem e a aquisição do novo conhecimento tácito na prática (TAKEUCHI; 

NONAKA, 2008, p. 23). O conhecimento explícito criado e partilhado pela 

organização é transformado em conhecimento tácito com a experimentação prática 

(TAKEUCHI; NONAKA, 2008, p. 98). 

 
FIGURA 28 - Extrato das providências relatadas pelo Curso de Comunicações decorrentes das 

oportunidades de melhoria obtidas na Manobra Escolar 2020 
Fonte: Comunicações (2020) 
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O produto esperado do ciclo SECI do dado coletado na Manobra Escolar é o 

ensino do novo conhecimento explícito, nos planos de sessão, e até mesmo nos 

Planos Disciplinares (PLADIS), ensinado aos instruendos da AMAN, conforme se 

pode constatar nos pontos destacados da figura 28, que é um extrato das 

providências relatadas pelo Curso de Comunicações decorrentes das oportunidades 

de melhoria obtidas na Manobra Escolar 2020. 

2.3 ANÁLISE DE REQUISITOS DE SOFTWARE DE GESTÃO POR PROCESSO 

A análise de requisitos compreende o levantamento de necessidades dos 

clientes e usuários de forma que propiciem o desenvolvimento de um produto que 

atenda seus interesses. A comunicação eficiente entre as partes envolvidas é 

fundamental para o atendimento das expectativas na elaboração do produto final. 

Requirements analysis and specification may appear to be a relatively 
simple task, but appearances are deceiving. Communication content is very 
high. Chances for misinterpretation or misinformation abound. Ambiguity is 
robable. The dilema that confronts a software engineer may best be 
understood by repeating the statement of an anonymous (infamous?) 
customer: "I know you believe you understood what you think I said, but I am 
not sure you realize that what you heard is not what I meant." (PRESSMAN, 
2001, p.272)

4
. 

Entretanto, antes de iniciar a conceituação atinente, destaca-se que a 

apresentação teórica desta parte do trabalho transcorre de forma sucinta e calcada 

na obra de Fernandes e Machado (2017). Percebe-se como objetivo do presente 

item sobre a análise de requisitos deste trabalho a abordagem da fundamentação 

teórica utilizada. O resultado final a ser atingido, por meio dessa fundamentação, é 

o estabelecimento da relação de requisitos candidatos (Apêndice K), conceituado 

no item 2.3.1.1 (p. 64). Estes requisitos integrarão o documento formal de 

                                                 

4
 Análise de requisitos e especificações podem aparentar ser uma tarefa relativamente simples, mas as aparências enganam. 

O conteúdo da comunicação é abstrato. As chances de má interpretação ou equívocos são abundantes. A ambiguidade é 
latente. O dilema que confronta um engenheiro de software pode ser melhor compreendido repetindo a declaração de um 
cliente anônimo: "Eu sei que você acredita que entendeu o que pensa que eu disse, mas não tenho certeza se você percebeu 
que o que ouviu não é o que eu quis dizer." (tradução nossa) 
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levantamento de requisitos a ser elaborado sob a orientação da Autoridade 

Patrocidadora que conduzirá o projeto decorrente desta pesquisa (BRASIL, 2012, p. 

2-2). 

Assevera-se como desnecessária a constante contraposição de autores 

acerca das variações de entendimento teórico nesta temática, devido à sua análise 

não se enquadrar no escopo deste trabalho. Contudo, a contextualização dos 

conceitos e sua aplicação neste trabalho são detalhadas e explicadas. 

Desta feita, abordaremos alguns conceitos básicos desta área. 

O conceito de sistema adotado por este trabalho é expresso pelo conjunto 

identificável de componentes, que interagem para atingir um determinado objetivo, 

cujo resultado apresenta uma propriedade que dependa da estrutura completa 

(FERNANDES; MACHADO, 2017, p. 14 e 15). 

Por sua vez, o software pode ser descrito como um sistema informático que 

consiste de instruções que descrevem pormenorizadamente as ações a serem 

realizadas, expresso nas respectivas linguagens de programação (TANENBAUM, 

2007, p.5). O ciclo de vida de um software abrange o período desde a sua 

conceituação até quando deixa de ser usado. Constitui-se, genericamente, pelas 

seguintes fases: estudo de viabilidade, análise, concepção, implementação, teste, 

utilização e manutenção (MACHADO; FERNANDES, 2017, p. 25). 

Segundo Machado e Fernandes (2017, p. 25), o estudo de viabilidade possui 

o propósito de decidir sobre a pertinência e a viabilidade de iniciar o 

desenvolvimento de um sistema, considerando fatores econômicos, tecnológicos e 

comerciais. No Exército Brasileiro, o Manual Técnico para Metodologia de 

Desenvolvimento de Software do Exército (EB80-MT-78.001) prescreve que os 

projetos no Exército dever ser precedidos por um estudo de viabilidade de acordo 

com a segundo as Normas para Elaboração, Gerenciamento e Acompanhamento de 

Projetos no Exército Brasileiro (NEGAPEB) (BRASIL, 2012, p. 2-2). Por sua vez, o 

inciso I do Art 28 da NEGAPEB declara o seguinte sobre o estudo de viabilidade: 

Art. 28. No EB, além do gerente e do supervisor, os principais interessados 
são os seguintes: I – Autoridade Patrocinadora (AP): é o comandante, 
chefe ou diretor da organização mais interessada no projeto. É quem 
controla e aloca os principais recursos humanos, materiais e 
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financeiros para o projeto, ainda que parte possa advir de outras 
organizações ou escalões. É quem defende o projeto dentro e fora da 
organização, buscando apoio e complementando os meios necessários. 
Exerce a liderança estratégica de todo o processo, motivando as pessoas. 
Determina o estudo de viabilidade, expede a diretriz de implantação e 
aprova o escopo e o plano do projeto. A AP também pode se envolver em 
outras questões importantes, como a autorização de mudanças no escopo, 
análises de final de fase e decisões de continuação/cancelamento do 
projeto quando os riscos são particularmente altos ou já não seja 
compensador; (BRASIL, 2013, p. 19, grifo nosso). 

 

Considerando que, segundo a NEGAPEB, a Autoridade Patrocinadora 

determinará o estudo de viabilidade, neste trabalho foca-se na fase da análise, que 

se volta a documentar a funcionalidade do sistema e todas as decisões que possam 

afetar a concepção e implementação. Destaca-se que na fase da concepção, na 

qual se define a estrutura interna do sistema e atribui a cada uma de suas partes as 

funcionalidades a serem executadas, busca-se cumprir as especificações fornecidas 

pela fase de análise (FERNANDES; MACHADO, 2017, p. 25 e 26). 

As fases do ciclo de vida podem ser ordenadas, organizadas e relacionadas 

por meio de modelos de processo, cuja função principal também se refere ao 

estabelecimento de critérios de transição para progredir entre fases. Entretanto, a 

divisão entre as fases pode não ser óbvia, uma vez que suas atividades podem ser 

executadas de forma cíclica, iterativa ou incremental (FERNANDES; MACHADO, 

2017, p. 25). 

A necessidade de aprimorar a previsão e controle sobre os resultados dos 

projetos de software em larga escala iniciado nos anos 1970 levou ao modelo de 

processo sequencial conhecido como “cascata”. 

Segundo o modelo de processo em cascata (Figura 29), primeiramente a 

análise dos requisitos ocorrem com estes sendo acordados por meio da 

especificação. Na sequência, a concepção, é criada com a transformação da 

especificação dos requisitos em arquitetura. Em seguida, o código, expresso em 

modelos na fase da concepção, é implementado. A verificação do funcionamento do 

software ocorre na fase de testes. Por fim, ocorre a implantação do software no 

sistema de produção (LEFFINGWELL, 2011, p. 5).  
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FIGURA 29 - Processo “em cascata" 
Fonte: (LEFFINGWELL, 2011, p. 5, tradução nossa) 

O modelo do processo em cascata (Figura 29) foi o selecionado para esse 

trabalho, pois esse modelo permite que, a partir dos requisitos levantados nessa 

pesquisa, o software seja desenvolvido por meio das fases subsequentes do modelo 

em questão, ou seja, com baixa probabilidade de que haja necessidade de 

correções em função de erro nesses requisitos por haver sido realizado contato 

aproximado e profícuo com os clientes. 

Considera-se que o processo de desenvolvimento será baseado no plano 

finalístico (LEANFFINGWLL, 2011, p. 17), no qual os recursos são estimados, sendo 

a maioria composta pelo quantitativo de especialistas em desenvolvimento de 

tecnologia da informação computacional, ou seja, desenvolvedores. Assim sendo, a 

quantidade de desenvolvedores implicará em variações na projeção da data de 

entrega do software. Com isso, percebe-se que o processo de desenvolvimento em 

cascata é o mais adequado para um software com uso destinado ao Exército 

Brasileiro e sendo desenvolvido pelo Centro de Desenvolvimento de Sistemas do 

Exército Brasileiro, como é o caso do software Pacificador. 

Ademais, recomenda-se o processo em cascata (Figura 29) quando os 

requisitos do sistema são razoavelmente bem conhecidos (FERNANDES; 

MACHADO, 2017, p. 62), fato ao qual se objetiva como resultado do presente 

trabalho. 

2.3.1 Levantamento de Requisitos de Software 

A análise de requisitos, primeira fase do processo em cascata, inicia-se pelo 

seu levantamento cujo resultado será a especificação do software. O requisito 
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consiste em uma capacidade que um sistema deve ter de atender às necessidades 

dos usuários (KAINDL; SVETINOVIC, 2010, p. 307-311 apud FERNANDES; 

MACHADO, 2017, p. 67). 

Devido à especificidade de vocabulário, apresentamos conceitos 

recorrentes sobre requisitos de software (FERNANDES; MACHADO, 2017, p. 80-

84): 

a) requisito de usuário: funcionalidade ou restrição do sistema; 

b) requisito de sistema: especificação de um requisito, que auxiliam na 

concepção e implementação; 

c) necessidade: dificuldades que pode ser resolvida pelo software; 

d) funcionalidade: concretização de um requisito funcional; 

e) serviço: conjunto de funcionalidades relacionadas; e 

f) feature: característica diferenciadora de um produto. 

O sistema proposto será desenvolvido a partir de software existente. 

Considera-se, ainda, que a “engenharia reversa é o processo de analisar um dado 

sistema para representá-lo num nível mais elevado de abstração” (FERNANDES; 

MACHADO, 2017, p. 223 apud CHIKOFSKY; CROSS II, 1990). 

Menciona-se, inicialmente, que os requisitos devem evitar restringir 

tecnologicamente o sistema proposto a fim de não dificultar a sua concepção 

pelos desenvolvedores (FERNANDES; MACHADO, 2017, p. 182). No mesmo 

sentido, Machado (2011, p. 198, grifo nosso) afirma que a especificação dos 

requisitos deve dizer ‘o quê’ o sistema deve fazer – quais serviços disponibiliza -, e 

não ‘como’ será implementado (chamadas de métodos/funções)”. 

A modelagem destina-se à representação simplificada de um processo por 

meio da formalização de uma abstração. Os modelos devem permitir a reflexão 

acerca de problemas complexos e suas respectivas soluções FERNANDES; 

MACHADO, 2017, p. 205-206).  Acerca da modelagem se dastacam o comentário 

de Erickson e Siau (2007): 

a maioria das equipes de desenvolvimento usa, na prática, apenas um 
subconjunto desses diagramas [UML], e daqueles que usa, só recorre a 
parte dos construtores disponíveis. Essa situação enquadra-se à luz da 
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lei de Pareto ou regra 80/20 (FERNANDES; MACHADO, 2017, p. 227 apud 
ERICKSON; SIAU, 2007, grifo nosso). 

Em consequência, a modelagem sob a “perspectiva estrutural”, que abarca o 

uso de diagramas UML, seja de blocos, classes ou instalação, não será utilizada na 

representação dos requisitos deste trabalho. Por outro lado, a “perspectiva 

comportamental” da modelagem atém-se ao comportamento do sistema, julgado de 

“especial relevância na fase da análise” por Fernandes e Machado (2017, p. 211). 

Por conseguinte, o presente trabalho destina sua representatividade de modelagem 

por meio da descrição dos requisitos. 

2.3.1.1 Classificação dos requisitos 

Os requisitos podem ser classificados em funcionais e não funcionais, 

enquanto que se entende como requisito candidato, aquele identificado por meio 

de técnica de levantamento de requisitos (FERNANDES; MACHADO, 2017, p. 67). 

Fernandes e Machado (2017, p. 158) afirmam que “é necessário estabelecer 

qual é o conjunto de requisitos candidatos, passíveis de ser incorporados no 

sistema, por ser a princípio considerados relevantes”. A necessidade da priorização 

reside no fato da equipe de desenvolvimento trabalhar sob a limitação de prazos 

para a entrega do software, portanto as partes interessadas devem concordar em 

relação a qual conjunto de requisitos devem implementar primeiro (FERNANDES; 

MACHADO, 2017, p. 99). 

Fernandes e Machado (2017, p. 161) informam que os critérios de 

priorização não são determinados pela literatura, embora custo, importância, 

urgência, satisfação e risco sejam critérios sugeridos. Os autores consideram que 

não seja prático considerar um número elevado de critérios. Neste estudo o critério 

de priorização adotado é o da importância atribuída pelos entrevistados e 

respondentes dos questionários. 

2.3.1.1.1 Requisitos funcionais 

Os requisitos funcionais definem respostas aos estímulos do usuário que 

resultem funcionalidades de forma independente de questões tecnológicas 
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ampliando ao máximo o espaço de alternativas para soluções de TI. Os requisitos 

funcionais classificam-se explícitos e implícitos. O requisito funcional explícito 

trata do pedido do cliente e se encontra na documentação. Por sua vez, o requisito 

funcional implícito é aquele incluído pela equipe de desenvolvimento, devido ao 

conhecimento do domínio que esta tem, ainda que não tenha sido explicitamente 

solicitado (FERNANDES; MACHADO, 2017, p. 68-69). 

No trabalho em questão, as respostas dos entrevistados e dos respondentes 

dos questionários figuram como requisitos funcionais explícitos. Ademais, no 

Apêndice K há requisitos candidatos que foram incluídos pelo pesquisador de tal 

forma que podem ser classificados como requisitos funcionais implícitos. 

2.3.1.1.2 Requisitos não funcionais  

Por sua vez os requisitos não funcionais referem-se a um conjunto de 

restrições impostas ao sistema a ser desenvolvido. Pode ser encontrado na literatura 

como “requisito de qualidade” ou “atributo de qualidade”, haja vista que a 

designação de “não funcional” não significa que não possibilite o desempenho de 

determinada função (CHUNG; LEITE, 2009, p. 363-379 apud FERNANDES; 

MACHADO, 2017, p. 70). 

Fernandes e Machado destacam que devido ao fato dos requisitos não 

funcionais se aplicarem ao sistema como um todo acabam sendo propriedades 

emergentes, ou seja, são verificados quando se analisa o sistema no seu todo 

(THOMÉ, 1993 apud FERNANDES; MACHADO, 2017, p. 70-71). Os autores adotam 

a classificação proposta no livro “Mastering the requirements process” de Robertson 

e Robertson, conforme a classificação de requisitos não funcionais abaixo 

(ROBERTSON; ROBERTSON, 2006, p. 397-398): 

a) Aparência – interface gráfica; 

b) Usabilidade – facilidade de uso; 

c) Desempenho – velocidade, tempo real, armazenamento, entre outros; 
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d) Operacional – relação com o contexto de funcionamento (mobilidade com 

ausência prolongada de rede, formato de arquivo que de exportar 

relatórios, entre outros); 

e) Manutenção e suporte – atributos para facilitar reparo ou melhoria; 

f) Segurança – confidencialidade e integridade de dados; 

g) Cultural e organizacional – cultura e hábitos dos interessados; e 

h) Legal – leis e normas que se aplicam ao sistema. 

A classificação dos requisitos não funcionais emprestará alguns de seus 

conceitos para a orientação na elaboração dos indicadores da variável 

independente. 

2.3.1.2 Técnicas de levantamento de requisitos utilizadas 

A quantidade de técnicas de levantamento de requisitos é elevada e o 

objetivo deste trabalho não se atém a citar todas as existentes e tampouco explicá-

las. Ademais, a técnica a ser empregada depende de fatores como as 

características do projeto ou das fontes de dados disponíveis e a relação entre os 

clientes e a equipe de desenvolvimento. Desta forma, deve-se prezar por selecionar 

as técnicas adequadas e atentar para sua correta aplicação (DAVIS, 2005, p. 28 

apud FERNANDES; MACHADO, 2017, p. 120). 

2.3.1.2.1 Entrevista 

Técnica comum a diversas áreas, inclusive à metodologia de pesquisa 

científica, a entrevista também pode ser utilizada como técnica de levantamento de 

requisitos. Caracteriza-se pela liberdade do entrevistador na sua condução, de forma 

estruturada e organizada, composta pela identificação dos entrevistados, preparação 

da entrevista, condução da entrevista e finalização da entrevista (FERNANDES; 

MACHADO, 2017, p. 122). 

A identificação dos entrevistados pode envolver uma amostra de clientes e 

potenciais usuários. A preparação da entrevista deve conter “questões-âncora” para 
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dinamizá-la. As respostas do entrevistado podem levar a novas perguntas, durante a 

entrevista. As novas perguntas em função das respostas podem ter a finalidade de: 

comparação, identificação de autoridade, examinação de generalização e extinção 

de quantificadores universais (nunca, sempre, todos ou nenhum) (FERNANDES; 

MACHADO, 2017, p. 123 e 124). 

As recomendações acerca da condução da entrevista englobam a sua 

contextualização por parte do entrevistador, que deve explicar os objetivos, a 

duração estimada, seus tópicos e o tratamento que será dado à informação 

recolhida. 

Figuras podem ser utilizadas para incentivar o entrevistado a propor 

modificações. Deve-se evitar o uso de jargão no domínio da solução, mas recorrer à 

terminologia familiar ao entrevistado. O controle do entendimento por parte do 

entrevistador e da percepção do entrevistado sobre a entrevista deve ser feito para 

garantir a qualidade da transmissão da informação. O entrevistador deve usar 

menos tempo que o entrevistado, podendo recorrer à gravação da entrevista 

(MARTINS, 2005, p. 165 apud FERNANDES; MACHADO, 2017, p. 120). 

Recomenda-se ainda que antes de finalizar a entrevista, deve-se informar 

sobre as informações obtidas, indicando a relevância da contribuição e agradecer ao 

entrevistado pelo tempo e participação. Faculta-se informar ao entrevistado que 

novos contatos poderão ser realizados para dirimir dúvidas sobre a informação por 

ele apresentada (FERNANDES; MACHADO, 2017, p. 126). 

A utilização da entrevista, também como técnica de metodologia de pesquisa 

científica, voltou-se ao questionamento de profissionais experientes, que 

vivenciaram as capacidades das ferramentas GanttPro eTrello na Manobra Escolar 

de 2019 e de 2020, que atuaram em funções demandantes de consciência 

situacional amplificada. 

2.3.1.2.2 Enquete 

A enquete é uma técnica que utiliza questionários para obter informação. O 

processo de aplicação envolve a identificação da audiência e os objetivos, a 
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concepção das questões, a determinação da amostra, o recrutamento dos 

participantes e a condução da enquete. 

O questionário é um instrumento composto por um conjunto de questões que 

destina-se um levantamento estatístico. As perguntas devem ser formuladas com 

correção e na ordem apropriada para que haja eficácia. 

Além de se evitar perguntas na negativa, que podem gerar confusão na 

interpretação de respostas, as opções de resposta, quando explicitamente 

indicadas, devem englobar todas as alternativas possíveis e que sejam mutuamente 

excludentes entre si. Pode-se incluir uma última alternativa de resposta aberta. 

A adoção conjunta de enquetes imersas em entrevistas é vista como 

factível. Recomenda-se que a enquete seja utilizada como técnica preliminar, na 

preparação da entrevista. As dúvidas na interpretação das respostas podem ser 

abordadas na entrevista. A enquete pode auxiliar na identificação de aspectos nos 

quais o entrevistado possa contribuir de forma mais significava (FERNANDES; 

MACHADO, 2017, p. 125-127). 

O presente trabalho norteia-se pela utilização conjunta das entrevistas 

associadas às perguntas fechadas com finalidade assemelhada às enquetes para 

corroborar ou refutar constatações de funcionalidades identificadas com o auxílio 

das técnicas de “análise de domínio” associada à “etnografia”. 

2.3.1.2.3 Introspecção 

O responsável pelo levantamento de requisitos define para o sistema os 

requisitos que ele julga necessários, cujos beneficiários são os clientes e os 

usuários. “Trata-se de uma técnica usada quando os responsáveis pelo 

levantamento de requisitos têm, em relação aos clientes, um conhecimento mais 

profundo do domínio do problema a tratar e dos processos executados pelos 

usuários” (FERNANDES; MACHADO, 2017, p. 127). 

A técnica da “introspecção” norteou tanto a montagem das propostas de 

funcionalidades apresentadas na entrevista com enquete, como na elaboração dos 

cenários dos requisitos. 
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2.3.1.2.4 Etnografia 

Procura estudar o comportamento das pessoas em seu ambiente “natural”. O 

responsável pelo levantamento de requisitos participa ativa ou passivamente das 

atividades dos usuários, coletando informações (FERNANDES; MACHADO, 2017, p. 

127-128). 

A etnografia fora empregada no acompanhamento das ações dos usuários 

das ferramentas online GanttPro e Trello durante as Manobras Escolares de 2019 e 

2020, quando se observou elementos essenciais existentes nos software, bem como 

oportunidades de melhoria, conforme as necessidades que emergiram durante as 

atividades. 

2.3.1.2.5 Análise de domínio 

É a obtenção de requisitos por meio da análise de documentação e do estudo 

de outros sistemas já existentes. A examinação pode abranger os sistemas com 

processo de negócio ou propósito semelhante e os comercialmente concorrentes. O 

escopo da análise são os elementos comuns para resolução dos problemas 

atinentes a determinado domínio (FERNANDES; MACHADO, 2017, p. 133). 

“O funcionamento de um sistema existente e a consulta da respectiva 

documentação, se disponíveis, podem e devem servir de base para a análise a ser 

feita no novo desenvolvimento. Esta técnica é conhecida por engenharia reversa” 

(FERNANDES; MACHADO, 2017, p. 134). 

A análise dos software GanttPro e Trello se enquadra na técnica de análise 

de requisitos de análise de domínio, uma vez que objetiva elencar requisitos para 

ampliação da consciência situacional, havendo uma gestão de conhecimento, tendo 

por base os software já existentes, por meio de engenharia reversa.  

2.3.1.2.6 Cenários 

Tratam-se de uma história sucinta que descreve o comportamento funcional 

de um sistema, com a sequência específica de ações e eventos necessários para a 

execução de um conjunto de funcionalidades. A descrição de um sistema envolve a 
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multiplicidade de cenários, que podem ser expressos por uma história ou um 

exemplo de eventos, um “caso de uso” ou uma “visão futura” do sistema 

(FERNANDES; MACHADO, 2017, p. 138-139). 

A história ou exemplo de eventos tem por base a experiência e pode ser 

documentada em texto livre com imagens. O “caso de uso” é um caminho 

percorrido de um modelo comportamental, representado por listas ordenadas dos 

passos ou por diagramas de sequência. Por sua vez, a “visão futura” recorre a 

storyboards, sequência de imagens dos passos fundamentais na interação entre o 

sistema e o usuário (FERNANDES; MACHADO, 2017, p. 139). 

Os cenários, por meio do uso de texto livre com imagens, foram utilizados na 

montagem do Apêndice K, um dos resultados deste trabalho. O objetivo é informar 

os passos necessários para a consecução das funcionalidades ao desenvolvedor, 

com clareza e precisão. 

2.3.1.3 Descrição de requisitos de software 

A descrição dos requisitos de software refere-se a sistematização para 

expressão do requisito para a interpretação do desenvolvedor. A redação da 

descrição deve obedecer a padronizações metodológicas que serão expostas a 

seguir com a finalidade de explicar o texto dos requisitos candidatos contidos no 

Apêndice K.  

A expressão de requisitos difere-se da redação de um texto em diversos 

aspectos. A declaração dos elementos necessários à especificação do sistema 

prima pela simplicidade, pela limitação de vocabulário e a inexistência de 

ambiguidade. Neste tópico explica-se a formatação padronizada adotada para 

elencar os requisitos junto aos clientes e a transmiti-los aos desenvolvedores do 

sistema. 

A linguagem deve ser simples, clara e precisa. Não se devem usar figuras de 

estilo, metáforas ou analogias. Redigida com estilo impessoal, objetivo, claro, 

modesto e cortês (FERNANDES; MACHADO, 2017, p. 175 apud BAZZO; PEREIRA, 

2013, p. 64-66). 
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A representação de cada requisito deve ser por uma frase curta, simples, 

afirmativa e na voz ativa. A frase deve conter todas as informações, sem se referir a 

outros conceitos. Não se devem usar sinônimos para diversificar o texto, pois pode 

gerar dúvida se a nova palavre refere-se a um conceito novo. Evitar a introdução de 

acrônimos completamente novos destinados apenas a facilitar a escrita  

(FERNANDES; MACHADO, 2017, p. 177-179). 

O texto do requisito não deve ser ambíguo, possuir terminologia abstrata vaga 

(interface amigável) ou referir-se a aspectos inatingíveis, como ser “totalmente 

seguro”. As frases não devem conter orações coordenadas para evitar ambiguidade. 

Portanto, o requisito, quando necessário, deverá ser dividido em frases simples. 

Ademais, o requisito deve evitar descrever nome de materiais, campos de bases de 

dados e aspectos tecnológicos. As sugestões e requisitos acessórios devem ser 

expressos por meio dos termos: pode, poderia, deveria, talvez, provavelmente   

(FERNANDES; MACHADO, 2017, p. 180-183). 

A seguir são expostos os formatos propostos por Fernandes e Machado 

(2017, 76-77) adotados neste trabalho: 

a) requisitos de usuários; 

- o formato de frases adotado é: sujeito (usuário) + resultado [verbo 

(funcionalidade) + complemento direto (objeto/conceito)]. 

- como exemplo tem-se: O administrador deve poder modificar todos os 

itens passíveis de edição. 

b) requisitos de sistema; 

- o formato proposto é: sistema/entidade + verbo (funcionalidade) + objeto 

(descrição). 

- o cartão de atividade deve abrir um menu de opções quando o ponteiro 

do mouse passar por cima do seu canto superior direito de seu formato 

simples. 

c) requisitos não funcionais. 

- formato: sistema/entidade de concepção + qualidade (ser/ter ou 

equivalente + descrição). 

- exemplo: O sistema deve ser acessível via internet. 
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A estrutura do documento de requisitos candidatos especificada cada 

requisito conforme os campos abaixo, adaptados de Fernandes e Machado (2017, p. 

188-189): 

a) identificador único; 

b) requisitos envolvidos (lista de requisitos que necessitam do requisito atual); 

c) descrição (funcionalidade); 

d) prioridade; e 

e) conflitos (com outros requisitos). 

2.3.2 Funcionalidades requeridas expressas na literatura 

A despeito das funcionalidades identificadas nos software GanttPro e Trello e 

da opinião dos entrevistados sobre a aplicabilidade dessas ferramentas em 

Operação Escolar, iniciamos o levantamento de requisitos pela literatura. Não 

apenas a Gestão de Conhecimento, mas também a Gestão por Processos, quando 

implementadas por meio de software, demandam determinadas características 

destes, as quais podem ser tipificadas como especificações de requisitos. 

As funcionalidades requeridas pela Gestão por Processos e as requeridas 

pela Gestão do Conhecimento são detalhadas, de forma contextualizada com o 

presente estudo, no Apêndice A. 
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3. METODOLOGIA 

A finalidade desta seção é apresentar a trajetória desenvolvida para elucidar o 

método científico utilizado, permitindo a compreensão da sistemática para a 

consecução dos objetivos propostos. 

3.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

3.1.1 Objeto de estudo, alcances e limites 

A presente pesquisa se situa no contexto dos exercícios de campanha em 

estabelecimentos de ensino. Tem como objeto formal a descrição das 

funcionalidades de software necessárias para acompanhamento do rendimento dos 

discentes e ampliação da consciência situacional da DirEx nesse tipo de exercício. O 

resultado deste trabalho, o qual se obteve por meio de levantamento de requisitos, 

abarca os requisitos de software que proporcionam o referido incremento de 

consciência situacional. 

3.1.1.1 Alcances 

Este estudo tem como alcance a definição dos requisitos de software relativos 

ao planejamento e acompanhamento descritivo de atividades e eventos, podendo se 

estender ao que se aplicar sobre a integração entre software. 

O software em questão relaciona-se às ferramentas de gestão, software 

GanttPro e Trello, utilizadas na DirEx da Manobra Escolar realizada na AMAN nas 

edições de 2019 e 2020. O emprego objetiva a verificação no acompanhamento do 

rendimento de instrumento quanto à adoção de conduta preestabelecida pela equipe 

de instrução de cada Curso. 

O parâmetro de comparação fora estabelecido com os software do EB 

voltados a prover consciência situacional em operações e que permitam o 

planejamento e a coordenação das atividades, ou seja, o software C2 em Combate e 

o software Pacificador. 
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Os software utilizados pelo Centro de Adestramento-Leste, são baseados na 

plataforma Gamer da empresa SAAB, e não estão compreendidos no escopo deste 

trabalho, pois o EB não adquiriu o software destinado à avaliação subjetiva, por meio 

de lista de verificação. A plataforma Gamer utilizada pelo EB destina-se à 

mensuração objetiva de desempenho, por meio da contagem tanto do número de 

disparos realizados e acertados, bem como do número de baixa, por exemplo. A 

avaliação procedimental realizada pelo CA-Leste utiliza baremas com tópicos de 

avaliação retirados do Programa-Padrão de Adestramento (PPA) (informação 

verbal5).  

3.1.1.2 Limites 

O principal limite deste estudo é a verificação subjetiva de instruendos por 

meio de tópicos e a coordenação de atividades planejadas. Em consequência, o 

acompanhamento da localização georreferenciada está fora do limite desta 

pesquisa. Os fatores limitantes da presente pesquisa são relativos à disponibilidade 

de internet aos OCA. Salienta-se que os software objeto de estudo encontram-se 

disponíveis na internet, enquanto os software do EB encontram-se instalados em 

servidores que permitem o seu acesso via intranet. 

Outro limite é a utilização do software Trello pelo OCA, que foram 68 na 

edição de 2020 da ME realizada na AMANA. A não utilização do Trello implica na 

redução da amostra que responderá os questionários pelo fato de todos os OCA 

terem recebido instrução de como utilizar esse software. 

O GanttPro foi utilizado por todos os O Lig dos Cursos da AMAN na DirEx, 

fato que garante uma quantidade mínima de 8 usuários do software na Manobra 

Escolar de 2020. O acesso para consulta ao planejamento dos PMS foi realizado 

mediante distribuição de endereço eletrônico do software GanttPro aos S3 e 

comandantes de Curso. 

                                                 

5
 Informações obtidas em consulta realizada pessoalmente no CA-Leste com o Maj QMB Tibério 
Ferreira Figueiredo, chefe da divisão de adestramento. 
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3.1.2 Variáveis da pesquisa 

A seguir são apresentadas as variáveis e seus respectivos domínios e 

indicadores utilizados na presente pesquisa. 

3.1.2.1 Variáveis independente e dependente 

O objeto do presente estudo refere-se à “influência das funcionalidades 

dos software de gestão por processos”, (variável independente) “no 

acompanhamento do rendimento dos instruendos e a respectiva ampliação da 

capacidade de consciência situacional dos OCA, O Lig, DIREx, S3 de curso e 

Cmt Curso na Manobra Escolar” (variável dependente), apurando os efeitos que 

os requisitos de software provocam na qualidade e efetividade acompanhamento de 

exercícios de campanha de Estb Ens. 

3.1.2.2 Variáveis intervenientes 

As variáveis intervenientes consideradas na pesquisa foram: capacitação no 

uso das ferramentas de gestão de processos e projetos; realização de PMS para a 

Manobra Escolar; acompanhamento dos PMS pelos S3, Instrutor Chefe/Cmt Curso; 

disponibilidade de internet para os OCA; motivação da DirEx local em elaborar a lista 

de verificação de conduta esperada no PMS e usar os software propostos; interesse 

da equipe de instrução em utilizar ferramenta como banco de dados para operações 

futuras; utilização do Trello em sua versão de aplicativo durante a ME; utilização do 

GanttPro como usuário, e não apenas para fins de consulta, pelos O Lig DirEx da 

ME de 2020. 

3.1.2.3 Dimensões e indicadores das variáveis 

A variável independente, funcionalidades dos software de gestão por 

processos, foi dividida em dimensões que permitem qualificar as funcionalidades dos 

software face à sua finalidade de uso, o acompanhamento do rendimento do 

instruendo e a ampliação da consciência situacional. 
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A elaboração dos indicadores da variável independente é orientada pela 

classificação dos requisitos não funcionais (item 2.3.1.1.2, p. 66), que emprestará 

alguns de seus conceitos como usabilidade e armazenamento. A variável 

independente foi definida em 7 (sete) dimensões advindas as necessidades 

envolvidas no acompanhamento, por meio de software online, do rendimento dos 

discentes na ME. Os respectivos indicadores, bem como suas formas de medição 

encontram-se especificados no quadro 1. 

Variável 
Independente 

Dimensão Indicadores 
Forma de medição 

Tipo Apêndice Nr da pergunta 

Funcionalidades 
dos software de 

gestão por 
processos 

Avaliação 
Capacidade de expressar as condutas 
esperadas 

Entrevista 

B 11. a. 

C 7.a. 

E 11.a. 

Questionário 
F 5.a. 

G 42.a. 

Usabilidade 

A facilidade de uso das ferramentas, 
consideradas as possibilidades off-line 
e impressa, para registro das 
informações referentes ao rendimento 
dos discentes 

Entrevista 

B 11. b. 

C 7.b. 

E 11.b. 

Questionário 
F 5.b. 

G 42.b. 

Histórico Armazenamento de dados dos PMS 

Revisão da Literatura 

Entrevista 

B 11. c. 

C 7.c. 

E 11.c. 

Questionário 
F 5.c. 

G 42.c. 

Consciência 
Situacional 

Acompanhamento de PMS 

Revisão da Literatura 

Entrevista 

B 11. d. 

C 7.d. 

E 11.d. 

Questionário 
F 5.d. 

G 42.d. 

Organização 
Capacidade de agrupar PMS 
conforme critério personalizável 

Entrevista 

B 12. e. 

C 7.e. 

E 11.e. 

Questionário 
F 5.e. 

G 42.e. 

Relatoria Geração de relatórios 

Revisão da Literatura 

Entrevista 

B 11. f. 

C 7.f. 

E 11.f. 

Questionário 
F 5.f. 

G 42.f. 

Aplicabilidade 
Compatibilidade à metodologia 
proposta de coleta de oportunidades 
de melhoria 

Revisão da Literatura 

Entrevista 

B 11. g. 

C 7.g 

E 11.g 

Questionário 
F 5.g. 

G 42.g. 

QUADRO 1 - Definição operacional da variável independente 
Fonte: O autor. 

A variável dependente será dimensionada à luz dos princípios de Comando e 

Controle (Brasil, 2015, p. ‘2-2’-‘2-4’).  A variável dependente repercute, assim sendo, 

o grau de influência das funcionalidades de software na percepção de consciência 
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situacional. Os respectivos indicadores, bem como suas formas de medição 

encontram-se especificados no quadro 2. 

Variável 

Dependente 

Dimensão 

(Princípios de 

Comando e Controle) 

Indicadores 

Forma de medição 

Tipo Apêndice 
Nr da 

pergunta 

Acompanhamento 

do rendimento 

dos instruendos 

Capacidade de 

consciência 

situacional dos 

OCA, Cmt Curso, 

O Lig, DIREx 

Rapidez 
Velocidade de atualização sobre 
situação atual do PMS 

Entrevista 

B 10. a. 

C 6. a. 

E 10. a. 

Questionário 
F 4. a. 

G 41.a. 

Amplitude Amplitude de meios 

Entrevista 

B 9. d. 

C 5d. 

E 9. d. 

Questionários 
F 6, 8, 10 

G 43 

Amplitude 
Amplitude informacional: 
Nível de profundidade das 
informações disponibilizadas 

Entrevista 

B 10. b. 

C 6. b. 

E 10. b. 

Questionário 
F 4.b. 

G 41.b. 

Integração 
Identificação de Integração e 
dependência dos PMS 

Entrevista 

B 10. c. 

C 6. c. 

E 10 c. 

Questionário 
F 4.c. 

G 41.c. 

Unidade de Comando 
Interação desde o OCA até a 
DIREx Geral 

Entrevista 

B 10. d. 

C 6. d. 

E 10. d. 

Questionário 
F 4.d. 

G 41.d. 

Simplicidade 
Pronto reconhecimento e 
conhecimento das atividades em 
andamento 

Entrevista 

B 10.e. f. 

C 6. e. f. 

E 10. e. f. 

Questionário 
F 4. e.f. 

G 41. e.f. 

Segurança 
Compartimentação da 
informação 

Entrevista 

B 10. g. 

C 6. g. 

E 10. g. 

Questionário 
F 4.g 

G 41.g. 

Confiabilidade 
Eficiência estando sem rede 
(off-line) 

Entrevista 

B 10. h. i. 

C 6. h. i. 

E 10. h. i. 

Questionário 
F 4.h.i. 

G 41.h.i. 

Flexibilidade 
Identificação dos óbices à 
execução do PMS conforme o 
planejado 

Entrevista 
B 10. j. 

C 6. j. 

E 10. j. 

Questionário 
F 4.j. 

G 41.j 

Consciência 
Situacional 

Percepção de ampliação geral 
da consciência situacional 

Entrevista 

B 10. k. 

C 6. k. 

E 10. k. 

Questionário 
F 4.k. 

G 41.k 

QUADRO 2 - Definição operacional da variável dependente 
Fonte: O autor. 

Aos princípios de Comando e Controle para a utilização como dimensão da 

variável dependente excetua-se o Princípio da Continuidade. 
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A exclusão desse princípio se deve, primeiramente, ao objetivo deste trabalho 

ser avaliar as funcionalidades do software e não o desempenho em si. Em segundo 

lugar, a exclusão é embasada na utilização de redes diferentes para os sistemas 

comparados, sendo os sistemas de empresas civis hospedados na internet e os 

sistemas de uso militar hospedados na intranet do EB. 

A definição do princípio de comando e controle amplitude refere-se à 

capacidade dos meios empregados para o apoio de C² devem-se estender por toda 

a área de atuação (BRASIL, 2015, p. ‘2-4’). A despeito disso, este estudo incluiu a 

amplitude informacional como indicador da dimensão amplitude. Desta forma, 

extrapola-se a questão material e busca-se identificar a percepção acerca da 

qualidade do fluxo de informações, ou seja, do “volume de informações que trafega 

em uma estrutura de C², utilizando-se de um sistema próprio que garantirá a 

oportunidade e o formato adequado da informação” (BRASIL, 2015, p. ‘2-5’). 

3.2 AMOSTRA 

“A população é o conjunto de todos os elementos que, cada um deles, 

apresenta uma ou mais características em comum” (DA COSTA e DA COSTA, 2016, 

p. 43). Visando levantar dados que possam contribuir com as variáveis da pesquisa 

foram entrevistados militares, oficiais superiores do exército brasileiro, especialistas 

no que se refere ao assunto Manobra Escolar e que tenham participado da edição 

de 2019 em funções de direção e planejamento do exercício no seu sentido mais 

amplo. 

A validação quanto à percepção dos militares referente ao impacto no 

acompanhamento do rendimento dos discentes e da consciência situacional por 

meio do uso dos software GanttPro e Trello foi feita tanto pela entrevista com o E3 

da AMAN em 2020, coordenador geral dessa edição da ME, bem como, realizou-se 

a aplicação de questionário específico nos Comandantes de Curso e S3 dos Cursos 

que atuaram na ME de 2020. 

Desta forma, se entrevistaram:  

a) O Gestor da Manobra Escolar da Assessoria de Doutrina no DECEx 
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- Encarregado do planejamento e coordenação nos níveis estratégico e 

operacional nas edições de 2014 a 2019. 

b) Comandante do Corpo de Alunos da Escola de Sargentos das Armas 

- Acompanhou o processo da DirEx relativos aos alunos da ESA durante a 

Manobra Escolar de 2019. 

c) E3 do Estado-Maior da AMAN de 2019 

- Coordenador da Manobra Escolar na AMAN em 2018 e 2019. 

d) S3 do Corpo de Alunos da ESA 

- Atuou como Oficial de Ligação da ESA na DirEx em 2018 e 2019. 

e) E3 do Estado-Maior da AMAN de 2020 

- Encarregado do planejamento e coordenação nos níveis estratégico e 

operacional e coordenador geral da DirEx da Manobra Escolar da AMAN 

em 2020. 

“A amostra é parte dessa população” (DA COSTA e DA COSTA, 2016, p. 43) 

Com isso, tem-se que a população de entrevistados, 5 (cinco) militares, equivale à 

amostra. A população referente ao questionário de validação acerca da 

percepção do impacto das varáveis tem a população de 8 (oito) comandantes de 

curso e 8 (oito) S3 de Cursos, considerados os Cursos das Armas, Quadro e Serviço 

e o Curso Básico, totalizando uma população de 16 (dezesseis) militares. Nesse 

questionário a amostra coincidiu com a população. 

Com vistas a validar a percepção dos militares entrevistados e a identificar 

funcionalidades técnicas específicas aplicou-se um questionário nos militares que 

utilizaram o software GanttPro e Trello, não apenas para fins de consulta. 

A população e a amostra dos militares que utilizaram o software 

GanttPro é de 8 (oito) militares, que desempenharam a função de O Lig na DirEx 

da Manobra Escolar de 2020. Por sua vez, a população dos militares que 

deveriam ter utilizado o software Trello é de 68 (sessenta e oito) militares, que 

desempenharam a função de OCA da Manobra Escolar de 2020, acrescido os 8 

(oito) O Lig na DirEx, que também usaram o Trello. 

 



92 

 

 

TABELA 1 - Utilização do Trello pelo OCA 

Perfil fi
6
 fri

7
 % 

Sim 64 0.94118 94,12 
Não 4 0.05882 5,88 

Total 68 1.000 100% 

Fonte: O autor 

Contudo, pela tabela 1 percebe-se que 4 (quatro) indivíduos, na função de 

OCA, não utilizaram o Trello durante a ME 2020. Entretanto, foram consideradas 

as respostas desses 4 OCA referente aos aspectos objetivos relacionados com os 

indicadores das variáveis independente e dependente. Explica-se a 

aceitabilidade da opinião desses militares devido ao fato de que todos os OCA e O 

Lig DirEx foram capacitados, por meio de instruções, sobre o software Trello (OCA e 

O Lig DirEx) e GanttPro (O Lig DirEX). Salienta-se que não foram verificadas as 

opiniões dos OCA que não utilizaram o Trello acerca características técnicas dos 

software, ou seja de suas funcionalidades. Desta forma, percebe-se que em ambos 

os questionários sobre as funcionalidades dos software GanttPro e Trello a 

amostra foi igual à população. 

Foi realizado um pré-teste da entrevista com 02 capitães aperfeiçoados da 

Academia Militar das Agulhas Negras, além de enviar aos entrevistados os roteiros 

das entrevistas de maneira prévia para que os entrevistados pudessem elencar 

possíveis dúvidas de interpretação quanto aos questionamentos. Foi realizado um 

pré-teste do questionário com 02 capitães da Academia Militar das Agulhas Negras, 

integrantes da DirEx, durante a Manobra Escolar de 2020, que atendiam aos pré-

requisitos para integrar a amostra proposta no estudo. 

A finalidade do procedimento de pré-teste da entrevista e do questionário foi 

identificar possíveis falhas no instrumento de coleta de dados. Ao final do pré-teste, 

da entrevista foi observada uma dificuldade na pergunta sobre o indicador de 

compartimentação da dimensão segurança da variável dependente, cujo erro foi 

retificado com a alteração da pergunta. Na execução do pré-teste do questionário 

                                                 

6
 Frequência simples absoluta [fi]: é o número de vezes que cada valor da variável se repete na 

amostra ou população. 
7
 Frequência simples relativa [fri]: é o número de vezes que esse valor ocorre relativamente ao total 

da amostra [n]; no fundo representa a parcela da amostra. 
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não se observaram erros que justificassem alterações nas perguntas do 

questionário, contudo, como o meio de difusão foi o eletrônico, encontrou-se uma 

oportunidade de melhoria para tabulação dos dados. Portanto, o questionário inicia-

se com a pergunta sobre a função do militar e os demais desdobramentos 

possibilitam quantificar a resposta para aquele grupo de respondentes com a mesma 

função. Essa ação objetivou possibilitar uma análise de dados que contemple 

verificar se a função do militar influencia a sua percepção quanto às variáveis, 

dimensões e indicadores propostos. 

3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

A pesquisa em questão possui um método de abordagem que se vale do 

método indutivo.  

Método proposto pelos empiristas Bacon, Hobbes, Locke e Hume. 
Considera que o conhecimento é fundamentado na experiência, não 
levando em conta os princípios preestabelecidos. No raciocínio indutivo a 
generalização deriva de observações de casos da realidade concreta. 
As constatações particulares levam à elaboração de generalizações (GIL, 
1999; LAKATOS; MARCONI, 1993 apud RODRIGUES, 2006, p. 33, grifo 
nosso) 

O quadro 3 apresenta as classificações e modalidades da pesquisa em 

questão. 

Pesquisa Classificação Modalidade 

Método De Abordagem Indutivo 

Procedimentos técnicos Estudo de caso 

Tipo 

Natureza Aplicada 

Abordagem Qualitativa 

Objetivo Geral Descritiva 

Procedimentos técnicos 

Estudo de caso 

Bibliográfica 

Documental 

Levantamento 

Ex-post facto 

Experimental 

Técnica Obtenção de dados 

Coleta documental 

Questionário 

Entrevista 

Observação 

Escala para medir atitudes 

QUADRO 3 - Delineamento da pesquisa 
Fonte: O autor. 
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No caso da presente pesquisa, a análise geral trata-se da verificação da 

observação se o emprego dos software Trello e GanttPro contribuíram de forma a 

melhorar tanto o acompanhamento do rendimento dos discentes, quanto a 

consciência situacional da DirEx nas edições de 2019 e de 2020 da ME. Uma vez 

que as observações sejam verdadeiras, pressupõe-se, uma premissa menor, que 

cada uma das funcionalidades desses software contribua para o alcance dessa 

melhoria. A conclusão referente a determinada funcionalidade contribuir ou não será 

alcançada com a confirmação ou refutação da generalização da premissa menor. 

Acerca dos métodos de procedimentos, que conforme Gil (1999 apud 

RODRIGUES, 2006, p. 35) “expõe que os métodos que esclarecem acerca dos 

procedimentos técnicos a serem utilizados proporcionariam, ao investigador, os 

meios adequados para garantir a objetividade e a precisão no estudo de ciências 

sociais”. Desta forma, optou-se pelo Estudo de Caso, pois “esse método parte do 

princípio de que o estudo de um caso em profundidade pode ser considerado 

representativo de muitos outros, ou mesmo de todos os casos semelhantes”, 

segundo Gil (1999 apud RODRIGUES, 2006, p. 37). A edição da Manobra Escolar 

de 2019 foi a primeira edição na qual ocorreu o emprego de software de gestão, 

especificamente o Trello e o GanttPro, com a finalidade de acompanhar o 

rendimento dos discentes e ampliar a consciência situacional da DirEx. A 

generalização do impacto positivo do emprego de software foi verificada na edição 

da Manobra Escolar de 2020. 

Trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada, voltada para a melhoria de 

software de consciência situacional existentes, possivelmente o Pacificador, contudo 

possa se destinar para a criação de um novo software. O objetivo é solucionar o 

problema de prover melhor de nível de acompanhamento do rendimento dos 

discentes e ampliação da consciência situacional. 

A forma de abordagem com cunho predominantemente qualitativo, haja vista 

que a experiência dos entrevistados e dos questionados variam tanto em termos 

profissionais quanto no que se refere à utilização como usuário dos software Trello e 

GanttPro. Desta forma, o fator quantitativo de seleção de determinada 

funcionalidade, por parte dos respondentes, não é determinante para a 
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priorização do requisito candidato como primário (essencial), secundário ou 

desnecessário. Embora, esse fator seja uma referência para validar opiniões 

expressas ou constatações presentes na literatura sobre software de gestão por 

processos e software de gestão do conhecimento. 

Quanto aos objetivos gerais a pesquisa classifica-se como descritiva por visar 

descrever as características de software, ou seja, suas funcionalidades, cujo produto 

são os requisitos de software, após a confirmação da contribuição, por meio do 

emprego do Trello e do GanttPro, para  acompanhar o rendimento dos discentes e 

ampliar a consciência situacional, a variável dependente. 

Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa enquadra-se como pesquisa 

bibliográfica, por tomar os fundamentos de análise de requisitos de software de 

gestão por processos e de software de gestão do conhecimento como referência 

para a identificação das funcionalidades citadas no problema dessa pesquisa. O 

procedimento técnico de levantamento foi utilizado tanto nas entrevistas quanto nos 

questionários para proceder à solicitação de informações a um grupo significativo de 

pessoas acerca do problema estudado para, em seguida, mediante análise 

quantitativa, obterem-se as conclusões correspondentes aos dados coletados 

(RODRIGUES, 2006, p. 43). 

O aspecto quantitativo foi considerado tanto para avaliar se as 

funcionalidades em estudo contribuem positivamente para acompanhar o 

rendimento dos discentes e ampliar a consciência situacional quanto para definir se 

uma funcionalidade é essencial ou secundária, fato que prioriza o requisito que deve 

estar presente prioritariamente na primeira versão do software a ser desenvolvido ou 

constar entre as funcionalidades a serem acrescentadas, de maneira prioritária, seja 

no Pacificador ou no C² em Combate. 

O procedimento técnico de Estudo de Caso é “caracterizado pelo estudo 

profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira que permita o seu 

amplo e detalhado conhecimento” (RODRIGUES, 2006, p.43). As entrevistas com os 

participante da ME de 2019 e a pesquisa documental, por meio da técnica de 

obtenção de dados, acerca dos documentos da Ordem de Serviço e demais 

documentos relativos à ME de 2019 permitiu o amplo e detalhado conhecimento 
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acerca do contexto e dos impactos da utilização dos software Trello e GanttPro na 

ME 2019. Da mesma forma, no que se refere à ME de 2019, utilizou-se uma 

pesquisa ex-post-facto, por haver sido realizada após as situações terem se 

desenvolvido naturalmente, entretanto, trabalhou-se sobre as situações como se 

estivessem submetidas a controle. Para tanto a técnica de obtenção de dados fora a 

realização de entrevista com importantes participantes da AMAN e da ESA na ME 

de 2019. 

Quanto ao procedimento técnico referente à ME de 2020, utilizou-se a 

pesquisa experimental com a finalidade de selecionar as funcionalidades que seriam 

capazes de influenciar o nível de acompanhamento do rendimento dos discentes e 

ampliação da consciência situacional. Para tanto a técnica de obtenção de dados 

fora o uso do questionário distribuído para os O Lig da DirEx e OCA, além da 

entrevista aplicada no E3 da AMAN de 2020, coordenador geral da ME de 2020. 

Quanto à técnica de obtenção de dados, a observação foi utilizada para 

elencar as funcionalidades dos software Trello e GanttPro, as quais submetidas a 

verificações de validade, por meio do questionário e da entrevista. No questionário 

houve um detalhamento mais aprofundado das funcionalidades observadas, além do 

acréscimo das funcionalidades não presentes nos software em estudo, elencados 

pelos entrevistados e constantes na literatura. Em consequência, as funcionalidades 

foram validadas e priorizadas como requisitos candidatos de software. 

Quanto à técnica de obtenção de dados pela escala de medir atitudes, os 

indicadores foram apresentados aos entrevistados e questionados que os 

classificaram quanto ao grau de contribuição para nível de acompanhamento do 

rendimento dos discentes e ampliação da consciência situacional, considerando os 

níveis: “muito superior”, “pouco superior”, “igual”, “pouco inferior” e “muito inferior”. 

O corte cronológico da produção relativa à revisão de literatura da presente 

pesquisa tem por base os seguintes aspectos: 

a) para a concepção doutrinária militar terrestre brasileira, consideram-se os 

manuais mais recentes e relevantes, partindo do manual de exercícios 

táticos de 1992; 
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b) para a conceituação de engenharia de software, consideram-se estudos 

desde 1990; 

c) para a conceituação de gestão do conhecimento, consideram-se estudos 

desde 1997, ano da primeira publicação de Takeuchi e Nonaka sobre esse 

assunto; e 

d) para a coleta documental, consideram-se os anos de 2019 e 2020, 

referentes anos dois primeiros anos em que se utilizou software de gestão 

para o acompanhamento do rendimento dos discentes e ampliação da 

consciência situacional. 

3.3.1 Procedimentos para a revisão da literatura 

O estudo bibliográfico realizado para a confecção do trabalho teve como 

método a leitura exploratória, para seleção, revisão e análise do material de 

pesquisa. A pesquisa foi realizada em: manuais doutrinários e regulamentos 

militares; documentos oficiais relacionados ao emprego dos software Trello e 

GanttPro nas edições da Manobra Escolar de 2019 e 2020; publicações sobre 

análise de requisitos, gestão de conhecimento e engenharia de software, 

reconhecidas no meio acadêmico; em artigos veiculados em sítios da internet. Os 

procedimentos utilizados na revisão de literatura estão elencados a seguir: 

a) Fontes e busca: 

 publicações nacionais e estrangeiras, especializadas sobre análise de 

requisitos, gestão do conhecimento e engenharia de software; 

 manuais doutrinários relativos a exercícios táticos, processo de 

planejamento das operações terrestre, simulação e definições 

conceituais doutrinárias; 

 trabalhos científicos nacionais e estrangeiros relacionados com o tema; 

planejamentos e relatórios de emprego dos software Trello e GanttPro 

nas edições de 2019 e 2020 da Manobra Escolar; e 

 sítios eletrônicos de notícias e periódicos especializados em defesa. 
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b) estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas: 

 Foram utilizados os seguintes termos na busca eletrônica: “análise de 

requisitos, gestão do conhecimento, gestão de processos e projetos, 

software online de gestão, C² em Combate, metodologia de Gantt, 

Trello, evaluación de cadetes, military simulation evaluation, simulação 

viva” entre outros, respeitando as peculiaridades das bases de dados. 

Foram revisadas as referências bibliográficas dos estudos mais afetos 

ao assunto, na busca de artigos não localizados na pesquisa 

eletrônica. 

 

3.3.2 Procedimentos Metodológicos 

A natureza do presente estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa do tipo 

aplicada, por ter o objetivo de gerar conhecimentos para aplicação prática dirigida à 

solução de problemas específicos relacionados ao emprego de ferramenta para 

acompanhamento de rendimento de discente e ampliação da consciência situacional 

em exercício de campanha. 

Desta forma, as ações realizadas até a coleta de dados foram tanto a revisão 

da literatura, que se desenvolveu inicialmente, conforme especificado no item 

anterior, bem como foram obtidos e analisados os documentos de planejamentos e 

relatórios relativos às edições da Manobra Escolar de 2019 e de 2020. Cabe 

ressaltar que esses eventos foram os únicos a empregar software de gestão para o 

acompanhamento de rendimento de discente e ampliação da consciência situacional 

em exercício de campanha. 

Foram utilizados como critérios de inclusão o atendimento de pelo menos 

uma das seguintes condicionantes: 

a) estudos sobre software de controle e consciência situacional publicados 

em português ou inglês; 

b) manuais doutrinários sobre exercícios táticos do Exército Brasileiro; 

c) manuais, artigos e pesquisas sobre sistemas de comando e controle e 

software para melhoria de consciência situacional; 
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d) estudos sobre engenharia de software e análise de requisitos publicados 

em português e inglês; 

e) estudos sobre gestão do conhecimento publicados em português e inglês; 

f) manuais sobre a doutrina militar terrestre e suas definições e termos; 

g) pesquisas científicas sobre software para elaboração de matriz de 

sincronização; e 

h) planejamentos, relatórios e documentos do emprego dos software 

GanttPro e Trello na Manobra Escolar realizada na AMAN em 2019 e 

2020. 

Foram utilizados como critérios de exclusão inclusão o atendimento de pelo 

menos uma das seguintes condicionantes: 

a) textos doutrinários ou manuais revogados ou desatualizados, em relação 

aos exercícios táticos vigentes no Exército Brasileiro; 

b) estudos com definição simplória e que reutilizam dados de trabalhos 

anteriores; 

c) artigos e estudos sobre exercícios táticos que não abordam emprego de 

software para ampliação de consciência situacional; 

d) artigos e estudos sobre o emprego de software em exercício tático para 

análise objetiva de rendimento baseada em equipamentos e armamentos 

de simulação de combate; e 

e) fontes da internet oriundas de sites não confiáveis ou não reconhecidos 

no meio acadêmico. 

A sequência das ações para realizar um pré-teste iniciou-se com a elaboração 

de uma versão inicial dos questionários e entrevistas e a submissão para a análise 

do orientador. 

Em seguida, a entrevista foi entregue a dois capitães aperfeiçoados da AMAN 

para que avaliassem e criticassem a facilidade de entendimento das perguntas e as 

possibilidades de respostas. Com a aplicação do pré-teste verificou-se a 

necessidade de modificar as perguntas sobre a participação do militar em exercícios 

de campanha com instrutor. O roteiro da entrevista foi encaminhado aos 



100 

 

 

entrevistados com antecedência para que pudessem se familiarizar com as 

perguntas, elencados possíveis dúvidas sobre os questionamentos. 

Os questionários voltados aos Comandantes de Curso e S3 de Curso, para fins 

de pré-teste, foram elaborados e entregues a dois capitães aperfeiçoados da AMAN 

para que avaliassem e criticassem a facilidade de entendimento das perguntas e as 

possibilidades de respostas. Com a aplicação do pré-teste verificou-se a 

necessidade de modificar as perguntas sobre a compartimentação das informações, 

na dimensão segurança, e sobre a dimensão usabilidade, das variáveis dessa 

pesquisa. 

Os questionários para os OCA e O Lig da Dir Ex, para fins de pré-teste, foram 

entregues a dois capitães integrantes da Direção do Exercício. Com a aplicação do 

pré-teste, diante dos questionários serem aplicados por meio de software online 

verificou-se a oportunidade de melhoria de agrupar as perguntas conforme a função 

do militar na Manobra Escolar para fins de facilitar o levantamento dos dados 

referentes a cada grupo e propiciando uma comparação entre as percepções desses 

militares. 

Levando-se em consideração o escopo deste estudo, a fonte escolhida para a 

coleta de dados bibliográficos foi a entrevista baseada na revisão de literatura sobre 

manuais militares sobre comando e controle e doutrina militar terrestre, gestão de 

conhecimento, gestão por processos e levantamento de requisitos. A obtenção de 

dados documentais foi relativa à documentação das edições de 2019 e 2020 da 

Manobra Escolar. 

A crítica dos dados de pesquisa norteou-se pelos requisitos de software de 

gestão e de gestão de conhecimento. Considerou-se, calcado na teoria de 

levantamento de requisitos, que os entrevistados e os respondentes dos 

questionários são clientes no processo de identificação dos requisitos de software. A 

questão dos diferentes níveis e tipos de experiência profissional desses militares foi 

um fator considerado na crítica dos dados levantados. 

A receptividade face às inovações tecnológicas, por parte dos respondentes 

dos questionários, foi considerada na crítica quanto às percepções relativas à 
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contribuição dos software GanttPro e Trello para o acompanhamento do rendimento 

dos discentes e ampliação da consciência situacional. 

Como a pesquisa destina-se a definir quais funcionalidades de software de 

gestão contribuem para o acompanhamento do rendimento dos discentes e 

ampliação da consciência situacional, o aspecto qualitativo preponderou sobre o 

qualitativo na definição dos requisitos de software. Considerando-se os diferentes 

níveis de experiência com os software, tendo em conta que alguns cursos da AMAN 

passaram a utilizar o Trello para as atividades de gestão organizacional, após a 

Manobra Escolar de 2019, a seleção quantitativa de funcionalidades constantes nos 

questionários foi fator determinante somente para a definição do requisito como 

primário, ou seja, essencial, ou secundário. 

Desta forma, a organização dos dados da pesquisa bem como a tabulação 

norteou-se para o cumprimento dos objetivos dessa pesquisa. Os dados referentes à 

gestão de conhecimento foram organização de forma conceitual e contextualizada 

com a finalidade de contextualizar o emprego dos software GanttPro e Trello no 

acompanhamento do rendimento do discente e na provisão da consciência 

situacional. Os dados referentes aos requisitos de software de gestão por processos 

e gestão por conhecimento foram organizados e tabulados de forma a apresentar a 

sua definição e justificativa de necessidade no capítulo de revisão de literatura. 

Esses dados também foram utilizados para estruturar as perguntas das entrevistas e 

questionários relativas à definição de requisitos, ainda que não presentes nos 

software GanttPro e Trello. 

3.3.3 Instrumentos 

No tocante à variável independente, “influência das funcionalidades dos 

software de gestão por processos”, a verificação foi feita pela compilação dos 

dados obtidos com as entrevistas, bem como daqueles coletados dos planejamentos 

e relatórios das edições de 2019 e 2020 da Manobra Escolar realizada na AMAN, da 

revisão da literatura e dos questionários. A variável dependente, acompanhamento 

do rendimento dos instruendos e a respectiva ampliação da capacidade de 
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consciência situacional dos OCA, O Lig, DIREx, S3 de curso e Cmt Curso na 

Manobra Escolar” foi verificada através da análise das informações e resultados 

obtidos pelas entrevistas, questionários e pesquisa bibliográfica e documental. 

3.3.3.1 Pesquisa bibliográfica e documental 

A pesquisa bibliográfica e documental permitiu: 

a) definir como os requisitos de software devem ser expressos para 

representar corretamente a variável independente e o resultado final do 

trabalho de levantamento de requisitos para a ferramenta online de gestão 

de PMS do Exército Brasileiro; 

b) desenvolver a metodologia de Gestão de Conhecimento dos PMS a ser 

aplicada na Manobra Escolar baseada nas teorias e princípios de Takeuchi 

e Nonaka; 

c) subsidiar a montagem do questionário; e 

d) verificar a existência de metodologia correlata em outros países, a qual 

não foi encontrada. 

3.3.3.2 Entrevistas 

A realização das entrevistas exploratórias permitiu captar as percepções dos 

instrutores com maior ascensão no nível de comando, planejamento e controle de 

execução dos PMS e instruendos considerado o problema em questão, propiciando 

a montagem de questionário e experimento. 

A utilização da entrevista, sendo analisado junto da pesquisa documental, 

visa esclarecer como os instrutores participantes da Manobra Escolar, enxergam o 

problema em questão e quais são as possíveis soluções, complementando a revisão 

literária, ajudando a montar o escopo de requisitos de software das ferramentas de 

gestão relacionadas aos procedimentos práticos que baseiam as ações dos OCA e 

dos integrantes das direções de exercício na situação da pesquisa. 

Os entrevistados foram indagados a expressar suas opiniões acerca das 

necessidades de ampliação de consciência situacional que podem ser apresentadas 

como requisitos de software.  Os requisitos de software identificados na revisão de 
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literatura deste trabalho são apresentados aos entrevistados para que informem a 

sua percepção acerca do grau de relevância e aplicabilidade desse tipo de requisito. 

Devido ao aspecto qualitativo da pesquisa, os entrevistados e o público que 

respondeu ao questionário foram perguntados acerca de sua avaliação quanto à 

contribuição das funcionalidades existentes nos software GanttPro e Trello, 

utilizados na gestão de PMS na Manobra Escolar de 2019 e de 2020. 

As perguntas foram divididas em cinco partes que, em sua maioria, permitiam 

a informação de comentários pelos entrevistados. As perguntas da 1ª Parte 

destinam-se a identificar o contexto da Manobra Escolar por meio de perguntas 

abertas. 

A 2ª parte destina-se a validar ou refutar o ciclo de criação de conhecimento 

organizacional implementado na Manobra Escolar de 2019 como uma aplicação do 

Modelo SECI de Takeuchi e Nonaka (2008), por meio de perguntas abertas e 

fechadas. 

Na 3ª parte elencam-se os requisitos identificados na revisão de literatura, por 

meio do relacionamento do requisito por meio de figuras contidas no anexo à 

entrevista com capturas de tela representativas de funcionalidades dos software 

Trello, GanttPro, Pacificador e C² em Combate. A avaliação da relevância de cada 

funcionalidade foi dividida segundo graus de escala de valor em “essencial” 

(primário), “secundário” e “desnecessário´”. A resposta destina-se a priorizar os 

requisitos e, se for o caso, retirar o requisito da relação, podendo o entrevistado 

realizar um comentário, além de citar novas funcionalidades/requisitos pelo 

entrevistado. 

Na 4ª parte o entrevistado deve julgar se a presença das funcionalidades 

elencadas na 3ª parte influencia em determinados aspectos, que são os 

indicadores da variável independente. 

Na 5ª parte o entrevistado deve julgar se o grau de influenciam do emprego 

dos software Trello e GanttPro em comparação com uma edição anterior da 

Manobra Escolar ou com a experiência anterior do entrevistado em exercício de 

campanha à luz de determinados aspectos, que são os indicadores da variável 

dependente. 
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As respostas seguem um grau de escala de valor do maior para o menor: 

“muito superior”, “pouco superior”, “igual” e “inferior. Há ainda uma pergunta sobre a 

percepção geral de ampliação da consciência situacional em decorrência da 

utilização dos software Trello e GanttPro. 

A entrevista exploratória toma por base Manobra Escolar de 2019, a qual 

pode ser interpretada como “pesquisa ex-post-facto” (RODRIGUES, 2006, p. 44), por 

ser o caso em estudo e o “experimento” se realiza depois dos fatos ocorridos. As 

entrevistas aplicadas aos participantes da Manobra Escolar de 2020 e aos Cmt do 

Corpo de Aluno da ESA e S3 do Corpo de Alunos da ESA em 2019 demandam que 

a comparação seja feita com base na experiência em edições da Manobra Escolar 

anteriores a 2019, quando não havia a implementação dos software Trello e 

GanttPro na condução desse exercício no terreno qualificação da escala. 

3.3.3.3 Questionários 

A Manobra Escolar de 2020 servirá como experimento do presente trabalho e 

terá como finalidade principal validar as percepções quanto a contribuição dos 

software Trello e GanttPro quanto ao no acompanhamento do rendimento dos 

discentes e na consciência situacional, além de validar as funcionalidades de 

software consideradas como requisitos desejáveis pelo participantes da Manobra 

Escolar de 2019, conforme as suas respostas às respectivas entrevistas. 

Os questionários aplicados aos participantes da Manobra Escolar de 2020 

demandam que a comparação seja feita com base na experiência em edições da 

Manobra Escolar anteriores a 2019, quando não havia a implementação dos 

software Trello e GanttPro na condução desse exercício no terreno qualificação da 

escala.   

Foram aplicados dois tipos de questionários. Um tipo foi aplicado nos Cmt de 

Curso e S3 dos cursos da AMAN durante a Manobra Escolar de 2020. Esse 

questionário é voltado principalmente para a percepção quanto à contribuição dos 

Software GanttPro e Trello no acompanhamento do rendimento dos discentes e na 

consciência situacional, embora contenha oportunidades de colaboração acerca da 

identificação de funcionalidades de software, resultado dessa pesquisa.  



105 

 

 

Outro tipo de questionário foi aplicado aos OCA e O Lig da DirEx da Manobra 

Escolar de 2020, usuários dos software Trello e GanttPro nesse exercício de 

campanha. As perguntas desse questionário são voltadas principalmente para a 

identificação de funcionalidades desejáveis, sejam elas essenciais ou secundárias, 

além de abordar a percepção desses militares acerca da contribuição quanto ao no 

acompanhamento do rendimento dos discentes e na consciência situacional. 

O anexo de arbitragem da ordem de instrução da ME de 2019 e de 2020 

determinou que os software GanttPro e Trello fossem utilizados para prover 

consciência situacional à DirEx e para acompanhar o rendimentos dos cadetes. Em 

2019 tanto os OCA quanto os O Lig tiveram contato com o software Trello. Na DirEx 

os O Lig recebiam os dados pelo software Trello e rádio, no impedimento desse, 

para repassar as informações à equipe de coordenação que inseria os dados no 

software GanttPro. 

Em 2020, os OCA permaneceram utilizando o software Trello. Contudo, em 

2020 os O Lig da DirEx, além de utilizar o software Trello passaram a ser os 

responsáveis pela inserção dos dados também no software GanttPro. Desta forma, 

os O Lig e os OCA possuem a perspectiva de usuário de software. 

Com isso, o questionário destinado aos O Lig DirEx e aos OCA apresentam 

as características identificadas nos software GanttPro e Trello, bem como as 

consideradas pelos entrevistados como desejáveis para serem selecionadas e 

priorizadas. As perguntas aos OCA e aos O Lig  o destinaram-se a confirmar os 

pontos relacionados aos indicadores das variáveis deste estudo somado à perguntas 

abertas sobre a opinião da  cabe pormenorizar o perfil daqueles que contribuíram 

com a presente pesquisa para entender.  

Os questionários compreendem a 3ª, 4ª e 5ª parte da entrevista, com as 

percepções ajustadas à Manobra Escolar de 2020, por destinar-se estritamente à 

avaliação dos requisitos e a percepção quanto ao uso do Trello e GanttPro. 

3.3.3.4 Perfil dos participantes da pesquisa 

Objetivando analisar os indicadores das variáreis dependente e independente 

tanto as entrevistas como os questionários contiveram perguntas qualitativas acerca 
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da percepção quanto influência da utilização dos software GanttPro e Trello tanto 

sobre a consciência situacional quanto sobre o acompanhamento do rendimento dos 

discentes. 

As entrevistas contam com uma quantidade maior de perguntas abertas 

devido ao perfil dos entrevistados ser considerado de coordenadores na DirEx geral, 

portanto, possuindo maior contato com as ferramentas imersos no processo 

decisório da DirEx da ME. Dentre os entrevistados, 4 (quatro) militares participaram 

das ME de 2018 e 2019 e um entrevistado participou da ME de 2020. 

Os questionários foram aplicados estritamente com os militares que 

participaram da ME de 2020. Desta forma, objetivou-se, inicialmente, verificar a 

percepção acerca da utilização dos software em proveito da ME 2019. Ademais, 

buscou-se elencar características essenciais destes software, bem como identificar 

características desejáveis não contempladas pelos software. A posteriori, o 

questionário e a entrevista aplicados nos participantes da ME 2020 tiveram a 

finalidade de verificar se a percepção constatada em 2019 foi mantida em 2020. 

Outro objetivo, com a utilização dos software em sua plenitude pelos O Lig da DirEx, 

além da utilização do Trello pelos OCA, foi pontuar e priorizar as características 

desses software. Além disso, esses usuários puderam expressar a sua opinião face 

às mesmas perguntas realizadas aos que participaram da ME 2019. 

Destaca-se que, devido ao perfil de coordenação de DirEx local, os 

questionários destinados aos Cmt de Curso e aos S3 de Curso foram sucintos 

contemplando indagações sobre características positivas ou negativas dos software 

GanttPro e Trello, bem como características desejáveis para software utilizados para 

o mesmo fim, além de disponibilizar espaço para comentários que lhes parecessem 

oportunos. 

TABELA 2 - Quantidade de militares por perfil de respondente 

Perfil fi fri % 

Entrevistado 5 0.05155 5,15 
Cmt de Curso AMAN 8 0.08247 8,25 
S3 de Curso AMAN 8 0.08247 8,25 

O Lig DirEx 8 0.08247 8,25 
OCA 68 0.70103 70,10 

Total 97 1.000 100% 

Fonte: O autor 
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Na tabela 2 verifica-se que efetivo de respondentes é o mesmo para Cmt de 

Curso, S3 de Curso e O Lig da DirEx, entretanto, há um significativa diferença entre 

a quantidade de OCA e de entrevistados. Não obstante, a quantidade menor de 

entrevistados se percebe por meio da tabela 3 que o perfil hierárquico dos 

entrevistados é de oficiais superiores, sendo a maioria composta por militares 

antigos. 

Contudo, o principal aspecto que diferencia os entrevistados é a experiência 

na coordenação de DirEx de Exc Cmp, bem como a participação na DirEx, seja na 

ME de 2019, seja na ME de 2020. Salienta-se que um dos tenentes-coronéis entre 

os entrevistados é o Cmt do Corpo de Alunos da Escola de Sargentos das Armas no 

biênio 2019 e 2020 e que o major, integrante desta população, era o S3 do Corpo de 

Alunos da ESA em 2019, que coordenou os O Lig da ESA na DirEx da ME 2019 

(Tabela 3). 

TABELA 3 - Perfil hierárquico dos entrevistados 

Perfil fi fri % 

Coronel 2 0.40000 40 
Tenente-coronel 2 0.40000 40 

Major 1 0.20000 20 

Total 5 1.000 100% 

Fonte: O autor 

Ao analisar a tabela 4 nota-se que a maioria dos Cmt de Curso são militares 

consideravelmente mais experientes, haja vista que 5 dentre os 6 majores S3 de 

Curso, constantes na tabela 5, encontram-se em seu primeiro ano no posto em 

2020. 

TABELA 4 - Perfil hierárquico dos Comandantes de Curso 

Perfil fi fri % 

Tenente-coronel 5 0.62500 62,5 
Major 3 0.37500 37,5 

Total 8 1.000 100% 

Fonte: O autor 

Entretanto, é possível verificar que há uma menor discrepância de 

antiguidade quando se compara o perfil hierárquico dos S3 de Curso (Tabela 5) com 

os dos O Lig da DirEx (Tabela 6).  
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TABELA 5 - Perfil hierárquico dos S3 de Curso 

Perfil fi fri % 

Major 6 0.75000 75 
Capitão 2 0.25000 25 

Total 8 1.000 100% 

Fonte: O autor 

Cabe salientar que os O Lig da DirEx estiveram imersos no processo 

decisório diretamente com o coordenador da ME. No exercício de sua função 

deviam tanto cobrar a constante atualização das informações dos OCA e ainda eram 

demandados pelo comando do Exc Cmp. 

Com isso, os O Lig DirEx mantinham contato direto com os S3 de Curso e 

com os Cmt de Curso, transmitindo a necessidade de decisões, como ocorreu em 

2020 na situação de atolamento das viaturas blindadas de combate (VBC) Leopard. 

Nessa ocasião, após chuva intensa na Zona de Reunião Final de Meios de 

Engenharia, houve o caso de VBC Leopard haver atolado, encostando o fundo da 

viatura na lama. Com isso, a DirEx contactou, por meio dos O Lig da DirEx, os Cmt 

de Curso de Cavalaria e de Engenharia para que decidissem quanto a realização da 

transposição de curso d’água pelas VBC Leopard.  

TABELA 6 Perfil hierárquico dos O Lig da DirEx 

Perfil fi fri % 

Capitão 5 0.62500 62,5 
1º Tenente 3 0.37500 37,5 

Total 8 1.000 100% 

Fonte: O autor 

Por fim, os OCA deveriam acompanhar o rendimento dos discentes e prover 

consciência situacional à DirEx. Na tabela 7 constatasse que embora haja um 

elevado de OCA, quando comparado aos militares das outras funções, estes 

militares possuem a menor ascendência hierárquica e consequentemente o menor 

tempo de experiência, após a sua formação, em relação aos demais grupos 

constantes na tabela 2.  

TABELA 7: Perfil hierárquico dos OCA 

Perfil fi fri % 

Capitão 21 0.30882 30,88 
1º Tenente 47 0.68118 68,12 

Total 68 1.000 100% 

Fonte: O autor 
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Aos OCA era facultado a utilização do rádio no caso da indisponibilidade de 

sinal de internet. Ademais, o software Trello permite que a ficha de verificação 

(checklist) seja transformado no formato no pdf e impresso para condução em papel 

pelo OCA. Ademais, no caso de ausência de sinal de internet o software Trello 

possibilita que os dados sejam preenchidos, ainda que o smartphone esteja off-line. 

As informações são enviadas ao servidor do software tão logo o smartphone 

tenha disponibilidade de internet. Contudo, as informações urgentes deveriam ser 

tramitadas via rádio, na hipótese de não haver tramitação em tempo oportuno entre 

o OCA e o O Lig DirEx. 

3.3.4 Análise dos Dados 

As informações obtidas pela revisão bibliográfica sedimentou um referencial 

teórico sobre cada aspecto da gestão de processos, da análise de requisitos de 

software, da gestão de conhecimento e da doutrina militar terrestre que permitirá 

entender cada fase da metodologia aplicada aos instrumentos construindo uma 

visão crítica do todo, entendendo os detalhes e suas múltiplas influências. 

Na parte da revisão de literatura referente ao acompanhamento de 

rendimento de discente apresentou-se a teoria de Gestão do Conhecimento e 

Gestão por Processos que embasa a metodologia de coleta de dados e a produção 

de informação para a criação de conhecimento organizacional no contexto da ME na 

edição de 2019 e 2020. A parte da revisão de literatura referente à consciência 

situacional abarcou a relativa doutrina militar terrestre, bem como os software 

existentes e empregados no Exército Brasileiro para esse fim. 

Já na parte da revisão de literatura sobre a análise de requisitos, descreveu-

se as formas e procedimentos necessários para a realização do levantamento de 

requisitos. Ademais, abordou-se a literatura de análise de requisitos que trata 

especificamente sobre as funcionalidades aconselháveis para software tanto de 

Gestão por Processo, quanto de Gestão de Conhecimento. 

As informações coletadas na revisão de literatura auxiliaram a montagem do 

roteiro das entrevistas e dos questionários, cuja descrição da finalidade e universo 

de aplicação encontram-se descritos no subitem sobre instrumentos.  
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Os elementos obtidos por meio da busca documental juntaram-se aos dados 

extraídos das entrevistas e questionários permitindo a realização de uma análise 

lógica e coerente. Todas as informações obtidas foram avaliadas, analisadas e 

compiladas, no intuito de excluir falhas ou informações distorcidas. 

O questionário contém perguntas objetivas e questões discursivas. Ambas as 

categorias de perguntas foram analisadas, porém, de maneiras distintas. As 

respostas obtidas através de questões objetivas foram separadas, contabilizadas e 

seus dados tabulados por categoria, obtendo assim, resultados estatísticos com 

dados quantitativos e científicos. As respostas disponibilizadas pelas perguntas 

abertas das entrevistas e dos questionários receberão tratamento qualitativo. 

As respostas abertas das entrevistas referentes à experiência do entrevistado 

subsidiaram a análise do evento Manobra Escolar de 2019 como estudo de caso.  

Como dito no subitem sobre o delineamento da pesquisa, a forma de 

abordagem dessa pesquisa possui cunho predominantemente qualitativo. Os dados 

em última análise são tratados de forma qualitativa, mesmo quando tratados de 

forma quantitativa ao verificar se houve seja IARDECEE, seja ICSECEE. Com isso, 

ainda que a escala de medir atitudes para os indicadores das variáveis tenha sido 

utilizada, realizou-se a comparação qualitativa entre as percepções acerca de 

IARDECEE e ICSECEE dos entrevistados, com os Cmt Curso, S3 de Curso, O Lig 

da DirEx e OCA da ME de 2020. 

A questão qualitativa no caso do IARDECEE e do ICSECEE deve-se à 

variação de experiência entres os respondentes, havendo nesse universo tanto 

coronéis que participaram de operações na tropa e em Estb Ens das mais variadas 

possíveis quanto tenentes, quem possuem uma experiência mais limitada devido ao 

seu menor tempo após a formação. Desta forma, a análise qualitativa visa validar de 

forma global a percepção quanto ao IARDECEE e ao ICSECEE, tolerando-se que 

haja opiniões divergentes e até mesmo contrárias, desde que em um número 

reduzido de opiniões manifestas. 

Entende-se que as opiniões contrárias possam ser devidas ao não 

entendimento completo do processo de criação de conhecimento organizacional ou 

da finalidade da utilização das ferramentas. Considera-se também que a ferramenta 
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permeia todos os níveis de comando e controle da ME e, portanto, pode ser 

entendida como invasiva quando se trata do nível do Cmdo do Estb Ens na seara do 

Cmdo dos Cursos, logo, opiniões menos favoráveis à sua utilização foram 

esperadas. 

Os dados coletados na literatura de análise de requisitos foram colocados nas 

entrevistas para apreciação e categorização quanto ao nível de relevância e 

prioridade, enquanto funcionalidade desejável de um software que objetive ampliar a 

capacidade de consciência situacional e acompanhamento do rendimento de 

discentes em Estb Ens. Após as entrevistas, tantos os dados coletados na literatura 

de análise de requisitos quanto às sugestões propostas nas entrevistas foram 

inseridos nos questionários para serem avaliados pelos OCA e O Lig DirEx, os quais 

foram os únicos participantes que tiveram acesso a um rol de funcionalidades do 

GanttPro e do Trello para apreciação quanto ao nível de relevância e prioridade, 

enquanto funcionalidade desejável para o software em questão. 

Os questionários dos OCA e O Lig DirEx tiveram a finalidade principal de 

selecionar as características e classificá-las como primárias, secundárias ou 

desnecessárias ao software objeto dessa pesquisa. Novamente, o caráter qualitativo 

da pesquisa é preponderante na análise dos dados dessas respostas. A explicação 

se deve à variação do nível de vivência com os software GanttPro e Trello. 

Quanto ao GanttPro, tem-se a opinião dos entrevistados como clientes e a 

dos O Lig DirEx como usuários da ferramenta. Quanto ao Trello, além de mantido 

esse cenário de cliente e usuário, inserem-se os OCA como usuários do software. 

Contudo, devido à implementação do Trello na ME de 2019, alguns cursos da AMAN 

passaram a utilizar esse software na sua gestão organizacional, como o curso de 

Artilharia e o de Cavalaria, criando-se assim uma diferença de nível de experiência 

de uso do software entre os respondentes. Considera-se ainda a capacidade do 

pesquisador de agir pela análise de domínio e observação, métodos explicados na 

revisão de literatura sobre análise de requisitos. 

Os resultados das funcionalidades selecionadas foram apresentados por meio 

de gráficos em barras e setores, maneira adequada à exposição de uma pesquisa 

qualitativa. Em seguida, apresenta-se a interpretação do resultado à luz do conceito 



112 

 

 

de Comando e Controle, contextualizando a percepção dos respondentes. O 

APÊNDICE K contém a listagem das funcionalidades requeridas obtidas por 

meio desta pesquisa. 

Apresenta-se um quadro comparativo com o título sintético das 

funcionalidades com a finalidade de comparar os software Trello, GanttPro, C² em 

Combate e Pacificador face ao atendimento das funcionalidades em questão. Essa 

comparação objetiva não apenas confirmar a colaboração dos software utilizados 

nas ME de 2019 e 2020, mas bem como identificar qual software utilizado pelo EB 

possui maior aptidão para receber as funcionalidades identificadas neste trabalho. 

Finda-se a discussão dos resultados elencando-se as opiniões mais 

relevantes, acerca das perguntas abertas, comparando com o resultado da 

percepção global sobre o emprego do Trello e do GanttPro quanto ao IARDECEE e 

ao ICSECEE e as associando a opiniões corroborativas.  
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4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O presente estudo buscou compilar os conhecimentos relativos ao emprego 

de software gestão na coordenação da Manobra Escolar e, mais especificamente, o 

emprego do Trello e do GanttPro nas edições de 2019 e 2020. A Manobra Escola de 

2019 serviu de estudo de caso por ser a primeira edição na qual foram utilizados 

software dessa natureza. Na edição de 2020 desse exercício de campanha em Estb 

Ens se realizou a experimentação e a coleta de dados para a convalidação da 

eficiência do emprego desses software nesse cenário, bem como a validação e 

identificação de suas funcionalidades de software de interesse para os Estb Ens do 

EB, objetivo dessa pesquisa. 

Foram analisados manuais doutrinários, publicações recentes, estudos, 

documentos e manuais, nacionais e estrangeiros, que tratam de comando e 

controle, consciência situacional, gestão por processos, gestão de conhecimento e 

análise de requisitos de software. Também foram utilizados instrumentos de 

pesquisa (questionários e entrevistas) com a finalidade de obter informações dos 

militares especializados nessa área, para a disseminação do conhecimento e a 

coleta das experiências evidenciadas nas edições de 2019 e 2020 da ME. 

Os dados obtidos foram tabulados e analisados, e serão mostrados neste 

capítulo, apresentando subsídios para uma incorporação priorizada de 

funcionalidades de software nas ferramentas de consciência situacional do EB. 

Diante do acima exposto, a análise da revisão bibliográfica, entrevistas e 

questionários sobre emprego do Trello e do GanttPro visa extrair as funcionalidades 

de software que propiciem o incremento de consciência situacional e o 

acompanhamento do rendimento dos discentes em Exc Cmp de Estb Ens. Desta 

forma, na discussão dos resultados se utilizam os objetivos específicos para 

organizar os resultados obtidos nessa pesquisa. 

No item 4.1, retratam-se a ME de 2019 como estudo de caso, apresentando 

as medidas de planejamento e seu processo de tomada de decisão, bem como 

comenta-se o cenário no qual a ME de 2020 esteve inserido. A edição de 2020 da 
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ME subsidiou-se nos documentos das edições de 2018 e de 2019, além de 

apresentar inovações no planejamento e na coordenação, em decorrência da 

autonomia da AMAN na condução desse Exc Cmp no ano de 2020. O item 4.2.3 

apresenta a discussão referente ao estudo de caso da ME de 2019 e a possibilidade 

de validar as constatações acerca do uso do Trello e do GanttPro naquela ME por 

meio da obtenção de dados junto aos participantes da ME de 2020. 

Ao longo do item 4.2, relativo ao acompanhamento do rendimento dos 

discentes e item 4.3, que se refere à consciência situacional na ME de 2019 e de 

2020, são apresentadas as percepções dos respondentes sobre os indicadores. As 

percepções são analisadas e discutidas face às opiniões dos entrevistados, haja 

vista que objetivou-se validar a opinião dos participantes da ME de 2019 através do 

ponto de vista dos seguintes participantes da ME de 2020: E3 da AMAN de 2020, 

dos Cmt de Curso, dos S3 de Curso, dos O Lig da DirEx e dos OCA. O 

detalhamento das discussões acerca de cada um dos indicadores das variáveis 

encontra-se no Apêndice J (p. 319). 

O item 4.4 refere-se às funcionalidades de software identificadas neste 

trabalho, que tomou como ponto de partida o contido na revisão de literatura sobre 

gestão por processos (item 2.2.1, p. 42) e gestão de conhecimento (item 2.2.3, p. 

47). As opiniões dos entrevistados, as respostas dos questionários pelos O Lig DirEx 

e OCA e análise por engenharia reversa (item 2.3.1.2.5, p. 70 e item 2.3.1.5, p. 75) e 

dos software Trello e GanttPro subsidiaram o preenchimento do quadro 6 que 

compara as funcionalidade desejáveis com as que esses dois software, o 

Pacificador e o C² em Combate possuem. 

O item 4.5 apresenta as opiniões dos respondentes dos questionários e 

apresenta as considerações finais dos resultados.  

4.1 MANOBRAS ESCOLARES DE 2019 E DE 2020 

Os resultados sobre as ME foram alcançados após analisar os documentos 

da ordem de instrução e realizar as entrevistas. 

O Cel R1 Zillo, adjunto da Assessoria de Doutrina do DECEx e gestor da ME 
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naquele Departamento, elucida que a coordenação da Manobra Escolar, realizada 

na AMAN nas edições anteriores a 2015, ocorria no âmbito desse Estb Ens por 

destinar-se à integração das armas, quadro e serviços, sem a interferência do 

DECEx. A informação é reforçada pelo TC Lacerda, E3 da AMAN em 2018 e 2019, 

que esclarece que no período anterior a 2015 o principal objetivo era, após a 

realização das operações ofensivas e defensivas no âmbito dos cursos da AMAN, 

unir as armas em um grande exercício da academia somente com cadetes. 

No período entre 2015 e 2019, o DECEx coordenou no âmbito macro as 

atividades da Manobra Escolar, ligando-se com órgãos externos e coordenando com 

as demais escolas do departamento, complementa o Cel R1 Zillo. Nesse período o 

DECEx regulou a coordenação da Manobra com os seus principais atores por meio 

de uma ordem de serviço. Por sua vez, na AMAN se expede uma ordem de 

instrução para os setores envolvidos e documentos de ensino como o PLADIS, que 

contempla como deveria ser a Manobra Escolar (Apd D, pergunta 4). 

4.1.1 Dificuldades constatadas na coordenação pela DirEx 

Objetivando contextualizar o estudo de caso da Manobra Escolar realiza-se, 

nesta seção, a exposição dos relatos das dificuldades na coordenação de Exc Cmp 

em Estb Ens, tanto na ME de 2018, quanto em outros vivenciados pelos 

entrevistados que contribuíram com esta pesquisa. 

4.1.1.1 Dificuldades constatadas pela DirEx na Manobra Escolar de 2018 

O Cel Zillo explica que, em 2018, o acompanhamento era feito por meio de 

uma matriz descrita, sem poder interferir por dificuldade em alguma atividade. A 

matriz de 2018 era uma linha do tempo que descrevia quais eram as atividades, fria 

dizendo apenas o planejado, que não possibilitava a interferência oportuna (Apd C, 

pergunta 7). 

Por sua vez o TC Lacerda explica que em 2018 a DirEx geral não tinha o 
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total domínio da situação durante a execução, ainda que tenha sido feito o 

planejamento bastante adequado nas edições de 2018 e de 2019 da ME. Entretanto, 

em 2018, embora os dados estivessem lançados na Matriz de Sincronização não 

conseguia fazer o controle e acompanhamento mais cerrado (Apd D, pergunta 7). 

O TC Lacerda conta que “em 2018, às vezes tinha coisa que precisava ser 

coordenada e já tinham sido coordenadas na DirEx local, entretanto não era 

bem o que nós queríamos” (Apdc C, pergunta 8). Novamente ao reportar as 

dificuldades da coordenação da ME sem a utilização do Trello e do GanttPro o 

TC Lacerda, quando haviam atrasos e a DirEx geral só obtinha a consciência 

situacional depois do ocorrido (Apd D, pergunta 9b). Destaca que a solução era 

dada pela DirEx local, sem a coordenação da DirEx geral, que dificilmente tinha 

capacidade de intervir e não tinha a consciência situacional plena (Apd D, pergunta 

9b). 

O Cel Zillo corrobora com a opinião do TC Lacerda ao afirmar que “em 2018 

não havia o acompanhamento do que estava acontecendo, somente sabendo da 

conclusão do PMS” (Apd C, pergunta 9b). 

O S3 do CA da ESA, que também participou da ME de 2018 na DirEx, relata 

que naquela ocasião, com os PMS sendo controlados por meio de uma planilha no 

Excel, quando tinha um problema, seja atraso, ou retificação de PMS, se fazia 

necessário utilizar os meios de comunicações. Desta forma, os meios de retificar as 

informações eram usar o rádio, ir no local, ou mesmo nas reuniões de coordenação 

do Pôr-do-Sol. Comenta que o grande diferencial para o ano de 2019, foi que em 

2019 se conseguia ter a visualização do PMS em tempo real, por meio do Trello 

(Apd F, pergunta 1a). Ademais, o Maj Átila Torres comenta que a atualização das 

informações quanto ao acompanhamento do rendimento dos discentes nos PMS em 

2018 pode ser considerado como prejudicado pelo uso daqueles meios, quando 

comparado com os meios utilizados na ME de 2019 (Apd F, pergunta 5 b). 

4.1.1.2 Dificuldades relatadas pelos entrevistados sobre outros Exc Cmp 

O TC Vicente, Cmt CA da ESA em 2019 e 2020, relata que, no período em 
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que foi instrutor na AMAN, no curso de infantaria em 2009 e 2010, trabalhava com a 

matriz de sincronização, como ferramenta para a manutenção da consciência 

situacional. Cita que dentre as dificuldades tinha-se que a matriz era impressa e 

gerava isso uma gama de documentos impressos para o exercício, o que causava 

inconvenientes, tais como: o volume, o peso daquele material, a quantidade de 

impressões que a gente teria que fazer para poder está acompanhando as 

atividades, distribuir não só para a DirEx, mas para os OCA e para quem estava 

no apoio (Apd E, pergunta 1). 

O TC Vicente comenta que a matriz de sincronização impressa gera um 

custo elevado. Ademais, complementa mencionando que qualquer modificação 

em virtude de algum problema ilustrativo ou de alguma demanda do próprio 

exercício que viesse a inviabilizar algum PMS, por exemplo, não se conseguia 

fazer uma atualização da matriz de uma maneira automatizada. Além disso, a  

transmissão de qualquer mudança de informação era difícil, porque na época o 

celular era pouco utilizado como smartphone. Explica que se utilizavasse 

preferencialmente rádio que, muitas vezes, evidencia as suas limitações. Conclui, 

considerando que para coordenar um exercício com vários incidentes era 

dificílimo (Apd E, pergunta 1). 

O TC Vicente expõe, além da sua experiência na AMAN, os relatos de 

quando foi instrutor no Centro de Avaliação e Adestramento do Exército (CAAdEx), 

atual CA-Leste. Comenta que, da mesma forma que na AMAN, dispunha de uma 

planilha com os horários que tinham que ser seguidos. Exemplifica a dificuldade 

de planejamento contínuo e coordenação ao relatar que em uma determinada 

marcha para o combate, a qual se estimava terminar em torno de 16 horas, o 

pessoal ainda estava em ação às 18 horas. Em consequência, para os eventos 

seguintes havia a necessidade de mandar reunir o pessoal para que fosse feita 

a redistribuição das atividades e, somente após isso, o exercício era retomado 

(Apd E, pergunta 1). O TC Vicente era uma grande dificuldade que vivenciou, a qual 

se pode atribuir à falta de flexibilidade no planejamento e na coordenação 

relacionada ao uso da matriz de sincronização. 

O TC Vicente também cita a sua experiência com o software C² em Combate, 
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enquanto servia na 3ª Seção da 1ª Divisão do Exército (DE), que mesmo com as 

repetidoras muitas vezes, não se conseguia manter atualizado o 

posicionamento das tropas real no terreno, o que dificultava o acompanhamento 

da ordem cronológica das ações (Apd E, pergunta 1). O TC Vicente faz alusão ao 

seu período na 1ª DE ao comentar sobre o uso do Pacificador, durante a preparação 

para as Olimpíadas de 2016, a dificuldade de identificar quanto aos atrasos quando 

havia um número elevado de eventos. Cita que para complementar o uso do 

Pacificador utilizava-se o software de e-mail Zimbra, para obter as informações 

necessárias ao exercício de sua função. Destaca que o Pacificador, além de 

depender de outras fontes paralelas, para alimentar o Centro de Operações, é um 

software que necessita de uma capacitação específica do operador, ao contrário 

do Trello, cuja usabilidade é mais intuitiva (Apd E, pergunta 4). 

Ainda sobre o Pacificador, o TC Vicente comenta que não há possibilidade 

de agrupar, nesse software, as OM por Brigada, fato que levou a coordenação das 

atividades a utilizar nomes adaptados, pois a organização da exibição no Pacificador 

é feita em ordem alfabética (Apd E, pergunta 5 a). 

Acerca da atualização das informações, por meio do Pacificador, o TC 

Vicente afirma que a dificuldade residia no fato de muitas vezes não se conseguir o 

contato para conseguir atualizar o Pacificador ou o operador, assim como o OCA, 

também não tinha experiência de usar o sistema. O OCA não passava a 

informação de que havia terminado evento, portanto o operador não concluía o 

evento, e quem estava na DirEx, tínha que ficar tentando buscar o contato com 

aquele militar para tentar saber se o evento estava terminado (Apd E, pergunta 5 b). 

Quanto ao acompanhamento do rendimento dos discentes o TC Vicente 

relata que a caderneta do OCA do CAAdEx contempla o passo a passo da 

sequência da conduta esperada do avaliado, contudo o Trello permite que isso seja 

feito de forma informatizada (Apd E, pergunta 5 c). 

Por sua vez, o Cel Martini relata que a grande dificuldade da utilização da 

planilha como matriz de sincronização é o fato dela não permitir a visualização da 

linha do tempo disponível no gráfico de Gantt, no qual que você tem os dias e as 

horas e todas as frações elencadas, o que permite uma melhor coordenação por 
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estar vendo tudo ao mesmo tempo (Apd G, pergunta 9 a). 

Em relação à conduta esperada o Cel Martini explica que a conduta esperada 

do discente deve ser detalhada e acaba sendo superficial devido à informação 

genérica para não se perder a visualização de controle (Apd G, pergunta 9 c). 

4.1.2 Resultados sobre a Manobra Escolar de 2019 

Em 2019, segundo o TC Lacerda, a tomada de decisão da DirEx se baseou 

no acompanhamento do GanttPro e do Trello, os quais continham os dados das 

atividades e PMS que haviam sido planejados, coordenados e integrados 

previamente. Nesse mesmo ano, utilizaram-se planilhas, que não estavam online, 

como meio alternativo para caso faltasse luz ou não houvesse disponibilidade de 

internet na DirEx. Esses dados eram alimentados pelos OCA e pelos O Lig DirEx. Os 

dados provinham tanto do monitoramento do PMS quanto da coordenação entre os 

O Lig dos cursos e dos Estb Ens, que estavam na DirEx. As informações tramitavam 

por smartphone, com o aplicativo do Trello, e por rádio, quando não havia 

disponibilidade de internet (Apd D, pergunta 5). 

 

FIGURA 30 - Apronto operacional da ME de 2019 
Fonte: O autor 

O Cel Zillo detaca que a grande amplitude de meios empregados na Manobra 

Escolar de 2019 (Figura 31) implica na necessidade de coordenação, dificultando a 

gestão da matriz de coordenação. A inserção do GanttPro e do Trello facilitou essa 

conjugação de esforços. Até a edição de 2018, somente se tinha ciência da 
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conclusão do PMS sem o acompanhamento durante a realização para poder 

interferir no exato momento da ação. Contudo, em 2019 surgiu essa possibilidade, 

pois o Gantt e o Trello ajudaram na consciência situacional, possibilitando à DirEx 

interceder de forma a atuar conforme achasse conveniente (Apd C, pergunta 7). 

Desta forma, em 2019 houve a inclusão dos O Lig dos Estb Ens e Cursos na 

DirEx geral e a adoção dos software GanttPro e Trello, como meios de obtenção da 

consciência situaciona, modificando o processo de tomada de decisão na ME. 

Acerca da organização da estrutura de coordenação da Manobra Escolar de 

2019, toma-se da coleta documental a presença dos O Lig na DirEx, bem como a 

articulação de acompanhamento e a provisão de consciência situacional 

estabelecidas no anexo de Arbitragem e a composição da DirEx, ambos da ordem 

de instrução de número 04-E3, referente àquela ME. 

O TC Lacerda acrescenta que os O Lig foram capacitados para utilizar os 

software GanttPro e Trello durante as reuniões de coordenação da ME. Ademais, a 

melhoria da internet e o emprego desses software permitiu que a DirEx funcionasse, 

em 2019, com qualidade significativamente superior quando comparada a 2018 (Apd 

D, pergunta 7). 

O Cel Zillo relata que na experiência que teve na Manobra, comparando a ME 

de 2019 em relação as ME de 2015 a 2018, o Trello e o GanttPro, trabalhando em 

conjunto, possibilitaram uma coordenação mais facilitada e mais oportuna da DirEx 

para que se pudesse interferir se fosse o caso ou acompanhar os eventos que 

estavam ocorrendo (Apd C, pergunta 12). 

O TC Vicente afirma que tanto a ilustração gráfica do GanttPro, com sua 

representação de gradação de cor, quanto as cores do Trello permitem uma pronta 

identificação do andamento do PMS e uma pronta intervenção da DirEx em caso de 

atraso (Apd E, pergunta 4; 5 b). Destaca ainda que com a possibilidade de agrupar 

as peças de manobra no GanttPro permite a identificação facilitada da respectiva 

atividade em andamento e as setas de integração ajudam a planejar as integrações 

(Apd E, pergunta 5 d). O Cel Zillo corrobora com essa informação destacando esse 

mesmo aspecto de poder realizar agrupamentos de frações e PMS e da 

representação das integrações pelo uso das setas, além de acrescentar que a a 
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flexibilidade no ajuste da duração da atividade, a possibilidade de representar a 

defasagem de horário entre atividades vinculadas (Apd C, pergunta 9 b). 

O TC Vicente comenta que o Trello pode ser utilizado inclusive pelo 

instruendo em uma atividade de reconhecimento de eixo, como no caso de uma 

identificação de explosivos pela Cavalaria, a foto poderia ser enviada, de forma 

organizada, aos integrantes da fração de Engenharia (Apd E, pergunta 5 c;d). 

O Maj Átila Torres destaca a importância da funcionalidade do Trello de 

inserção de comentários, como se fosse uma transcrição da APA, o que possibilita 

que a conduta esperada possa ser retificada para os anos seguintes (Apd F, 

pergunta 5 c). O Cel Zillo destaca que não apenas a funcionalidade de inserir 

comentários, mas também a de expressar a conduta esperada por meio da lista de 

verificação subsidiam a readequação da instrução para o discente no ano seguinte 

(Apd C, pergunta 9 c). 

O Cel Zillo cita, como oportunidade de melhoria sobre a ME de 2019, a 

necessidade de capacitação com maior antecedência para pode extrair o máximo 

proveito das ferramentas Trello e GanttPro (Apd C, pergunta 7). Sugere ainda que, 

na possibilidade de haver inserção de dados acerca de recursos nos software, 

fossem coletados dados sobre consumo de combustível, munição alimentação e 

deslocamento de viaturas (Apd C, perguntas h, i, j), inclusive para fins de simulação 

de consumo (requisitos 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 do Apd K). O TC 

Vicente e o Maj Átila Torres sugerem como útil a funcionalidade de envio de arquivo 

de áudio, por meio do Trello (Apd E, pergunta 5 c; Apd F, pergunta 5 c). O TC 

Vicente, ainda, sugere a utilização do software de gerorreferenciamento SPOT, 

inclusive preterindo-se o C² em Combate e o Pacificador (Apd E, pergunta 5 k). 

4.1.3 Resultados sobre a Manobra Escolar de 2020 

A ME de 2020 realizada na AMAN teve somente esse Estb de Ens como 

participante, em cumprimento à determinação do DECEx de redução do perfil da 

Manobra. Portanto as informações expostas neste item referem-se às opiniões do 
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Cel Martini, então E3 da AMAN, que foram registradas durante a entrevista realizada 

no contexto deste trabalho. 

O Cel Martini afirma que, no ano de 2020, o DECEx não expediu documentos 

formais com diretrizes sobre a ME. No que se refere à documentação pela AMAN, a 

3ª Seção do EMG da AMAN adotou como referência a aula inaugural do chefe do 

DECEx e a documentação da ME de 2018 e 2019 (Apd G, pergunta 3). Com isso, 

foram redigidos três documentos da diretriz de planejamento (DIPLAN). O primeiro 

regula o cronograma de trabalho da Manobra. O segundo regula a constituição da 

célula de planejamento escolar integrado e coordenação para envolver todos os 

setores da AMAN. No terceiro consta a configuração inicial para os partidos que 

seriam criados dentro de um exercício de dupla ação (Apd G, pergunta 4). 

Ao longo de 2020 foram feitas três reuniões de coordenação. A primeira 

destinou-se à ambientação dos setores. A segunda apresentou a manobra tática 

praticamente concebida para aprovação junto ao comando da AMAN. A terceira 

reunião abordou a concepção geral e os PMS divididos em chave, específico e 

comum. Houve, ainda, a reunião para realizar o “jogo da guerra” da ME, na qual 

foram abordados todos os PMS na sequência temporal e por partido (Apd G, 

pergunta 5). Houve a capacitação, nas três semanas que antecederam o início da 

ME, dos OCA no software Trello e dos O Lig da DirEx nos software Trello e 

GanttPro. Com isso, o processo de decisão envolvia o uso desses software que 

permitiam o trâmite informacional instantâneo (Apd G, pergunta 6).  

Ao longo dos dias da Manobra, além do controle on-line de um turno dos PMS 

executados, foram feitas duas reuniões. A primeira tratava-se da reunião do pôr-do-

sol da DirEx, destinada à consolidação de todo o trabalho daquele dia visualizando 

D+1 e ações futuras de vulto. Por exemplo: inspeção logística, o emprego das 

aeronaves do comando de aviação do Exército, etc (Apd G, pergunta 6). 
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FIGURA 31 - DirEx Geral da Manobra Escolar de 2020 
Fonte: O autor. 

A segunda era a reunião do pôr-do-sol para o comando, onde além da DirEx 

estava presente ali o comandante da Academia, o subcomandante no papel de 

chefe de estado-maior de toda a ação, os comandantes de curso, que não 

participavam da reunião da DirEx e os elementos-chave da DirEx, chefes de células 

ou elementos aí com funções especiais, como o O Lig da aviação do Exército entre 

outros. 

Nessa reunião com o comando repassava-se o que tinha sido tratado na 

DirEx e no caso de haver alguma diretriz do comando, naquela mesma noite ela era 

implementada. Destacaram-se a agilidade da rede rádio, que estava falando com a 

cobertura extremamente eficiente, mais a ferramenta Trello e a matriz GanttPro, que 

propiciavam rapidez a integração em cumprimento das diretrizes do comando (Apd 

G, pergunta 6). 

No contexto dos aspectos positivos e das oportunidades de melhoria, o Cel 

Martini comenta que o uso do Trello e do GanttPro permitiu principalmente o 

controle para se antecipar a problemas futuros e acompanhar exatamente o 

que estava acontecendo mesmo à distância. Em consequência, conclui que o 

uso dos software será mantida para o ano de 2021. 

Como oportunidade de melhoria, destaca que o anexo de arbitragem ser mais 

impositivo para os Cursos da AMAN, com formato de um contrato de objetivo, 

cobrando o cumprimento do que realmente está imposto. Acrescenta sobre o 

acompanhamento dos discentes afirmando que a lista de tarefas realmente 

adequadas com aquilo que o futuro oficial vai encontrar no exercício de 

adestramento lá na tropa (Apd G, pergunta 11 g). 
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Assim como o TC Vicente, o Cel Martini também sugere o envio de arquivo de 

áudio, por meio do Trello, e a utilização do software de gerorreferenciamento SPOT 

(Apd G, pergunta 5c; 9 g). O Cel Martini também sugere, ainda, ser verificada a 

possibilidade de desenvolver uma versão do Gantt compatível com Tablet e 

smartphone (Apd G, pergunta 8). Sugere, ainda, a integração do Trello com os 

software Ejarbberd e Jitsi Meet, empregados pela cadeira de Cibernética na ME de 

2020, para a transmissão de mensagens diretamente ao Trello e para a transmissão 

ao vivo da atividade (Apd G, pergunta 9 b). 

4.1.4 Discussão dos Resultados sobre a Manobra Escolar 

Os resultados apontam uma convergência de opiniões no tocante a como se 

realizava a ME em edições anteriores a 2019 e como a ME foi conduzida. Verifica-se 

também o alinhamento de opiniões acerca do processo de tomada de decisões na 

DirEx, bem como opiniões similares na influência da utilização dos software 

GanttPro e Trello na qualidade desse processo. 

A partir das entrevistas do Cel Zillo e do TC Lacerda, conclui-se que a simples 

utilização da Matriz de Sincronização não permite uma ação ativa da DirEx. 

Ademais, nota-se como necessária a organização da DirEx, com O Lig em contato 

com os OCA, atuando em um processo estabelecido, com a utilização de software 

de gestão. Esse formato de estruturação permite a visualização das atividades 

correntes e o acompanhamento do rendimento dos discentes contribuem para a 

consciência situacional da DirEx em condições de intervir na execução do Exc Cmp. 

O Cel Martini, em consequência do planejamento e da organização passarem 

para o âmbito interno da AMAN, elaborou uma diretriz de planejamento inicial 

composta por três documentos, apoiado na doutrina militar terrestre vigente e nas 

diretrizes da aula inaugural do chefe do DECEx e da documentação das edições da 

ME de 2018 e 2019. 

O processo de reuniões diárias de controle na DirEx, com base no 

acompanhamento e controle dos software GanttPro e Trello destinado à 

coordenação prévia, com antecedência de um dia, facilitou o andamento da reunião 
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do pôr-do-sol com o comando da AMAN. Segundo o Cel Martini o uso desses 

software facilitou inclusive a implementação e difusão das diretrizes do comando 

emanadas nessa reunião. 

A oportunidade de melhoria do processo inclui-se a atualização do anexo de 

arbitragem que deverá ser mais impositivo aos Cursos, inclusive no tocante ao 

controle dos itens que constarão na lista de verificação de todos os PMS. 

4.2 OPINIÕES DOS RESPONDENTES DOS QUESTIONÁRIOS 

Os questionários destinados aos Cmt Curso, S3 de Curso, O Lig DirEx e OCA 

também possuem questões abertas que permitiram aos respondentes apresentar 

comentários complementares. Nesta seção são apresentadas as respostas de forma 

tabulada agrupadas pelos perfis funcionais exercidos durante a ME de 2020. 

Ao final desta seção, é apresentada uma discussão com base no 

confrontamento entre os argumentos desses militares e os demais dados constantes 

neste capítulo. Ao longo dos itens 4.3 e 4.4, do presente capítulo, foram realizadas 

breves discussões e principalmente a contextualização dos resultados estatísticos 

deparando-os com as opiniões dos entrevistados e dos respondentes dos 

questionários, presente nesta seção. 

4.2.1 Opiniões quanto ao uso dos software Ganttpro e Trello 

Os militares responderam o questionário por meio de sítio eletrônico de 

fómulário do Google, que facilitou a distribuição e a coleta das respostas. As 

perguntas acerca das percepções dos respondentes nos questionários, embora 

tenham números de ordem distintos tiveram a mesma finalidade. Embora não se 

tenha perguntado aos O Lig DirEx e OCA sobre algum aspecto positivo ou negativo 

de alguma das características do Trello, o questionário a eles destinado possui uma 

pergunta para comentários finais que podia ser utilizado para esse fim. 
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4.2.1.1 Opiniões quanto ao uso do Trello  

No questionário voltado aos Cmt de Curso e S3 de Curso a pergunta nr 6 do 

questionário destina-se a constatar a percepção quanto a alguma característica 

positiva ou negativa do software Trello. Essa questão tem caráter qualitativo e as 

respostas foram organizadas e relacionadas no quadro 4. 

Função Posto Indivíduo Indicador Resposta 

Cmt 

Curso 

TC 1 Simplicidade 
“É muito boa a capacidade de criação de filtros 
para as informações disponibilizadas”. 

TC 5 
Amplitude 

(meios) 

“A plataforma é muito útil, mas tanto meu Estado-
Maior quanto eu não estávamos preparados para 
interagir adequadamente, sobretudo por estarmos 
off-line boa parte do tempo”. 

Maj 6 Confiabilidade 
“Permitir lançar dados com rede off-line, 
guardando as info no equipamento para envio 
quando a rede esteja novamente on-line”. 

Maj 8 
Consciência 
situacional 

“Permite uma maior consciência situacional e 
possibilidade de intervir de forma mais efetiva 
nos PMS e nos seus resultados”. 

S3 de 

Curso 

Cap 1 Confiabilidade 
“Possibilidade de imprimir os cartões como 
aspecto positivo”. 

Cap 3 
Usabilidade e 
Aplicabilidade 

“Boa acessibilidade e didática”. 

Maj 5 
Consciência 
situacional 

“Acredito que o Trello é uma boa ferramenta, mas 
foi mal utilizado na Manobra Escolar 2020. A 
observação dos cadetes deve ser de 
responsabilidade dos Cursos, não devendo 
ser centralizado na DIREX, uma vez que nem 
todas as atividades são próprias para o uso deste 
aplicativo. Além disso, a ME tem diversos 
objetivos além de simplesmente avaliar os 
cadetes em função de comando em PMS, uma 
vez que o OCA também tem por 
responsabilidade formar os cadetes mais 
modernos em outras funções e nas situações 
rotineiras das frações constituídas. Dessa forma, 
o Trello centralizado na DIREX criou 
procedimentos extras que pesou a balança 
para uma avaliação de apenas uma parcela das 
atividades que o OCA deve dar importância”. 

Maj 6 
Ampitude 
(meios) 

“Fica limitado pela ausência ou precariedade 
do sinal das operadoras no interior do CI 
AMAN”. 

Maj 7 
Ampitude 
(meios) 

“Dependente do uso de rede de dados”. 

QUADRO 4 - Opinião sobre o Trello 
Fonte: O autor 

O comentário do S3 de Curso Nr 5 acerca de sua preferência, ao afirmar que 

“a observação dos cadetes deve ser de responsabilidade dos Cursos, não 
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devendo ser centralizado na DirEx (geral)” exemplifica o estado anterior a ME de 

2019 citado pelo TC Lacerda, E3 da AMAN nas edições da ME de 2018 e de 2019. 

Esse oficial conta que, “em 2018, às vezes tinha coisa que precisava ser 

coordenada e já tinham sido coordenadas na DirEx local, entretanto não era 

bem o que nós queríamos” (Apd D, pergunta 8). 

Novamente reporta dificuldades de coordenação da ME em 2018 ao citar 

que havia atrasos e a DirEx geral só obtinha a consciência situacional depois do 

ocorrido, que foram sanados com o uso do Trello e do GanttPro na ME de 2019 (Apd 

D, pergunta 9b). Destaca-se que a solução era dada pela DirEx local, sem a 

coordenação da DirEx geral, que dificilmente tinha capacidade de intervir e não 

tinha a consciência situacional plena (Apd D, pergunta 9b). Ao expressar a sua 

opinião o S3 de Curso Nr 5 demonstra interesse de que o controle da coordenação 

da ME retorne para a DirEx local. 

Durante a tabulação dos dados, verificou-se que 75% dos Cmt de Curso e 

25% dos S3 de Curso não responderam à questão, conforme o quadro 5 abaixo: 

Critério de exclusão Função Indivíduo Resposta 

Não opinaram 
Cmt Curso 2, 3, 4, e 7 --------- 

S3 de Curso 2 e 8 --------- 

QUADRO 5 - Respostas não consideradas sobre aspectos do Trello 
Fonte: O autor 

Da análise do contido nos quadros 4 e 5, percebe-se uma quantidade 

considerável de respostas opinativas, das quais pode-se inferir que comentários que 

abarcam uma amplitude de indicadores desta pesquisa. Dentre esses comentários 

impera a percepção positiva acerca do uso do Trello, inclusive, dentre os Cmt de 

Curso. Essa percepção reforça a assertividade da escolha desta ferramenta para o 

acompanhamento do rendimento de discentes e ampliação da consciência 

situacional para Exc Cmp em Estb Ens, especificamente para a ME na AMAN. 

A pergunta nr 7 do questionário destinado aos Cmt de Curso e S3 de Curso e 

pergunta Nr 17 no questionário destinado aos O Lig DirEx e OCA são voltadas para 

constatar se alguma característica que o respondente acredite ser essencial a 

um software com a mesma finalidade do Trello inexista neste software. Essa 

questão tem caráter qualitativo e as respostas foram organizadas e relacionadas no 

quadro 6. 
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Função Posto Indivíduo Indicador Resposta 

Cmt 
Curso 

TC 1 Confiabilidade 
“Possibilidade de exportação do banco de dados 

em diferentes formatos”. 

S3 de 
Curso 

Maj 5 
Amplitude 

(informacional) 

“Ao meu ver, a finalidade do Trello e de software 
usados no Exército Brasileiro são diferentes, uma 
vez que o vantagem do primeiro é poder lançar 
diversas informações antes da atividade a ser 
realizada, algo diferente da realidade em 
operações reais. Assim sendo, considero ser 
difícil comparar software como o Pacificador e o 
C2, utilizando como parâmetro uma manobra 
escolar em que os PMS foram planejados com 
antecedência”. 

Maj 6 Segurança 
“capacidade de compartimentar o nível do 
acesso; possibilitar o trabalho off-line”. 

O Lig DirEx Cap 7 

Consciência 
situacional 

“Gerar linha do tempo dos cartões”. 

OCA 

1º Ten 9 “Inserir um mapa ou localização” 

1º Ten 17 “Opção de anexar local georreferenciado”. 

1º Ten 24 Histórico 

“Como uma forma organizacional, talvez seja 
interessante atribuir os comentários a cada 
checklist. Nesse caso, em vez de todos os 
comentários ficarem na parte inferior do 
cartão, ficariam atrelados a cada checklist, 
facilitando a compreensão do momento onde o 
comentário foi inserido. Por exemplo: Feito o 
checklist da Ordem de Cmt Pel e atribuído um 
comentário sobre a atividade (sendo facilmente 
visível por todos os integrantes a observação em 
questão, não permitindo confusões)”. 

Cap 38 
Consciência 
situacional 

“A localização georreferenciada ajudaria na 
consciência situacional da DirEx visando o 
acompanhamento das atividades”. 

Cap 51 
Ampitude 

(informacional) 

“Excesso de informações é algo negativo, pois 
nem tudo será analisado. Quanto maior o nível 
de comando, menor a necessidade de saber a 
fundo sobre cada atividade que ocorre, não 
sendo necessário que o Cmt saiba realmente de 
tudo que está acontecendo, por ser muita 
informação, além disso, o efetivo empregado 
para alimentar essa informação é elevado, 
perdendo o foco na atividade em si, pois o OCA 
fica voltado ao controle, e não foca na 
execução da atividade. Nos níveis mais baixo 
de comando, sistemas mais complexos são ruins, 
pois também exoneram (sic) pessoal no controle 
das atividades e perde-se o foco na execução da 
mesma, além disso, nos níveis mais baixos o 
controle já é realizado de forma mais eficaz 
por métodos tradicionais, com APA e 
relatórios, feitos em momento oportuno para o 
melhor desenrolar do “exercício” seguinte”. 

QUADRO 6 - Funcionalidades desejáveis ao Trello 
Fonte: O autor 
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Durante a tabulação dos dados, verificou-se que 87,5% dos Cmt de Curso, 

75% dos S3 de Curso, 87,5% dos O Lig DirEx e 92,65% dos OCA não 

responderam à questão, conforme discriminado no quadro 7 abaixo: 

Critério de exclusão Função Indivíduo Resposta 

Não opinaram. 

Cmt Curso 2; 3; 4; 5; 6; 7; e 8 

--------- 

S3 de Curso 2; 3; 4; 5; 6; e 8 

O Lig DirEx 1; 2; 3; 4; 5; 6; e 8 

OCA 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 11; 
12; 13; 14; 15; 16; 18; 
19; 20; 21; 22; 23; 25; 
26; 27; 28; 29; 30; 31; 
32; 33; 34; 35; 36; 37; 
39; 40; 41; 42; 43; 44; 
45; 46; 47; 48; 49; 50; 
52; 53; 54; 55; 56; 57; 
58; 59; 60; 61; 63; 64; 
65; 66; 67; e 68.  

QUADRO 7 - Respostas não consideradas sobre aspectos desejáveis ao Trello 
Fonte: O autor 

Da análise do contido nos quadros 6 e 7, percebe-se uma quantidade baixa 

de opiniões com sugestões para o aperfeiçoamento da ferramenta em prol do 

acompanhamento do rendimento do discente e ampliação da consciência 

situacional. O grupo de S3 de Curso, com 25% de participação, o que mais 

expressou ideias nesse sentido. Dentre as opiniões apresentadas, três são inéditas 

nesta pesquisa, as sugestões do Cmt Curso nr, do O Lig Nr 7 e do OCA Nr 24. Do 

exposto pode-se perceber que há oportunidades de melhoria contínua para uma 

ferramenta assemelhada ao Trello, se destinada ao acompanhamento do 

rendimento de discentes e ampliação da consciência situacional para Exc Cmp em 

Estb Ens, especificamente para a ME na AMAN. 

4.2.1.2 Opiniões quanto ao uso do GanttPro  

A pergunta nr 8 do questionário destinado aos Cmt de Curso e S3 de Curso e 

pergunta Nr 40 no questionário destinados aos O Lig DirEx e OCA são voltadas para 

constatar a percepção quanto a alguma característica positiva ou negativa do 

software GanttPro. Essa questão tem caráter qualitativo e as respostas foram 

organizadas e relacionadas no quadro 8. 
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Função Posto Indivíduo Indicador Resposta 

Cmt 
Curso 

TC 1 
Consciência 
situacional e 
Integração 

“O bom encadeamento das tarefas”. 

TC 5 - 
“Não tenho conhecimento suficiente da plataforma 
para opinar” 

Maj 8 
Consciência 
situacional 

“Boa ferramenta de acompanhamento e apoio à 
decisão”. 

S3 de 
Curso 

Maj 

5* 
(Não 

utilizou o 
GanttPro) 

Consciência 
situacional 

 

“Particularmente, achei o GanttPro um programa 
com poucas vantagens para o uso na Manobra 
Escolar. A interface dele é pouco flexível, a 
apresentação das atividades dificulta uma 
visualização rápida, os eventos lançados não 
contém informações além de data/hora, além de 
ser um aplicativo pago. Todo o controle dos 
PMS por parte do Curso foi feito por matriz de 
sincronização montado em outras ferramentas 
como Excel e Google Drive”. 

O Lig 
DirEx 

Cap 7 Integração 
“Nem sempre as atv vinculadas são visíveis 
intuitivamente”. 

OCA Cap 38 
Consciência 
situacional e 
Integração 

“Facilitou muito o entendimento da sequência das 
ações na Manobra Escolar”. 

QUADRO 8 - Opinião sobre o GanttPro 
Fonte: O autor 

No quadro 8 constata-se que o S3 de Curso Nr 5 não utilizou o GanttPro ao 

afirmar que “todo o controle dos PMS por parte do Curso foi feito por matriz de 

sincronização montado em outras ferramentas como Excel e Google Drive”. 

Nesse sentido é possível citar o comentário do Cel Martini acerca do paradigma 

do pacote office. Esse oficial comenta que no meio militar é difícil romper esse 

paradigma por sermos alfabetizados informacionalmente pelo pacote Office 

(pergunta 9 f). O Cel Martini volta a comentar que é necessário quebrar o 

paradigma da cristalização do raciocínio do uso da matriz no Excel (Apd G, 

pergunta 10 k). 

Durante a tabulação dos dados, verificou-se que 75% dos Cmt de Curso, 

87,5% dos S3 de Curso, 87,5% dos O Lig DirEx e 98,53% dos OCA não 

responderam à questão, conforme discriminado no quadro 9. 

Da análise do contido nos quadros 8 e 9, percebe-se uma quantidade baixa 

de respostas opinativas. Dentre esses comentários impera a percepção positiva 

acerca do uso do GanttPro, alcançando 25% dos Cmt de Curso que verbalizaram 
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sua opinião. A crítica do O Lig Nr 7 mostrou-se construtiva, indicando qual a 

deficiência técnica de funcionalidade do GanttPro. 

Critério de exclusão Função Indivíduo Resposta 

Não opinaram 

Cmt Curso 2; 3; 4; 6; e 7 --------- 

S3 de Curso 1; 2; 3; 4; 6; 7; e 8 --------- 

O Lig DirEx 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8  

OCA 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 
23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 
32; 33; 34; 35; 36; 37; 39; 40; 41; 
42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 
51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 
60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; e 68.  

 

QUADRO 9 - Respostas não consideradas sobre aspectos do GanttPro 
Fonte: O autor 

Com isso, a percepção de um modo geral positiva sobre o GanttPro reforça a 

assertividade da escolha desta ferramenta para o acompanhamento do rendimento 

de discentes e ampliação da consciência situacional para Exc Cmp em Estb Ens, 

especificamente para a ME na AMAN. 

A pergunta nr 9 do questionário destinado aos Cmt de Curso e S3 de Curso e 

pergunta Nr 41 no questionário destinado aos O Lig DirEx e OCA são voltadas para 

constatar se alguma característica que o respondente acredite ser essencial a 

um software com a mesma finalidade do GanttPro tivesse que seja inexistente 

neste software (quadro 10). 

Função Posto Indivíduo Indicador Resposta 

Cmt 
Curso 

TC 1 Simplicidade 
“Possibilidade de acessar várias funcionalidades 
(menus) clicando em qualquer lugar ou imagem”. 

Maj 6 Confiabilidade 
“Permitir lançar dados com rede off-line, 
guardando as info no equipamento para envio 
quando a rede esteja novamente on-line”. 

Maj 8 Usabilidade 
“Intuitividade e capacidade de operar plenamente 
em dispositivos portáteis e móveis de toda 
natureza”. 

S3 de 
Curso 

Maj 5 
Unidade de 
Comando 

“De forma semelhante ao Trello, o uso do GanttPro 
ficaria bastante dificultada em operações reais. A 
grande vantagem do aplicativo que seria relacionar 
os eventos entre si se tornaria irrelevante perto das 
diversas outras coordenações que inevitavelmente 
precisam ser feitas via cadeia de comando. Até 
mesmo em uma situação escolar, o GanntPro não 
conseguiu diminuir o contato entre os 
instrutores para que as ações pudessem ser 
coordenadas a contento”. 

O Lig 
DirEx 

Cap 7  Integração 
“Diversificar as formas de vinculação entre eventos, 
limitação para descrever a atv”. 

QUADRO 10 - Funcionalidades desejáveis ao GanttPro 
Fonte: O autor 
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No quadro 10 constata-se que o S3 de Curso Nr 5 tem um entendimento da 

finalidade do uso dos software que diverge do ponto de vista do Cel Zillo (Apd C, 

pergunta 10 a), pelo TC Vicente (Apd E, pergunta 6 d), pelo TC Lacerda (Apd D, 

pergunta 10 d e 11c) e pelo Maj Átila Torres (Apd F, pergunta 6 d). Enquanto o S3 

de Curso Nr 5 alega que “o GanttPro não conseguiu diminuir o contato entre 

os instrutores para que as ações pudessem ser coordenadas a contento”, os 

entrevistados comentam que os dados inseridos pelo OCA no Trello já estavam 

disponíveis para os O Lig na DirEx. 

O Cel Martini destaca que embora considere o nível de interação como muito 

superior, percebeu que houve níveis diferentes de comprometimento em relação ao 

uso do OCA por parte dos Cursos (pergunta 10 d). 

Durante a tabulação dos dados, verificou-se que 62,5% dos Cmt de Curso, 

87,5% dos S3 de Curso, 87,5% dos O Lig DirEx e 100% dos OCA não 

responderam à questão, conforme discriminado no quadro 11. 

Critério de exclusão função Indivíduo Resposta 

Não opinaram 

Cmt Curso 2; 3; 4; 5; e 7 

--------- 

S3 de Curso 1; 2; 3; 4; 6; 7; e 8 

O Lig DirEx 1; 2; 3; 4; 5; 6; e 8 

OCA 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 
11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 20; 21; 22; 
23; 24; 25; 26; 27; 28; 
29; 30; 31; 32; 33; 34; 
35; 36; 37; 38; 39; 40; 
41; 42; 43; 44; 45; 46; 
47; 48; 49; 50; 51; 52; 
53; 54; 55; 56; 57; 58; 
59; 60; 61; 62; 63; 64; 
65; 66; 67; e 68.  

QUADRO 11 - Respostas não consideradas sobre aspectos desejáveis ao GanttPro 
Fonte: O autor 

Da análise do contido nos quadros 10 e 11, percebe-se uma quantidade baixa 

de opiniões com sugestões para o aperfeiçoamento da ferramenta em prol do 

acompanhamento do rendimento do discente e ampliação da consciência 

situacional. O grupo de S3 de Curso, com 25% de participação, o que mais 

expressou ideias nesse sentido. 
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Dentre as opiniões apresentadas, três são inéditas nesta pesquisa, as 

sugestões dos Cmt Curso nr 1 e nr 6, e do O Lig Nr 7. Do exposto pode-se perceber 

que há oportunidades de melhoria contíua para uma ferramenta assemelhada ao 

GanttPro, se destinada ao acompanhamento do rendimento de discentes e 

ampliação da consciência situacional para Exc Cmp em Estb Ens, especificamente 

para a ME na AMAN. 

4.2.1.3 Comentários livres dos respondentes 

A pergunta nr 10 do questionário destinado aos Cmt de Curso e S3 de Curso 

e a pergunta Nr 44 no questionário destinado aos O Lig DirEx e OCA são voltadas 

para constatar se os respondentes desejavam expressar algum comentário final, os 

quais foram tabulado no quadro 12. 

Função Posto Indivíduo Indicador Resposta 

Cmt 
Curso 

TC 1 
Consciência 
situacional e 
Segurança 

“Os dois software são muito úteis e seria 
interessante seu uso institucional, desde que 
atendidas as condições de segurança e 
criptografia dos dados”. 

TC 5 
Unidade de 
Comando 

“Os EM devem ser estimulados a usarem de forma 
permanente, ganhando efetividade”. 

Maj 6 
Amplitude 

(meios) 

“O trello é uma excelente ferramenta, o que 
atrapalhou foi a estrutura de TI. Falta de 
equipamentos e a cobertura celular são óbices a 
superar”. 

Maj 8 

Consciência 
situacional, 
Relatoria e 

Aplicabilidade 

“O aumento da consciência situacional e 
facilidades na geração de relatório produtivos 
aumentam significativamente os ganhos da 
instrução”. 

S3 de 
Curso 

Maj 2 
Consciência 
situacional e 
Simplicidade 

“A simplicidade de ser buscada na 
coordenação e acompanhamento dos 
exercícios, principalmente para as armas base, 
que não terão as ferramentas e tempo para 
realizar a atualização das ações em tempo real. 
Uma matriz de sincronização bem 
confeccionado, aliada ao conhecimento de 
todos das atividades realizadas oferece de 
forma prática a consciência situacional e 
acompanhamento da Manobra”. 

Cap 3 Aplicabilidade 

“Seria interessante manter o uso dessas 
ferramentas e incluir a difusão do 
conhecimento para os cadetes. Essas 
ferramentas são bastante úteis seja em 
campanha, seja no dia a dia da OM”. 

QUADRO 12 - Comentários livres dos respondentes 
Fonte: O autor 
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Função Posto Indivíduo Indicador Resposta 

 Maj 5 Aplicabilidade 

“Acredito que o Pacificador e o C2 em combate 
podem melhorar e utilizar como modelo diversos 
outros software já existentes. Entretanto, temos 
que diferenciar situações escolares das 
operações reais nas quais esses aplicativos 
foram idealizados. O trabalho de comando que 
é realizado nos diversos níveis segue uma 
sequência doutrinária nas operações, e penso 
que ela é pouco compatível com aplicativos 
que aproximam demasiadamente os escalões. 
Isso não é representado na Manobra Escolar, 
onde o planejamento e execução não seguem 
uma sequência normal”. 

O Lig 
DirEx 

1º Ten 2 

Simplicidade, 
Confiabilidade 
e Amplitude 

(meios) 

“As duas ferramentas, Trello e Gantt são de 
grande valia. Seria interessante termos apenas 
uma plataforma que desempenha as 
funcionalidades apresentadas pelas duas 
ferramentas. Ressalto ainda que a utilização das 
plataformas digitais não podem substituir a 
utilização de uma matriz que permaneça exposta 
no Centro de Operações, permitindo à Direção do 
Exercício independência dos meios virtuais”. 

OCA 

1º Ten 17 
Consciência 
situacional e 
Integração 

“A ferramenta trello é, sem dúvidas, um 
facilitador na organização e coordenação do 
exercício. Esta facilidade, entretanto, prejudica e 
"achata" a cadeia de comando. Principalmente 
quando uma informação chega ao comando de 
forma bruta, sem a devida análise da cadeia de 
comando, podendo se tornar algo prejudicial. 
Exemplo: O Cmt OM, ao perceber uma ação 
"incorreta", porém não emergencial, de um Pel, 
atua diretamente sobre o Cmt Pel sem empregar 
seu EM e Cmt SU. Devemos continuar a 
empregar as ferramentas para controle e 
coordenação de atividades, porém sempre com 
foco em facilitar a coordenação e não imundar o 
comando com informações que poderiam ser 
filtradas”. 

Cap 38 

Consciência 
situacional, 
Avaliação e 

Aplicabilidade 

“Acredito que os software contribuíram muito na 
execução, controle e avaliação da Manobra 
Escolar 2020”. 

Continuação do QUADRO 12 - Comentários livres dos respondentes 
Fonte: O autor 
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Função Posto Indivíduo Indicador Resposta 

OCA 

Cap 51 
Avaliação, 

Aplicabilidade 

“Controle de atividades de exercício é diferente 
do controle de atividades reais. Para ME, por ser 
exercício, coube certos controles a serem 
verificados mesmo com ressalvas, pois cadete não 
é tropa adestrada, o que não se aplica a atividades 
reais, até mesmo pelo fato de que o conflito é 
incerto, e os pontos de controle são mínimos. 
Dessa forma, vejo tais ferramentas, da forma 
como foram utilizadas, para aplicação em 
exercício, não verifiquei inovações para aplicação 
em conflito real, pois o que visualizo que poderia 
existir para CC no combate real já existe, e possui 
uma automação que um “OCA” não precisaria fazer 
(localização em tempo real, hardware com cartas e 
localizações, mensagens texto ou voz)”. 

1º Ten 62 
Avaliação e 

Aplicabilidade 

“A utilização da ferramenta trello foi de grande 
valia, pois foi criado um barema para o PMS, 
levando em consideração o objetivo específico 
daquela situação específica, sendo potencializado 
aquilo que se esperava dos cadetes nos diversos 
níveis. Assim foi possível realizar um feedback 
imediato com um melhor embasamento, 
aprimorando o processo ensino-aprendizagem”. 

Continuação do QUADRO 12 - Comentários livres dos respondentes 
Fonte: O autor 

No quadro 12 constata-se que o S3 de Curso Nr 2 tem um entendimento de 

preferência pela utilização pela Matriz de Sincronização tradicional do uso dos 

software GanttPro e Trello. Os argumentos apresentados na discussão sobre a 

opinião do acerca S3 de Curso Nr 5 exposta no quadro 9 também se aplicam à 

opinião do S3 de Curso Nr 2 apresentada no quadro 13. Destacam-se ainda as 

opiniões dos Cmt Curso Nr 1, 6, 8 que são positivas quanto ao uso institucional de 

software com as funcionalidades do GanttPro e do Trello. 

Critério de exclusão função Indivíduo Resposta 

Não opinaram 

Cmt Curso 2; 4; 5; 6; 7; e 8 --------- 

S3 de Curso 1; 2; 3; 6; e 8 

O Lig DirEx 1; 3; 4; 5; 6; 7; e 8 

OCA 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 
11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 
25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 
32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 
39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 
46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 
53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 
60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 
67; e 68.  

QUADRO 13 - Respostas não consideradas 
Fonte: O autor 
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Durante a tabulação dos dados, verificou-se que 75% dos Cmt de Curso, 

62,5% dos S3 de Curso, 87,5% dos O Lig DirEx e 94,12% dos OCA não 

responderam à questão ou responderam de forma equivocada, conforme 

discriminado no quadro 13. 

A partir da análise que consta nos quadros 12 e 13, percebe-se uma 

quantidade baixa de respostas opinativas. Dentre esses comentários impera a 

percepção positiva acerca do uso do GanttPro, alcançando 37,5% dos Cmt de Curso 

que verbalizaram sua opinião, embora 25% dos S3 de Curso apresente opinião 

contrária ao uso desses software. O Cmt de Curso Nr 5 sugere que o uso dos 

software seja contínuo nos Exc Cmp da AMAN para ampliar a efetividade no seu uso 

com base na experiência acumulada. Por sua vez o Cmt de Curso Nr 1 defende o 

uso institucional desses software. A crítica do O Lig Nr 7 mostrou-se construtiva, 

indicando qual a deficiência técnica de funcionalidade do GanttPro. 

Com isso, embora haja opiniões contrárias sobre o uso desse tipo de software 

com a finalidade destinada nas ME de 2019 e de 2020, a percepção de um modo 

geral positiva, dentre essas destacam-se as dos Cmt de Curso. Portanto, as 

opiniões ratificam a escolha do Trello e do GanttPro para o acompanhamento do 

rendimento de discentes e ampliação da consciência situacional para Exc Cmp em 

Estb Ens, especificamente para a ME na AMAN. Além disso, pode-se perceber uma 

receptividade para o uso desse tipo de software inclusive de forma institucionalizada 

dentre os militares mais antigos que responderam esse questionário. 

4.3 RESULTADOS SOBRE ACOMPANHAMENTO DO RENDIMENTO DOS 
DISCENTES 

A coleta documental do anexo de arbitragem da ordem de instrução da ME de 

2019, sob a ótica da revisão da literatura, com foco nos autores Takeuchi e Nonaka 

(2008), permite contextualizar o processo de obtenção de consciência situacional 

para acompanhamento dos discentes na ME como um processo de criação de 

conhecimento organizacional (item 2.2.3, p. 60). Retoma-se o abordado no item 

2.2.3 (p. 62), no qual consta que a Política de Ensino no EB define o “papel do 
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instrutor, como facilitador da aprendizagem e avaliador do desempenho, de 

forma a constituir-se num agente eficaz na produção dos resultados almejados 

no processo educacional”. A Política de Ensino do EB também estabelece o aluno 

como figura central de todo o processo didático-pedagógico (BRASIL, 2002a, 

p.1). 

A análise do modelo SECI e o processo “middle-up-down” (item 2.2.3.1, p. 62) 

de Takeuchi e Nonaka (2008) permitem confirmar a relevância do OCA, do O Lig 

DirEx, do S3 do Curso e do Cmt de Curso. Esse processo, ao ser implementado no 

anexo de Arbitragem e viabilizado pelo uso dos software GanttPro e Trello, culminou 

no “aumento da consciência situacional e facilidades na geração de relatório 

produtivos que aumentam significativamente os ganhos da instrução”, 

conforme a opinião do Cmt de Curso Nr 8, cuja observação consta no quadro 12 

(p. 135). A opinião desse Cmt de Curso é corroborada pelo OCA nr 38 que 

“acredita que os software contribuíram muito na execução, controle e 

avaliação da Manobra Escolar 2020”. O OCA Nr 62 (Quadro 12, p. 133) também 

confirma a contribuição de software na Gestão do Conhecimento: 

A utilização da ferramenta trello foi de grande valia, pois foi criado um 
barema para o PMS, levando em consideração o objetivo específico 
daquela situação específica, sendo potencializado aquilo que se esperava 
dos cadetes nos diversos níveis. Assim foi possível realizar um feedback 
imediato com um melhor embasamento, aprimorando o processo 
ensino-aprendizagem (informação verbal, grifo nosso). 

O Cel Zillo destaca que, em 2019, tanto os comentários informados pelo 

OCA, bem como o preenchimento da lista de verificação subsidiavam a 

elaboração do relatório, cuja versão incial era elaborada pelo O Lig DirE e a versão 

final era definida pelo Cmt de Curso. Diante da existência desse relatório mais 

completo, o Cmt de Curso pôde determinar melhorias na instrução, no ano 

seguinte, por meio de ordens aos S3 de Curso e Coordenadores de ano (Apd C, 

pergunta 9c). Portanto, percebe-se que o OCA é uma figura da “linha de frente”, 

enquanto os Cmt de Curso e S3 de Curso são “administradores centrais” do 

processo “middle-up-down” de Takeuchi e Nonaka (2008, p. 26-27). 
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Desta forma, reitera-se que o conhecimento tácito não será criado em duas 

situações constatadas nesta pesquisa. A primeira refere-se à situação da ausência 

de iniciativa do relato do instruendo, por meio da orientação do OCA/instrutor 

através de uma APA relativo à instrução a que se refere o PMS. A segunda situação 

em que não ocorrerá criação de conhecimento tácito se refere a quando faltar 

percepção ou o registro do OCA relativo à melhoria na montagem no PMS. 

Considera-se esse segundo caso com um problema de falta de comprometimento do 

instrutor e não do acompanhamento da aprendizagem. 

O Cel Zillo destacou que o processo de atualização das informações da DirEx 

depende do comprometimento do OCA e do O Lig DirEx (Pergunta 8),  além da 

necessidade permanente do OCA e O Lig da DirEx serem os mesmos que 

receberam a capacitação durante as reuniões de coordenação anteriores à ME 

(Pergunta 9). 

A metodologia de Takeuchi e Nonaka, que prescreve o modelo SECI (item 

2.2.3.1, p. 60), incentiva inicialmente a prática da atividade ou PMS pelo discente 

(socialização); orienta que haja externalização, que pode ser materializada na 

interação do OCA com o discente, por meio da APA parcial, na qual ocorre a 

primeira verbalização sobre a percepção dos discentes; salienta a necessidade de 

formalização e edição do conhecimento (combinação do modelo SECI), como ocorre 

na elaboração do relatório diário sobre as observações de oportunidades de 

melhoria, bem como nas alterações realizadas nos planos de sessões das 

instruções, tal como consta no anexo de arbitragem; e declara com o fim do ciclo 

quando o instruendo tem acesso ao novo conhecimento editado (internalização do 

modelo SECI). 

Desta forma, o modelo SECI, de Takeuchi e Nonaka, ao propiciar a análise 

constante dos planos de sessões relativos aos assuntos e unidades didáticas, 

mostrou-se apta a possibilitar a análise contínua das disciplinas constantes no 

PLADIS, em acordo com as Normas para a Construção de Currículos, NCC-EB60-N-

06.003, de 2018 (item 2.2.3, p. 59). 

Os indicadores da variável independente têm por base as principais 

características das funcionalidades dos software GanttPro e Trello estipuladas de 
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forma que seja possível uma avaliação da efetividade dos software no processo de 

acompanhamento do rendimento dos discentes, no Quadro 1 (item 3.1.2.3, p. 90), 

cuja análise dos resultados consta no Apêndice J. 

4.3.1 Percepção geral do acompanhamento do rendimento dos discentes 

 

GRÁFICO 1 - Percepção sobre organização dos PMS na ME de 2019/2020 
Fonte: O autor. 

Definiu-se como pergunta o seguinte texto: “Ao analisar as consequências do 

emprego dos software Trello e GanttPro, em comparação com outras edições de 

Manobra Escolar e Exercício de Campanha vivenciados como o senhor qualificaria o 

nível de percepção geral do acompanhamento do rendimento dos discentes na 

ME de 2019/2020?”. 

No gráfico 1 constata-se, sobre percepção geral da aplicabilidade dos 

software à metodologia de PMS propiciada pelo uso dos software GanttPro e Trello, 

que maioria dos respondentes considerou superior. Houve uma unanimidade entre 

os entrevistados em considerar como muito superior. 

TABELA 8 - Percepção geral dos Cmt de Curso sobre o acompanhamento do rendimento dos 
discentes 

Perfil fi fri % 

Muito superior 5 0.62500 62,50 
Pouco superior 3 0.37500 37,50 

Igual 0 0.00000 0,00 
Pouco inferior 0 0.00000 0,00 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 

Total 8 1.000 100% 

Fonte: O autor 

A totalidade dos Cmt de Curso julgou como superior o nível de 
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acompanhamento do rendimento dos discentes, dentre os quais 62,5% 

consideraram como muito superior (Tabela 8). 

TABELA 9 - Percepção geral dos S3 de Curso sobre o acompanhamento do rendimento dos 
discentes 

Perfil fi fri % 

Muito superior 4 0.50000 50,00 
Pouco superior 1 0.25000 25,00 

Igual 3 0.25000 25,00 
Pouco inferior 0 0.00000 0,00 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 

Total 8 1.000 100% 

Fonte: O autor 

Observa-se que 75% S3 de Curso (Tabela 9) considerou a percebem o nível 

de acompanhamento do rendimento dos discentes como superior. 

Todos os O Lig da DirEx classificaram como superior, dentre os quais 87,5% 

avaliaram como muito superior (Tabela 10).  

TABELA 10 - Percepção geral dos O Lig Direx sobre o acompanhamento do rendimento dos 
discentes 

Perfil fi fri % 

Muito superior 7 0.87500 87,50 
Pouco superior 1 0.12500 12,50 

Igual 0 0.00000 0,00 
Pouco inferior 0 0.00000 0,00 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 

Total 8 1.000 100% 

Fonte: O autor 

O TC Lacerda, E3 da AMAN na ME de 2018 e de 2019 comenta que se 

percebe claramente que fica muito mais fácil de acompanhar, por causa dos 

registros feitos pelo OCA que estava acompanhando e teve muito mais facilidade de 

reportar a situação do aluno, do cadete, enfim dos participantes, com essas 

ferramentas do que sem elas (Apd D, pergunta 11 h.). 

O Cel Martini comenta que o uso desses software permitiu principalmente o 

controle para se antecipar a problemas futuros e acompanhar exatamente o 

que estava acontecendo mesmo à distância. Definiu a experiência como  

sensacional justificando que cumpriu a missão e que o usos dos software é uma 

coisa que deve ser mantida para o ano de 2021. O E3 da AMAN de 2020 sugere que 

se possível essa mesma metodologia deve ser aproveitada para ser criado um 

caderno de instrução ou um manual escolar aqui da Academia ou uma norma 
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acadêmica, regulando isso para todos os exercícios dos cursos ou do corpo 

de cadetes, guardadas as devidas proporções. 

4.3.2 Principais requisitos necessários ao acompanhamento do rendimento 
dos discentes 

Diante do exposto, apresenta-se uma conclusão parcial sobre o impacto do 

uso de software Trello e GanttPro para o acompanhamento do rendimento dos 

discentes. A partir dos comentários do TC Lacerda percebe-se que na edição de 

2019 já houve a comprovação da eficiência e aplicabilidade dos software Trello e 

GanttPro em prol do acompanhamento do rendimento dos discentes. Com a 

transcrição da percepção do Cel Martini sobre o emprego desses software para o fim 

de acompanhar o rendimento dos instruendos, somada à análise das opiniões dos 

Cmt de Curso, S3 de Curso, O Lig DirEx e  OCA, constata-se que houve na ME de 

2020 uma validação positiva quanto ao uso desses software. 

ACOMPANHAMENTO DOS DISCENTES 

Nr Indicador Item Requisitos 
Já 

existe 
Software 

 relacionado 
Fonte 

1 Avaliação 
Apd J, 
J.1.1 

Lista de verificação do cartão 
(conduta esperada) 

 Trello 

Cel Zillo 
(Apd C, 9c, f) 

Cel Martini 
(Apd G, 9c) 

2 

Usabilidade 

Apd J, 
J.1.2 

Panorâma geral do software  Trello 

TC Lacerda 
(Apd D, 10h) 

Cel Martini 
(Apd G, 9c) 

TC Vicente 
(Apd E, 4) 

 
3 

Apd J, 
J.1.3 

Mensagem de alerta (pop-up)  GanttPro 
Cel Martini 
(Apd G, 9d) 

4 

Versão para aplicativo de tablete/ 
Intuitividade e capacidade de operar 
plenamente em dispositivos portáteis e 
móveis de toda natureza 

 GanttPro 
Cel Martini 

(Apd G, 8, 9e)/ 
Cmt Curso Nr 8 

5 
Acessar várias funcionalidades (menus) 
clicando em qualquer lugar ou imagem 

 GanttPro Cmt Curso Nr 1 

6 Filtro por grupo (peça de manobra)  GanttPro 

Introspecção 
(item 2.3.1.2.3, p. 70) 7 

Histórico 
Apd J, 
J.1.4 

Seleção de cartões para envio a quadro 
destinado a formação de arquivo para 
armazenamento 

 Trello 

8 
Basear listas de verificações nos 
programas padrão de adestramento 

 Trello 
Cel Martini 
(Apd G, 9c) 

9 Comentários nos itens do checklist  Trello OCA Nr 24 

QUADRO 14 - Principais requisitos necessários ao acompanhamento do rendimento dos discentes 
Fonte: O autor 
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Nr Indicador Item Requisitos 
Já 

existe 
Software 

 relacionado Fonte 

10 

Consciência 
Situacional 

(Acompanhamento) 

Apd J, 
J.1.5 

Linha em vermelha do momento atual  GanttPro 
Maj Átila Torres 

(Apd F, 5b) 

11 Envio de filmagem online do PMS  Trello 

Cel Martini 
(Apd G, 9b) 

Maj Átila Torres 
(Apd F, 5c) 

12 

Organização 
Apd J, 
J.1.6 

Agrupar as atividades por fração  GanttPro 

Cel Zillo 
(Apd C, 9b, f) 
TC Vicente 
(Apd E, 6f) 

13 Linha de vinculação  GanttPro 

Cel Zillo  
(Apd C, 9b) 
Cel Martini 
(Apd G, 9b) 
TC Vicente 
(Apd E, 5d) 

Maj Átila Torres 
(Apd F, 5b) 

14 Gerar linha do tempo dos cartões  Trello O Lig DirEx Nr 7 

15 

Relatoria 
Apd J, 
J.1.7 

Gerar relatório para o Trello com 
filtro por cartão selecionado 

 Trello 
Introspecção 

(item 2.3.1.2.3, p. 79) 
16 

Definir de critério para classificar o 
comentário 

 Trello 

17 
Exportar do banco de dados em 
diferentes formatos 

 Trello Cmt Curso Nr 1 

18 
Fazer download de imagem contida no 
cartão do Trello 

 Trello Análise de domínio 

19 

Aplicabilidade 
Apd J, 
J.1.8 

Atraso da atividade  
Trello 

GanttPro 
TC Vicente 

(Apd E, 4) 

20 Comentários dos OCA  Trello Cel Zillo 
(Apd C, 9c) 

- Lista de verificação do cartão  Trello 
Idem item Nr 1 

(Avaliação) 

Continuação do QUADRO 14: Principais requisitos necessários ao acompanhamento do rendimento 
dos discentes 

Fonte: O autor 

No que se refere às funcionalidades, como conclusão parcial acerca das 

contribuições que o emprego dos software podem trazer ao acompanhamento dos 

discentes verifica-se, com o auxílio do quadro 14, que os requisitos nr 1, 2 e 6 

existentes devem ser priorizados pela equipe de desenvolvimento. 

Em relação à criação de conhecimento organizacional, percebe-se a 

aderência da metodologia proposta por Takeuchi e Nonaka, em especial acerca da 

implementação do modelo SECI (item 2.2.3.1, p. 60). Desta forma, ficou comprovado 

que esse modelo alinha-se com o anexo de arbitragem e, mais ainda, com algumas 
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2ráticas já previstas na doutrina militar terrestre, como a realização da APA parcial e 

da elaboração de relatórios. 

4.4 RESULTADOS SOBRE CONSCIÊNCIA SITUACIONAL 

Os pressupostos teóricos sobre a consciência situacional foram abordados no 

item 2.1 (p. 31) deste trabalho, por meio da pesquisa bibliográfica e documental, 

com o intuito de atingir os objetivo geral e os objetivos específicos estabelecidos no 

item 1.2 (p. 23). A pesquisa documental permitiu, ao realizar o estudo de caso da 

ME de 2019, identificar o processo de tomada de decisão na DirEx (p. 37). A 

pesquisa bibliográfica forneceu conceitos como o de “processo de delegação” 

(BRASIL, 2020, 1-4-1-5), para a “descentralização do planejamento e da execução”, 

como parte da ação de comando (BRASIL, 2003, p. 1-2). A “tomada de decisão” na 

DirEx foi definida, conforme Chiavenato (2001, p. 233) e o “processo de tomada de 

decisão” foi pormenorizado segundo o manual de Comando e Controle (BRASIL, 

2015, 1-1). 

O conceito de consciência situacional, extraído do glossário do EB sintetiza-o 

como “a perfeita sintonia entre a situação percebida e a situação real” (BRASIL, 

2004, p. C-24). O PPCOT reitera a relevância da “disponibilidade, ao decisor, de 

conhecimentos obtidos pela integração das diversas fontes” (BRASIL, 2020, p. ‘1-4’). 

Nesse sentido, o manual de DMT afirma que “a incorporação de tecnologias 

ampliou a consciência situacional em todos os níveis de planejamento e condução 

das operações, possibilitando o controle de ações táticas por autoridades situadas 

nos níveis mais altos” (BRASIL, 2014, p.7-3). 

Não obstante, no item 2.1.1 (p. 37) foram abordados os software de controle 

do EB, com destaque para o Pacificador (item 2.1.1.1, p. 38) e C² em Combate (item 

2.1.1.2, p. 39). No item 2.1.2 (p. 41) foram detalhados os software empregados no 

controle da ME de 2019 e 2020, GanttPro (item 2.1.2.1, p. 41) e Trello (item 2.1.2.2, 

p. 43). Da análise destes conceitos e da pesquisa documental verificamos a 

relevância do emprego de software, tal como o Trello e o GanttPro, que possibilitem 
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a provisão de consciência situacional em um ambiente de DirEx de Exc Cmp em prol 

do êxito no processo de tomada de decisão. 

A pesquisa bibliográfica sobre a conceituação de consciência situacional 

remeteu esse trabalho aos princípios de comando e controle (BRASIL, 2015, p. 

‘2-2’-‘2-4’) que foram elencados no item 2.1 (p. 36). Esses princípios serviram como 

as dimensões da variável independente (item 3.1.2.3, Quadro 2, p. 89), 

possibilitando que indicadores fossem elencados para a constatação do nível de 

influência das características das funcionalidades dos software GanttPro e Trello, 

variável dependente (item 3.1.2.3, Quadro 1, p. 88). 

Os indicadores das dimensões da variável dependente foram transformados 

em perguntas qualitativas, conforme o Quadro 2 (item 3.1.2.3, p. 91), cuja análise 

dos resultados consta no Apêndice J. 

Destaca-se que as perguntas tomaram por base a percepção com base na 

experiência do respondente em Exc Cmp e outras edições da ME em relação à ME 

de 2019 e de 2020, objeto desse estudo. 

4.4.1 Percepção geral acerca da consciência situacional 

Definiu-se como pergunta o seguinte texto: “Ao analisar as consequências do 

emprego dos software Trello e GanttPro, em comparação com outras edições de 

Manobra Escolar e Exercício de Campanha vivenciados como o senhor qualificaria o 

nível de percepção de ampliação geral da consciência situacional?”. 

 
GRÁFICO 2 - Percepção sobre o princípio da Flexibilidade na ME de 2019/2020 
Fonte: O autor 

Acerca do princípio da percepção geral acerca da consciência situacional 

(item 2.1, p. 35), no gráfico 2, percebe-se que todos os grupos avaliam como 
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superior o nível da consciência situacional nas edições da ME de 2019 e de 2020, 

exceto 37,5% dos S3 dos Cursos (Tabela 11). 

TABELA 11 - Percepção geral dos S3 de Curso acerca da consciência situacional 

Perfil fi fri % 

Muito superior 3 0.37500 37,50 
Pouco superior 2 0.25000 25,00 

Igual 3 0.37500 37,50 
Pouco inferior 0 0.00000 0,00 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 

Total 8 1.000 100% 

Fonte: O autor 

Os O Lig DirEx (Tabela 12) e os entrevistados participantes da ME de 2019 e 

de 2020 foram unânimes em considerar que a identificação de óbices foi superior, 

possibilitando a flexibilidade no planejamento e na coordenação. 

TABELA 12 - Percepção geral dos O Lig da DirEx acerca da consciência situacional 

Perfil fi fri % 

Muito superior 6 0.75000 75,00 
Pouco superior 2 0.25000 25,00 

Igual o 0.00000 0,00 
Pouco inferior 0 0.00000 0,00 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 
Não opinaram 2 0.25000 25,00 

Total 8 1.000 100% 

Fonte: O autor 

Da mesma forma, mais de 94% dos OCA avaliam a identificação dos óbices 

como superior (Tabela 13).  

TABELA 13 - Percepção geral dos OCA acerca da consciência situacional 

Perfil fi fri % 

Muito superior 52 0.76471 76,47 
Pouco superior 12 0.17647 17,65 

Igual 4 0.05882 5,88 
Pouco inferior 0 0.00000 0,00 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 

Total 68 1.000 100% 

Fonte: O autor 

O TC Lacerda comenta de uma forma que permite compreender a 

unanimidade de determinados respondentes. O TC Lacerda afirma categoricamente 

que a velocidade dada pelos dois programas, principalmente pelo Trello, faz com 

que a informação que deveria chegar aos decisores transite de forma muito rápida 

em relação ás outras manobras (Apd D, pergunta 10 k). O TC Vicente destaca que a 

agilidade de atualização de dados no GanttPro e no Trello, a qual considera superior 
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à velocidade para realizar o mesmo processo no Pacificador. Desta forma, não se 

gerava prejuízo no andamento da execução da atividade, haja vista que a 

informação atualizada chegava a tempo hábil para o executante, que conseguia 

rapidamente cumprir o PMS já com as devidas alterações (Apd E, pergunta 6 k). 

4.4.2 Principais requisitos necessários à ampliação da consciência situacional 

Diante do exposto, apresenta-se uma conclusão parcial sobre o impacto do 

uso de software Trello e GanttPro na ampliação da consciência situacional. A partir 

dos comentários do TC Lacerda percebe-se que na edição de 2019 já houve a 

comprovação da eficiência e aplicabilidade dos software Trello e GanttPro em prol 

da ampliação da consciência situacional. A opinião do TC Vicente corrobora com o 

exposto pelo TC Lacerda e ainda se refere ao Pacificador, confirmando a 

contribuição do Trello e GanttPro quanto à ampliação da consciência situacional 

desde a ME de 2019. A análise das opiniões do E3 da AMAN na ME de 2020, Cmt 

de Curso, S3 de Curso, O Lig DirEx e  OCA, constata-se que houve na ME de 2020 

uma validação positiva quanto ao uso desses software para essa finalidade. 

CONSCIÊNCIA SITUACIONAL 

Nr Indicador Item Requisitos Já existe 
Software 

relacionado 
Fonte 

1 

Rapidez 
Apd J, 
J.2.1 

Tirar e enviar foto com o mesmo software  Trello 
TC Lacerda 
(Apd D, 9c) 

2 Envio de arquivo de áudio no Trello  Trello 

TC Vicente 
(Apd E, 5c) 
Cel Martini 
(Apd G, 9b) 

3 

Amplitude 
Apd J, 
J.2.2 

Georreferenciamento  
GanttPro 

 
Cel Zillo 

(Apd C, 9c) 

4 SPOT localização em tempo real  GanttPro 

Cel Martini 
(Apd G, 9c) 

TC Vicente 
(Apd E, 5k) 

5 
Integrar software com o envio de mensagens 

e arquivos do Ejabberd 
 Trello 

Cel Martini 
(Apd G, 9b) 

6 

Integração 
Apd J, 
J.2.3 

Número múltiplo de operadores  
GanttPro 

Trello 
TC Lacerda 
(Apd D, 9c) 

7 
Diversificar as formas de vinculação 

entre eventos, limitação para 
descrever a atividade 

 GanttPro O Lig DirEx nr 7 

8 
Aperfeiçoar a visibilidade das 

atividades vinculadas 
 GanttPro O Lig DirEx nr 7 

QUADRO 15 - Principais requisitos necessários à ampliação da consciência situacional 
Fonte: O autor 
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Nr Indicador Item Requisitos 
Já 

existe 

Software 
relacionado Fonte 

9 
Unidade de 
Comando 

 

Apd J, 
J.2.4 

Comentários do OCA  Trello 
TC Lacerda 

(Apd D, 8) 

10 
Sinalização de proximidade do horário do 

PMS e de atraso no Trello 
 Trello 

TC Vicente 
(Apd E, 5b) 

11 
Alerta no Gantt de proximidade de PMS 

selecionado 
 GanttPro 

 

Cel Martini 
(Apd G, 9d) 

12 Simplicidade 
Apd J, 
J.2.5 

Clicar no Gantt e aparecer o checklist do 
cartão 

 
GanttPro 

Trello 

Cel Zillo 
(Apd C, 9e) 

TC Lacerda 
(Apd D, 9d) 

13 Segurança 
Apd J, 
J.2.6 

Domínimo da tecnologia e uso de 
criptografia 

 
GanttPro 

Trello 
Cmt Curso Nr 1 

(quadro 12) 

14 

Confiabilidade 
Apd J, 
J.2.7 

Gráfico de Gantt com aplicativo para 
tablet/smartphone 

 GanttPro 
Cel Martini 

(Apd G, 8, 9e) 

15 

Permitir lançar dados com rede 
offline, guardando as info no 

equipamento para envio quando a rede 
esteja novamente on-line 

 GanttPro Cmt Curso Nr 6 

16 
Flexibilidade 

Apd J, 
J.2.8 

Representar defaseagem no horário entre 
atividades vinculadas 

 GanttPro 
Cel Zillo 

(Apd C, 9 b) 
17 

Flexibilidade no ajuste da duração da 
atividade 

 GanttPro 

Continuação do QUADRO 15 - Principais requisitos necessários à ampliação da consciência 
situacional 

Fonte: O autor 

No que se refere às funcionalidades, como conclusão parcial acerca das 

contribuições que o emprego dos software podem trazer para a ampliação da 

consciência situacional verifica-se, com o auxílio do quadro 15, que 41,18% dos 

requisitos demandados já estão presentes nos software GantPro e Trello. 

O atendimento dos requisitos relacionados aos princípios da 

confiabilidade e da segurança na elaboração do software é essencial para que  

sua implementação seja exitosa e que haja menos resistência na utilização que 

provocará uma mudança cultural pelos militares, ainda que se considere a existência 

e contato com o Pacificador e C² em Combate. Ademais, como expresso pelos S3 

de Curso Nr 2, no quadro 12 (item 4.2.1.3, p. 137), a simplicidade deve ser uma 

referência aos desenvolvedores, haja vista os diferentes níveis de preparo dos 

usuários e nem sempre a disponibilidade de um operador capacitado para realizar 

as inserções e alterações no software. Em consequência, o princípio da usabilidade 
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também deve buscar ser atendido. Desta forma, os requisitos Nr 12, 13, 14 e 15 do 

quadro 15 deverão ser priorizados. 

4.5 RESULTADOS SOBRE OS REQUISITOS DE SOFTWARE 

Na revisão de literatura foram encontradas funcionalidades aconselháveis tanto 

para software de Gestão por Processo BPMS (item 2.2.1, p. 50), quanto para 

software de BPMS voltado à Gestão do Conhecimento (item 2.2.3, p. 56). A 

utilização do método de análise de domínio (item 2.3.1.2.5, p. 80) permitiu uma 

análise das funcionalidades dos software Trello e GanttPro com vistas à sua 

engenharia reversa (item 2.3.1.2.5, p. 81) . As entrevistas e questionários permitiram 

a identificação das funcionalidades mais relevantes, além das funcionalidades não 

presentes que são desejáveis a um software destinado ao acompanhamento do 

rendimento de discentes para prover consciência situacional a uma DirEx. 

4.5.1 Resultados sobre os requisitos de software 

A seguir são apresentados os resultados das opiniões dos entrevistados e dos 

respondentes dos questionários relativos às funcionalidades elencadas. A 

priorização dos requisitos candidatos extraídos a partir de funcionalidades de 

software foram categorizadas conforme a Figura 32. 

 
FIGURA 32 - Fluxograma para priorização de requisito candidato 
Fonte: O autor 
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4.5.1.1 Resultados sobre as funcionalidades do GanttPro 

O GanttPro (item 2.1.2.1, p. 41) foi obtido por meio das classificações dos O 

Lig DirEx da ME de 2020 que atuaram como operadores deste software e da opinião 

dos demais grupos participantes desta pesquisa. A verificação do contato de OCA 

com o GanttPro revelou que 4 (quatro) OCA tiveram contato com este software e, 

portanto, suas opiniões também encontram-se representadas no quadro 4. 

Dentre os descritivos das colunas que integram o quadro 5, a abreviatura 

“Req” refere-se ao número do requisito no Apêndice K, enquanto “Prio” é referente à 

prioridade recebida pelo requisito e “Citado” é relativo ao fato do requisito haver sido 

citado, com menção positiva, por entrevistado ou respondente de questionário em 

alguma pergunta aberta. Destaca-se que os requisitos demandados para ampliação 

de consciência situacional (item 4.4.2, p. 146) são comparados com os perguntados 

nos questionários e caso haja coincidência ou repetição, não recebem numeração. 

Aos O Lig DirEx e OCA perguntou-se acerca de em qual prioridade o requisito 

deveria ser classificado. Desta forma, o percentual informado refere-se ao recebido 

na prioridade informada no campo Prio do requisito candidato. Esclarece-se que o 

percentual não necessariamente será complementar entre as classificações como 

prioridade “1” ou “2”, haja vista que algum respondente pode não ter classificado em 

nenhuma das duas opções. 

Grupo 
Nr 

Ord Funcionalidade Req Prio Citado 

Percentual na Prio 
O Lig 
DirEx 

OCA 

G
e

ra
l 

1 Acompanhamento em tempo real da visualização 2.1 1  87,5% 100% 

2 Intervalo temporal da duração da atividade no Gantt 2.3 1 
15 
min 

25% 25% 

3 
Restaurar os dados no gráfico de Gantt para um 
momento anterior, corrigindo um erro cometido 

2.13 1  75% 0% 

4 
Exportar o planejamento no Gantt em um formato 
que possa ser importado 

2.14 1  75% 0% 

5 Importar o planejamento no Gantt 2.16 1  75% 0% 

6 
Possuir uma linha vertical em vermelho que 
identifique o horário e momento atual 

2.8 1  50% 50% 

7 Geração relatório de Matriz de Sincronização 2.18 1  75% 75% 

QUADRO 16 - Funcionalidades para o gráfico de Gantt 
Fonte: O autor 
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8 Agrupar as atividades 2.6 1  100% 25% 

9 Criar subgrupos ilimitadamente 2.6 1  100% 0% 

10 
Dispor a relação de atividades na lateral esquerda, 
segundo o gráfico de Gantt 

2.4 1  75% 50% 

11 
Mover a atividade entre os grupos por meio das ações 
clicar, arrastar e soltar (drag and drop) 

2.7 1  50% 0% 

12 
Mostrar a atividade em barra com coloração 
configurável 

2.8.1 1  12,5% 50% 

13 
A situação (status) do andamento da atividade em 
barra com coloração escura gradativa configurável 

2.9 1  37,5% 0% 

In
te

g
ra

ç
ã
o
 

14 
Representar com linha que ilustre a relação de 
integração entre as atividades 

2.12.1 1  87,5% 75% 

15 
Linha representativa que represente a integração 
entre atividades de dois grupos (OM) diferentes 

2.12 1  50% 25% 

C
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16 
Alterar a duração da atividade diretamente no gráfico, 
utilizando o mouse 

2.10 1  50% 0% 

17 
Alterar o horário da atividade diretamente no gráfico, 
utilizando o mouse 

2.11 1  50% 0% 

18 Definir horário de início e de término 2.8.1 1  87,5% 100% 

19 Atribuição de responsável pela atividade 2.8.1 1  62,5% 75% 

20 
Definir o nível de progresso do andamento da 
atividade 

2.8.1 1  62,5% 50% 

21 Definir o prazo da atividade 2.8.1 1  62,5% 50% 

22 Definir o nível de prioridade da atividade 2.8.1 2  75% 25% 

23 
Definir o tipo da atividade como "tarefa" (algo com 
duração) ou "marco" (ponto/instante temporal) 

2.8.1 2  62,5% 25% 

T
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s
 d

e
 d

e
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n
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c
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v
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24 Ilustração gráfica da vinculação ou dependência 2.82 1  100% 66,7% 

25 
Dependência que condiciona o horário de início da 
segunda atividade ao término da primeira atividade 

2.12.2 1  100% 33,3% 

26 
Dependência que condiciona o horário de início da 
segunda atividade ao início da primeira atividade 

2.12.2 1  100% 0% 

27 
Dependência que condiciona o horário de término da 
segunda atividade ao término da primeira atividade 

2.12.2 1  75% 0% 

28 
Dependência que condiciona o horário de término da 
segunda atividade ao início da primeira atividade 

2.12.2 2  75% 33,3% 

D
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29 
Definição em função da hora de fim da atividade 
primária (origem da seta de vinculação) 

2.12.3 1  100% 100% 

30 
Definição em função da hora de fim da atividade 
vinculada (destino da seta de vinculação) 

2.12.3 2  62,5% 100% 

R
e
q
u
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o

 n
ã

o
 

 p
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s
e
n
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 n
o
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a
n
tt

P
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31 Funcionamento sem rede de internet 1.2 e 1.2.1 1  87,5% 100% 

32 
Ação de clicar no nome da atividade no Gantt e abrir 
o cartão da atividade, semelhante ao Trello 

1.4 1  87,5% 75% 

33 Integração com georreferenciamento 1.5 1  87,5% 50% 

34 
Matriz de Sincronização com os dados expostos no 
gráfico de Gantt 

2.23 1  50% 75% 

35 

Alteração nos dados de planejamento diretamente 
relacionados na Matriz de Sincronização com os 
dados expostos no gráfico de Gantt 

2.23.1 1  75% 25% 

Continuação do quadro 16: Funcionalidades para o gráfico de Gantt 
Fonte: O autor 

Grupo Nr Ord Funcionalidade Req Prio Citado 

Percentual na Prio 
O Lig 
DirEx 

OCA 
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Grupo Nr Ord Funcionalidade Req Prio Citado Referência 

R
e
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 d
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36 
Alerta no Gantt de proximidade de PMS selecionado 
(pop-up) 

2.24 1  
Q
u
a
d
r
o
 
1
4 

Nr 3 

37 Versão para aplicativo de tablet 2.25 1  Nr 4 

- 
Possibilidade de acessar várias funcionalidades 
(menus) clicando em qualquer lugar ou imagem 

Idem Nr 32 Nr 5 

38 Filtro por grupo (peça de manobra) 2.21 1  Nr 6 

- Linha em vermelha do momento atual Idem Nr 18 Nr 10 

- Agrupar as atividades por fração Idem Nr 3 Nr 12 

- Linha de vinculação Idem Nr 25 Nr 13 

- Atraso da atividade Idem Nr 19 Nr 18 
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- Georreferenciamento Idem Nr 34 

Q
u
a
d
r
o
 
1
5 

Nr 3 

39 SPOT localização em tempo real 1.5.1 2  Nr 4 

40 Número múltiplo de operadores 2.22 1  Nr 6 

- Diversificar as formas de vinculação entre eventos Idem Nr 25 a 29 Nr 7 

41 Aperfeiçoar a visibilidade das atividades vinculadas 2.12.4 1  Nr 8 

- 
Alerta no Gantt de proximidade de PMS selecionado 
(pop-up) 

Idem Nr 38 Nr 11 

- Clicar no Gantt e aparecer o checklist do cartão Idem Nr 33 Nr 12 

42 Domínimo da tecnologia e uso de criptografia 2.27 1  Nr 13 

- 
Gráfico de Gantt com aplicativo para 
tablet/smartphone 

Idem Nr 39 Nr 14 

- 

Permitir lançar dados com rede off-line, 
guardando as info no equipamento para envio 
quando a rede esteja novamente on-line 

Idem Nr 32 Nr 15 

- 
Representar defasagem no horário entre atividades 
vinculadas 

Idem Nr 30 e 31 Nr 16 

- Flexibilidade no ajuste da duração da atividade Idem Nr 19 Nr 17 

Continuação do quadro 16: Funcionalidades para o gráfico de Gantt 
Fonte: O autor 

A análise do quadro 16 permite identificar que os O Lig da DirEx integram o 

grupo mais apto a avaliar as funcionalidades do GanttPro, haja vista que em 38% 

das 42 funcionalidades avaliadas houve uma considerável divergência de opinião 

acerca da prioridade a ser atribuída com relação a opinião dos OCA. As 

funcionalidades de Nr 3, 4, 9, 14 e 36 exemplificam as outras 14 ocorrências dessa 

disparidade de avaliação. 

Desta forma, ao tomar como referência a opinião dos O Lig da DirEx tornar-se 

possível constatar que 60,5% das funcionalidades presentes no quadro 16 tiveram 

uma atribuição como prioritária por pelo menos 75%. Este fato demonstra a 

relevância das funcionalidades identificadas a partir da análise das características do 

software GanttPro e a importância da adoção da engenharia reversa como método 

de identificação de funcionalidades para um software voltado à ampliação da 
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consciência situacional. 

Por fim, a presença dos itens demandados pelos entrevistados e pelos 

respondentes dos questionários evidencia três aspectos. O primeiro relaciona-se à 

confirmação da submissão dos requisitos sugeridos pelos entrevistados ao 

escrutínio dos respondentes dos questionários voltados à identificação e 

confirmação de funcionalidades desejáveis, respondidos pelos O Lig DirEx e OCA. O 

segundo aspecto demonstra a presença de outros requisitos advindos tanto da 

colaboração dos respondentes dos dois tipos de questionários emitidos por esta 

pesquisa. O terceiro aspecto remonta à presença de requisitos constantes na 

entrevistas identificados somente após a análise rigorosa apresentada sobre os 

indicadores das variáveis desta pesquisa (itens 4.3, p. 140 e 4.4, p. 147). 

4.5.1.2 Resultados sobre as funcionalidades do Trello 

Os requisitos relacionados ao Trello (item 2.1.2.2, p. 43) foram submetidos, 

por meio de questionário, a avaliação dos O Lig DirEx da ME de 2020 e dos OCA da 

ME de 2020, que atuaram como operadores deste software e da opinião dos demais 

grupos participantes desta pesquisa, cujo resultado consta no quadro 17.  

 Grupo 
Nr 

Ord Funcionalidade Req Prio Citado 

Percentual na 
Prio 

O Lig 
DirEx 

OCA 

G
e

ra
l 1 Funcionamento sem rede de internet 1.2 1  87,5% 78,1% 

2 Versão para aplicativo de smartphone 3.7 1  75% 96,9% 

V
e
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ã

o
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a
ra
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m
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p
h

o
n

e
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Compatibilidade com o sistema do sistema 
operacional do Android 

3.7.1 1  100% 95,3% 

4 
Compatibilidade com o sistema do sistema 
operacional do ios 

3.7.2 1  62,5% 84,4% 

5 Funcionamento sem rede de internet 3.7.3 1  100% 98,4% 

6 
Atualização automática das informações inseridas 
quando o smartphone estava sem rede de internet 
disponível 

3.7.4 1  87,5% 95,3% 

7 
Alertas para datas de prazos conforme o selecionado 
na definição da data de entrega 

3.7.6 1  100% 84,4% 

QUADRO 17 - Funcionalidades baseadas no software Trello 
Fonte: O autor 
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V
e
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ã
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a
ra

 s
m

a
rt

p
h

o
n

e
 8 

Possuir as mesmas características das versões para 
computador 

3.7 1  75% 60,9% 

9 
Receber alertas no smartphone quanto ao horário de 
início (data de entrega) 

3.7.6 1  75% 60,9% 

10 
Receber alertas no smartphone quanto ao 
preenchimento de comentário 

3.7.6 1  62,5% 75% 

11 
Receber alertas no smartphone quanto à inclusão de 
anexo 

3.7.6 2  62,5% 50% 

12 
Receber alertas no smartphone quanto ao 
preenchimento da lista de verificação por outro 
participante do quadro 

3.7.6 2  62,5% 85,9% 

O
rg

 

13 Separação das frações por times 3.2 1  100% 96,9% 

Q
u

a
d

ro
 d

o
 T

re
llo

 

14 Separação das frações por quadros 3.3 1  87,5% 96,9% 

15 
Definir do nome do quadro somente pelo 
Administrador do quadro 

3.2.2 1  75% 70,3% 

16 Convidar pessoas para participar somente do quadro 3.3.1 1  62,5% 71,9% 

17 Copiar o quadro 3.3.3 1  62,5% 64,1% 

18 Mover o quadro para outro time 3.3.2 1  62,5% 54,7% 

19 Reordenar a lista no interior do quadro 3.4.3 1  87,5% 73,5% 

20 Mover a lista dentro do quadro por drag and drop 3.4.4 2  100% 56,3% 

L
is

ta
s
 d

o
 T
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llo

 

21 Separação por LISTAS 3.4 1  100% 96,9% 

22 Copiar a lista 3.4.5 1  100% 76,6% 

23 Definir do nome da lista 3.4.6 1  100% 81,3% 

24 Arquivar lista 3.4.1 2  50% 9,4% 

25 Excluir lista 3.4.1 1  87,5% 79,7% 

26 
Iniciar a criação de outra lista imediatamente após a 
criação de um título de lista na interface de quadro 

3.4.2 2  62,5% 60,9% 

27 Opção de mover a lista no interior do quadro 3.4.3 1  87,5% 73,4% 

28 
Opção de mover a lista no interior do quadro por drag 
and drop 

3.4.4 2  100% 56,3% 

29 Opção de mover a lista para outro time 3.4.3 1  75% 73,4% 

30 Reordenar o cartão de atividade na lista do quadro 3.4.1 1  87,5% 67,2% 

31 Mover a cartão dentro da lista por drag and drop 3.5.3 2  100% 60,9% 

C
a
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32 Opção de mover o cartão para outro quadro 3.5.2 1  100%  

33 Definir o nome do cartão 3.5.1 1  100% 81,3% 

34 
Iniciar a criação de outro cartão imediatamente após a 
criação de um título de cartão dentro de uma lista na 
interface de quadro 

3.5.6 2  62,5% 54,7% 

35 
Opção de copiar o cartão (tarefa com todos os seus 
itens) 

3.5.6 1  100% 71,9% 

36 Compartilhar o link de acesso ao cartão 3.6.15 2  50% 65,6% 

37 
Definir "capa" do cartão - imagem que aparece no 
cartão, junto ao seu título, na interface de quadro 

3.6.9 2  62,5% 54,7% 

Continuação do QUADRO 17: Funcionalidades baseadas no software Trello 
Fonte: O autor 

 

 Grupo 
Nr 

Ord Funcionalidade Req Prio Citado 

Percentual na 
Prio 

O Lig 
DirEx 

OCA 
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 Grupo 
Nr 

Ord Funcionalidade Req Prio Citado 

Percentual na 
Prio 

O Lig 
DirEx 

OCA 

C
a
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ã

o
 d
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38 Imprimir o cartão 3.6.15 1  100% 81,3% 

39 Exportar o cartão no pdf 3.6.15 1  100% 75% 

40 Seguir/acompanhar as alterações 3.6.14 2  50% 71,9% 

41 Definir etiquetas por código de cores 
3.3.5 e  
3.6.3 

2  50% 75% 

42 Atribuir responsável para o cartão 3.6.2 1  50% 48,4% 

43 Opção de mover o cartão para outra lista 3.5.2 1  100% 70,3% 

44 Opção de mover o cartão para outro quadro 3.5.2 1  100% 70,3% 

45 Opção de mover o cartão para outro time 3.5.2 1  100% 65,6% 

46 Arquivar cartão 
3.5.3 e 
3.5.4 

2  50% 56,2% 

47 Excluir cartão 3.5.1 1  87,5% 82,8% 

L
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 d
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48 Opção de importar lista de verificação 3.5.1 1  100% 68,8% 

49 Lista de verificação 3.6.4 1  100% 92,9% 

50 Criar múltiplas listas de verificação 3.6.5 1  75% 78,1% 

51 Registro do usuário que preencheu a lista de verificação 3.6.5 2  62,5% 56,2% 

52 Registro do usuário que editou a lista de verificação 3.6.17 2  62,5% 64,1% 

53 Atribuir responsável para a lista de verificação 3.6.17 1  62,5% 51,6% 

49 Atribuir responsável para o item da lista de verificação 3.6.7 2  62,5% 75%% 

55 Reordenar o subitem da lista de verificação 3.6.7 1  87,5% 73,4% 

56 Mover o subitem por drag and drop 3.6.7 2  100% 54,7% 

E
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o
 d
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 c
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 57 Descrição 3.6.1 1  100% 92,9% 

58 Data de início  3.6.8 1  100% 89,1% 

59 Definição de alerta (lembrete) 3.6.8.1 1  62,5% 75% 

60 
Indicação, por meio de cor, sobre o início da atividade 
(em breve/atrasado/concluído) 

3.6.8.2 1  75% 89,1% 

61 Indicação de conclusão por check no cartão 3.6.8.2 1  87,5% 89,1% 

C
o
m

e
n

tá
ri

o
s
 

62 Comentários sobre a atividade 3.6.16 1  75% 87,5% 

63 Editar o comentário, após enviado 3.6.16.1 2  50% 75% 

64 Registro de data e horário do envio do comentário 3.6.16 1  62,5% 56,2% 

65 Opção de exclusão de comentário 3.6.16 2  62,5% 65,6% 

66 Registro do usuário que preencheu o comentário 3.6.16 2  62,5% 56,2% 

67 Registro do usuário que editou o comentário 3.6.17 2  62,5%  

68 
Mencionar um membro do time, por meio de seu nome 
de usuário, para que receba um alerta da mensagem 

3.6.16 1  50% 60,9% 

A
n

e
x
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69 Anexo - documento nos diversos formatos  3.6.9 1  100% 76,6% 

70 Fotos do tiradas pelo celular na versão para smartphone 3.7.5 1  87,5% 82,8% 
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u
is
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71 Dashboard (painel de controle) 1.3 2  87,5% 53,1% 

72 Atribuir responsável para a lista de verificação 3.6.5 1  62,5% 51,6% 

73 Geração de relatório 3.13 1  62,5% 85,9% 

74 Arquivo de áudio como anexo 3.17 1  62,5% 70,3% 

75 
Inserção de valores pré-definidos para seleção em lista 
suspensa para seleção de grau/nota/índice 

3.6.6.1 1  37,5% 71,9% 

Continuação do QUADRO 17: Funcionalidades baseadas no software Trello 
Fonte: O autor 



155 

 

 

 

Grupo Nr Ord Funcionalidade Req Prio Citado Referência 

R
e
q
u
is

it
o
 d

e
 a

n
d
a
d
o
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a
ra

 a
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o
m
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a
m
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to

 

d
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e
n
d
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e
n
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 d
e
 d

is
c
e
n
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 (
it
e
m

 4
.3

.2
, 
p
. 
1
4
1
) 

- Lista de verificação do cartão Idem Nr 50 

Quadro 
14 

Nr 1 

76 Panorâma geral do software 3.1 1  Nr 2 

77 
Seleção de cartões para envio a quadro destinado a 
formação de arquivo para armazenamento 

3.8 2  Nr 7 

78 
Basear listas de verificações nos programas padrão de 
adestramento (Apd A, item A.1.18) 

3.9 1  Nr 8 

79 Comentários nos itens do checklist 3.10 2  Nr 9 

80 Envio de filmagem online do PMS 3.11 2  Nr 11 

81 Gerar linha do tempo dos cartões 3.12 1  Nr 14 

82 Relatório para o Trello com filtro por cartão selecionado 3.13 1  Nr 15 

83 
Definir de critério para classificar o comentário para 
gerar relatório 

3.14 1  Nr 16 

84 
Possibilidade de exportação do banco de dados em 
diferentes formatos 

3.15 1  Nr 17 

85 Fazer download de imagem do cartão do Trello 3.16 1  Nr 18 

- Atraso da atividade Idem Nr 61 Nr 19  

- Comentários dos OCA Idem Nr 64 Nr 20 

R
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 d
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p
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1
4
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- Tirar e enviar foto com o mesmo software Idem Nr 72 

Quadro 
15  

Nr 1 

86 Envio de arquivo de áudio no Trello 3.17 1  Nr 2 

87 Georreferenciamento 
1.5 e 

3.6.10 
1  Nr 3 

88 
Integrar software com o envio de mensagens e 
arquivos do Ejabberd 

1.5 e 
3.6.10 

2  Nr 5 

89 Número múltiplo de operadores 3.18 1  Nr 6 

- Comentários do OCA 3.19 Nr 9 

90 
Sinalização de proximidade do horário do PMS e de 
atraso no Trello 

Idem Nr 60 Nr 10 

91 Clicar no Gantt e aparecer o checklist do cartão 1.4 1  Nr 12 

92 Domínio da tecnologia e uso de criptografia 3.20 1  Nr 13 

Continuação do quadro 17: Funcionalidades baseadas no software Trello 
Fonte: O autor 

O quadro 17 evidencia a quantidade e a diversidade de funcionalidades 

elencadas para o desenvolvimento de um software análogo ao Trello. Dentre as 92 

funcionalidades identificadas foram classificadas 26 como prioridade 2, ou  seja, 

28% das funcionalidades poderão ser implementadas em uma versão futura. 

Esta identificação possibilita aos desenvolvedores planejar a evolução do 

software estando sabedores da maior tolerância por parte dos usuários quanto a 

presença destas 26 funcionalidades secundárias, conforme a revisão de literatura 

sobre Fernandes e Machado (2017) permitiu constatar no item 2.3.1.1 (p. 75). 

 



156 

 

 

4.5.2 Discussão acerca dos resultados sobre os requisitos de software 

A relação detalhada de requisitos candidatos, resultado deste trabalho, 

encontra-se no Apêndice K, o qual contém o detalhamento das funcionalidades 

identificadas nesta pesquisa. No presente item apresentamos, para fins de 

discussão, um quadro comparativo com as principais funcionalidades elencadas. A 

finalidade deste quadro 18 é comparar quais as principais funcionalidades 

desejáveis, presentes nos quadro 16 e 17 estão presentes nos software Trello, 

GanttPro, Pacificador e C² em Combate. 

F
o

n
te

 

N
r 

O
rd

 

Item da 
fonte 

Item 
Anexo 

Requisitos 
Funcionalidade Trello GanttPro Pacificador 

C² em 
Combate 

R
e
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G

e
s
tã

o
 p

o
r 

P
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1 Apd A.1.1 1.4 Integração de software distintos     
2 Apd A 1.2 1.1 Ferramenta online e colaborativa     

3 Apd A .1.3 2.2 
Fluxo de trabalho do processo 

- Matriz de Gantt 
    

4 Apd A.1.4 2.12 
Vinculação para integração do 

Fluxo de trabalho 
    

5 Apd A.1.5 1.3 
Painel de acompanhamento 

(Dashboard) 
    

6 Apd A.1.6 1.9 Indicadores     
7 Apd A.1.6 2.8 Relatório     

8 Apd A.1.6 
1.7 e 
2.14 

Armazenamento     

9 Apd A.1.6 2.21 e 3.14 Pesquisa     
10 Apd A.1.7 1.2.1 Edição offline     
11 Apd A.1.7 2.13 Restauração     
12 Apd A.1.7 1.18 e 2.24 Alerta     
13 Apd A.1.8 3.3 Interação humana (usabilidade)     

14 Apd A.1.9 2.10 
Flexibilidade para alteração do fluxo 

de atividades 
    

15 Apd A.1.10 1.8 Manual online     

G
e
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o
 p

o
r 

P
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c
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s
o
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16 Apd A 1.11 1.9 Melhoria contínua     
17 Apd A.1.12 1.14 Apontamento do caminho crítico     

18 Apd A.1.13 1.10 
Análise dos recursos alocados no 

processo 
    

19 Apd A.1.14 1.13 Identificação de recursos necessários     
20 Apd A.1.15 1.11 Apuração de custos     
21 Apd A.1.16 1.15 Atribuição de metas     
22 Apd A.1.17 1.12 Simulações     
23 Apd A.1.18 1.16 Histórico dos indicadores     

Total parcial 7 9 6 5 

QUADRO 18 - Comparação entre Trello x GanttPro x Pacificador x C² em Combate 
Fonte: O Autor 
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Item da 
fonte 

Item 
Anexo 

Requisitos 
Funcionalidade Trello GanttPro Pacificador 

C² em 
Combate 
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e
c
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24 Apd A.2.1 
1.18 e 
3.3.5 

Assinalamento de caso para análise 
posterior (etiqueta) 

    

25 Apd A.2.2 
3.1 e 
3.3 

Facilidades para o trabalho 
Colaborativo  

    

26 Apd A.2.3 1.19 
Gerenciamento de versões 
operacionais do processo 

    

28 Apd A.2.4 1.18 
Identificação de eventos não previstos 

(exceções) 
    

29 Apd A.2.5 1.12 Simulações Já computado 
30 Apd A.2.5 1.14 Apontamento do caminho crítico Já computado 

Total parcial 3 0 0 0 

O
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31 
Cel Zillo (9b, f) 

Exibição de frações agrupadas     
TC Vicente 

32 

Cel Zillo (9 b) 

Vinculação de PMS ilustrada por seta 
(Apd A.1.4, p. 182) 

    
Cel Martini (9b) 

TC Vicente 

Maj Átila Torres 
(5b) 

33 Cel Zillo (9 b) 
Flexibilidade no ajuste da duração da 

atividade 
    

34 Cel Zillo (9 b) 
Representar defasagem no horário 

entre atividades vinculadas 
    

35 
Maj Átila Torres 

(9b) 
Linha em vermelha do momento atual     

36 TC Vicente (4) Atraso da atividade     

O
p
in

iã
o
  

T
re

llo
  37 

Cel Zillo (9c) Expressar as condutas por meio de 
lista de verificação 

    
Cel Martini (9b) 

38 TC Lacerda (8) Comentários do OCA     

39 TC Lacerda (9c) 
Tirar e enviar foto com o mesmo 

software 
    

40 TC Vicente (5b) 
Sinalização de proximidade do horário 

do PMS e de atraso no Trello 
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 41 Cel Zillo (9c) Georreferenciamento     

42 
Cel Zillo (9e) Clicar no Gantt e aparecer o checklist 

do cartão 
    

TC Lacerda (9d) 

43 Cel Martini (8, 9e) 
Gráfico de Gantt com aplicativo para 

tablet/smartphone 
    

44 TC Lacerda (9c) Número múltiplo de operadores     

45 Cel Martini (9b) 
Integrar software com o envio de 

mensagens e arquivos do Ejabberd 
    

46 
TC Vicente (5c) 

Envio de arquivo de áudio no Trello     
Cel Martini (9b) 

47 
Maj Átila Torres 

Envio de filmagem online do PMS     
Cel Martini (9b) 

Continuação do quadro 18 - Comparação entre Trello x GanttPro x Pacificador x C² em Combate 
Fonte: O Autor 
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Entrevistado Funcionalidade Trello GanttPro Pacificador 
C² em 

Combate 
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48 Cel Martini (9c) 
Basear listas de verificações nos 

programas padrão de adestramento 
(Apd.A.1.18, p. 187) 

    

49 

Cel Martini (9g) SPOT localização em tempo real 
(TC Vicente comenta a maior 

eficiência do SPOT em relação ao C² 
em Combate) 

    
TC Vicente (5k) 

50 Cel Martini (9d) 
Alerta no Gantt de proximidade de 

PMS selecionado  
    

Q
u
e
s
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51 O Lig DirEx Nr 7 Gerar linha do tempo dos cartões     

52 OCA Nr 24 Comentários nos itens do checklist     

TOTAL PARCIAL DAS OPINIÕES 7 5 5 3 

TOTAL DE REQUISITOS ATENDIDOS POR SOFTWARE 17 14 11 8 

Continuação do quadro 18 - Comparação entre Trello x GanttPro x Pacificador x C² em Combate 
Fonte: O Autor 

 

A análise do quadro 18 permite constatar que a comparação entre os software 

Trello, GanttPro, Pacificador, C² em Combate evidenciou que os software Trello e 

GanttPro possuem mais funcionalidades que atendam tanto as demandas da revisão 

de literatura sobre os Gestão por Processos como Gestão de Conhecimento. 

Ademais, no quadro 18 apresenta uma maior correspondência por parte do Trello e 

do GanttPro em relação ao incremento de consciência situacional, ao 

acompanhamento do rendimento dos discentes sob a perspectiva de entrevistados e 

respondentes dos questionários do que o Pacificador e o C² em Combate. 

4.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta seção elencaram-se as opiniões dos respondentes dos questionários, 

as quais foram tabuladas em quadro, sendo separadas por grupo de respondentes e 

classificadas conforme os indicares das variáveis dessa pesquisa. 

Com a finalidade de sintetizar o conteúdo dos itens 4.3 e 4.4, considerando 

os dados expostos no Apêndice J, elaboraram-se os quadros 19 e 20 que tratam 
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da percepção dos respondentes referente às variáveis da pesquisa. O quadro 19 

relaciona-se à variável independente e apresenta a quantidade de respondentes que 

considerou como superior os aspectos relacionados aos indicadores acerca das 

funcionalidades dos software no contexto da gestão de conhecimento nas edições 

de 2019 e 2020 da ME. 

Indicador 
x 

Respondente 

Avaliação 
(Apd J 

item J.1.1) 

Usabilidade 
(Apd J, 

 item J.1.2) 

Histórico 
(Apd J,  

item J.1.3) 

Consciência 
Situacional 

(Apd J,  
item J.1.4) 

Organização 
(Apd J,  

item J.1.5) 

Relatoria 
(Apd J,  

item J.1.6) 

Aplicabilidade 
(Apd J, 

 item J.1.7) 

Percepção 
Geral 

(item 4.3.1) 

ME 2019 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
E3 AMAN 2020 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Cmt Curso 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

S3 Curso 50% 75% 75% 62,5% 87,5% 62,5% 75% 62,5% 
O Lig DirEx 100% 100% 100% 87,5% 100% 100% 100% 100% 

OCA 95,59% 95,59% 97,06% 89,71% 95,59% 98,53% 98,53% 95,59% 

QUADRO 19 - Percepção de superioridade nos indicadores da variável independente 
Fonte: O autor 

A partir da análise do quadro 19 percebe-se que em todos os grupos 

pesquisados existe uma percepção superior de desempenho superior para 90% dos 

respondentes, excetuado o grupo dos S3 de Curso. 

O quadro 20 relaciona-se à variável dependente e apresenta a quantidade de 

respondentes que considerou como superior os aspectos relacionados aos 

indicadores relativos à consciência situacional nas edições de 2019 e 2020 da ME. 

Indicador 
x 

Respondente 

Rapidez 
(Apd J,  

item J.2.1) 

Amplitude 
(Apd J,  

item J.2.2) 

Integração 
(Apd J,  

item J.2.3) 

Unidade de 
Comando 

(Apd J,  
item J.2.4) 

Simplicidade 
(Apd J, 

 item J.2.5) 

Segurança 
(Apd J,  

item J.2.6) 

Confiabilidade 
(Apd J,  

item J.2.7) 

Flexibilidade 
(Apd J,  

item J.2.8) 

Percepção 
Consciência 
Situacional 
(item 4.4.1) Rec Conhc 

ME 2019 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%** 100% 100% 
E3 AMAN 2020 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Cmt Curso 100% 100% 100% 87,5% 87,5% 100% 100% 87,5% 75% 100% 

S3 Curso* 50% 62,5% 75% 62,5% 87,5% 75% 75% 66,67%** 62,5% 62,5% 

O Lig DirEx 100% 100% 100% 87,5% 100% 100% 100% 100%** 100% 100% 

OCA 95,59% 94,12% 100% 98,53% 94,12% 98,53% 83,82% 92,31%** 94,12% 100% 

QUADRO 20 - Percepção de superioridade nos indicadores da variável dependente 
Fonte: O autor 

No que se refere ao quadro 20 destaca-se, assim como no quadro 19, a 

percepção de parte dos S3 de Curso ser conflitante com a dos demais grupos. No 

princípio da confiabilidade são apresentados, neste quadro, os percentuais 

desconsiderando os militares que não opinaram por não conhecerem o Pacificador 

ou o C² em Combate, referentes aos participantes da ME de 2019 que foram 

entrevistados, os S3 de Curso, O Lig DirEx e OCA. 

Dentre os S3 de Curso, é possível constatar uma posição opositora dos S3 de 

Curso Nr 2 e Nr 5, conforme o apresentado nos quadros 4, 6, 8, 10 e 12. O S3 de 
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Curso Nr 5 assume não ter utilizado o GanttPro durante a ME 2020 (Quadro 8, p. 

130). Enquanto o S3 de Curso Nr 2, embora não informe se utilizou os software, 

enaltece a utilização de “uma Matriz de Sincronização bem elaborada” (Quadro 12, 

p. 133). O quadro 21 apresenta as opiniões dos S3 de Curso Nr 2 e Nr 5 face aos 

indicadores de acompanhamento de rendimento do discente comparando com 

outras edições da ME anteriores à ME de 2019 ou a outros Exc Cmp. 

Indicador 
x 

Respondente 

Avaliação 
(Apd J 

item J.1.1) 

Usabilidade 
(Apd J, 

 item J.1.2) 

Histórico 
(Apd J,  

item J.1.3) 

Consciência 
Situacional 

(Apd J,  
item J.1.4) 

Organização 
(Apd J,  

item J.1.5) 

Relatoria 
(Apd J,  

item J.1.6) 

Aplicabilidade 
(Apd J, 

 item J.1.7) 

Percepção 
Geral 

(item 4.3.1) 

S3 Nr 2 igual igual igual igual igual igual inferior igual 

S3 Nr 5 igual igual igual igual muito superior igual inferior igual 

QUADRO 21 - Percepção de superioridade nos indicadores da variável independente 
Fonte: O autor. 

O quadro 22 apresenta as opiniões dos S3 de Curso Nr 2 e Nr 5 face aos 

indicadores de consciência situacional comparando com outras edições da ME 

anteriores à ME de 2019 ou a outros Exc Cmp. 

Indicador 
x 

Respondente 

Rapidez 
(Apd J, 

item J.2.1) 

Amplitude 
(Apd J,  

item J.2.2) 

Integração 
(Apd J,  

item J.2.3) 

Unidade de 
Comando 

(Apd J,  
item J.2.4) 

Simplicidade 
(Apd J, 

 item J.2.5) 

Segurança 
(Apd J,  

item J.2.6) 

Confiabilidade 
(Apd J,  

item J.2.7) 

Flexibilidade 
(Apd J,  

item J.2.8) 

Percepção 
Consciência 
Situacional 
(item 4.4.1) Rec Conhc 

S3 Nr 2 igual igual igual igual igual igual igual igual igual igual 

S3 Nr 5 igual igual 
Pouco 

superior igual igual 
Pouco 

superior inferior igual igual igual 

QUADRO 22 - Percepção de superioridade nos indicadores da variável dependente 
Fonte: O autor. 

Verifica-se, com a análise dos quadros 21 e 22, que as opiniões dos S3 de 

Curso que classificam como diferente de superior chegam a somar 25% do total na 

quase totalidade dos indicadores avaliados. Desta forma, compreende-se o porquê 

dos percentuais deste grupo orbitarem, na maioria dos casos, em torno de 75% 

(quadro 19 e 20) do total haver qualificado os indicadores como de desempenho 

superior, no contexto a presente pesquisa.  

Na discussão do conteúdo do quadro 10 (p. 131) fica evidente a não 

compreensão do S3 de Curso Nr 5 acerca da finalidade do uso de um software com 

as características do GanttPro. Não apenas os entrevistados, como demonstrado na 

discussão dos dados do quadro 9 e 11, mas também os Cmt de Curso Nr 1, Nr 6 e 

Nr 8, além do S3 de Curso Nr 3 e o O Lig Nr 2 elogiam o uso do Trello e do GanttPro 

(Quadro 12, p. 133). O Cmt de Curso Nr 1 recomendanda o uso desses software 

institucionalmente e o Cmt de Curso Nr 8 comenta que as ferramentas além de 
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proporcionarem aumento da consciência situacional, facilitaram a geração de 

relatório produtivos que aumentam significativamente os ganhos da instrução 

(Quadro 12, p. 133). 

Ao notar a discrepância das opiniões de cerca de 25% dos S3 dos Cursos a 

respeito tanto da consciência situacional, como no caso do princípio da segurança, 

quanto do acompanhamento do rendimento dos discentes, podem-se ser realizados 

alguns comentários. Com base na opinião, dos entrevistados em avaliar como 

superior o desempenho da coordenação das ME de 2019 e 2020 face aos aspectos 

constantes nas variáveis desta pesquisa, pode-se concluir que faltou experiência 

aos militares S3 de Curso para subsidiá-los a avaliar o uso dos software. 

Retoma-se o apresentado no item 4.2.1 (p. 125), no qual transcreve o 

comentário do E3 da AMAN nas ME de 2018 e 2019. O TC Lacerda comenta que 

na ME de 2018 a solução era dada pela DirEx local, sem a coordenação da 

DirEx geral, que dificilmente tinha capacidade de intervir e não tinha a consciência 

situacional plena (Apd, C, pergunta 9b). Com isso, concluí-se que ao expressarem a 

sua opinião os S3 de Curso Nr 2 e Nr 5 demonstram que houve um deslocamento 

de eixo de poder na coordenação das atividades da ME, a partir da ME de 2019 com 

a inclusão dos software GanttPro e Trello.  

A opinião do Cel Zillo (Apd, B, pergunta 8) e do Cel Martini (Apd, F, pergunta 

11 g) vão ao encontro da questão da necessidade haver um anexo de Arbitragem 

mais impositivo. Essa necessidade está alinhada com o processo “middle-top-down”, 

da teoria da gestão do conhecimento, proposto por Takeuchi e Nonaka (item 2.2.3.1, 

p. 60), cuja contextualização na ME insere os S3 de Curso como administradores 

centrais. Takeuchi e Nonaka destacam que o comprometimento, portanto figuras 

essenciais para o bom andamento da criação do conhecimento organizacional. 

Um fator causador da não aderência de alguns militares, particularmente na 

função de S3 de Curso, resistirem à utilização de ferramentas voltadas para a 

melhoria do processo de acompanhamento de rendimento de discentes e de 

consciência situacional pode estar relacionado com a valorização excessiva no 

sucesso de experiências anteriores que bloqueia a sua mentalidade em relação a 

experimentar o uso de software. 
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O perigo desse tipo de conduta e assinalado por Takeuchi e Nonaka (item 

2.2.3.1, p. 60), quando ocorre a ênfase isolada no conhecimento tácito como o 

caso da experiência face à preferência pelo Japão, já na 2ª Guerra Mundial, pelo uso 

do combate com baionetas. Daquela passagem destaca-se que o Exército Imperial 

Japonês “adaptou-se excessivamente aos sucessos anteriores e fracassou em 

desaprender essas experiências no ambiente novo e mutável” (TAKEUCHI; 

NONAKA, 2008, p. 30) (item 2.2.3.1, p. 60).  

O alerta de Takeuchi e Nonaka (2008, p. 65) para as empresas japonesas 

de deixarem quanto à sua competitividade mercado internacional durante a 

Revolução da Informação serve de orientação aos militares que possuem esse tipo 

de mentalidade. Os autores apontam “a necessidade fazer um melhor uso da 

tecnologia avançada de comunicação, da capacidade dos software e dos 

sistemas de administração computadorizada, para acumular, estocar e 

disseminar o conhecimento explícito por toda a organização” (TAKEUCHI; 

NONAKA, 2008, p. 65, grifo nosso) (item 2.2.3.1, p. 65). O Cel Martini destaca a 

necessidade dos militares romperem com o “paradigma do pacote Office” (item 

4.2.1.2, p. 134). 

O item 4.5 referiu-se às funcionalidades de software identificadas neste 

trabalho, que tomou como ponto de partida o contido na revisão de literatura sobre 

gestão por processos (item 2.2.1, p. 50) e gestão de conhecimento (item 2.2.3, p. 

56). As opiniões dos entrevistados, as respostas dos questionários pelos O Lig DirEx 

e OCA e análise por engenharia reversa (item 2.3.1, p. 73 e item 2.3.1.2.5, p. 80) e 

dos software Trello e GanttPro subsidiaram o preenchimento do quadro 6 que 

compara as funcionalidade desejáveis com as que esses dois software, o 

Pacificador e o C² em Combate possuem. A conclusão é que os software Trello e 

GanttPro são mais aptos a atender os requisitos relacionados à revisão de literatura 

e apresentados pelos participantes da pesquisa a atender as demandas necessárias 

para acompanhamento de rendimento de discente e ampliação de consciência 

situacional. Desta feita, caso haja interesse do EB em determinar a assimilação de 

funcionalidade, verificou-se que o Pacificador é o software mais apto a receber as 

funcionalidades presentes no GanttPro.  
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5. CONCLUSÃO 

O trabalho de pesquisa desenvolvido buscou solucionar o problema em 

questão: “quais seriam as funcionalidades de software voltado ao aumento da 

consciência situacional da direção de exercício na Manobra Escolar da 

AMAN?”. 

Diante do problema, foi estabelecido o objetivo geral a ser 

alcançado: definir as funcionalidades de um software, a fim de atender exercícios de 

campanha de Estb Ens, com base nas necessidades identificadas na literatura e na 

Manobra Escolar 2019. O software deve possuir características que propiciem o 

incremento da consciência situacional da DirEx para ganho em eficiência na 

coordenação e no controle da condução de PMS em Exc Cmp integrado. 

E, como forma de desenvolver um trabalho científico, do objetivo geral 

derivaram objetivos específicos para, de maneira metodológica e sistemática, obter 

informações e dados que culminassem na solução do problema. Sendo assim, as 

questões de estudo foram elaboradas, com o intuito de atingir uma resposta 

científica para o problema existente, com base em cada objetivo específico proposto, 

as quais foram respondidas da seguinte forma: 

a) para responder a questão 1 foram realizadas entrevistas com o Gestor da 

Manobra no DECEx e com o E3 da AMAN nas edições de ME de 2018 e 

2019. Em 2018, a solução dos problemas era dada pela DirEx local, 

sem a coordenação da DirEx geral, a qual dificilmente tinha capacidade 

de intervir e não tinha a consciência situacional plena. Em consequência, 

em 2019 houve a inclusão dos O Lig dos Estb Ens e Cursos na DirEx geral 

e a inclusão dos software GanttPro e Trello, como meios de obtenção da 

consciência situacional da DirEx geral, modificando o processo de tomada 

de decisão na ME de 2019. A partir das entrevistas do Cel Zillo e do TC 

Lacerda conclui-se que a simples utilização da Matriz de Sincronização não 

permite uma ação ativa da DirEx. Ademais, nota-se como necessária a 

organização da DirEx, com O Lig em contato com os OCA, atuando em um 

processo estabelecido, com a utilização de software de gestão; 
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b) para responder a questão 2 foram conceituadas a gestão do conhecimento 

(item 2.2.3, p. 56) e analisados o papel do instrutor e do aluno, segundo a 

Política de Ensino no EB. A metodologia de criação de conhecimento 

organizacional de Takeuchi e Nonaka mostraram-se aptas a possibilitar a 

análise contínua das disciplinas constantes no PLADIS, em acordo com as 

Normas para a Construção de Currículos, NCC-EB60-N-06.003, de 2018. A 

sua implementação foi facilitada pelo uso software na ME de 2019 e 2020, 

principalmente do Trello; 

c) para responder a questão 4 foram apresentados os conceitos de 

consciência situacional em exercício de campanha de Estb de Ens (item 

2.1, p. 31). A revisão de literatura aborda os princípios (item 2.1, p. 34) e a 

metodologia de pesquisa apresentada neste trabalho faz uso destes 

princípios como indicadores da variável dependente (item 3.1.2.3, p. 87). 

No item 4.4 (p. 143) e no Apd J (p. 317) foram analisadas as percepções 

da influência da utilização dos software Trello e GanttPro na ME de 2019 e 

de 2020 à luz dos princípios de consciência situacional. Foram 

considerados os perfis dos respondentes dos questionários e das 

entrevistas (item 3.3.3.4, p. 105). Ponderaram-se as opiniões expressas 

nos questionários (item 4.2, Quadro 4, p. 126; Quadro 6, p. 128; Quadro 8, 

p. 130; Quadro 10, p. 131; e Quadro 12, p. 133) e os resultados da análise 

das avaliações sobre os indicadores (item 4.6 quadro 19 e quadro 20, p. 

159), confrontando com os argumentos expressos pelos entrevistados e 

pelos conceitos presentes na revisão de literatura. Conclui-se que houve 

um incremento de consciência situacional, haja vista que o nível de 

atendimento de todos os indicadores foi considerado como superior acerca 

da ME de 2019 e da ME de 2020 em relação a outras edições da ME e de 

outros Exc Cmp que os respondentes tenham participado; 

d) para responder a questão 5 foram apresentados os conceitos de 

acompanhamento do rendimento dos discente (item 2.2, p. 53). A revisão 

de literatura aborda a implantação do Ensino por Competências (item 2.2, 

p. 49). A Gestão por Processos (item 2.2.1, p. 50) e a Gestão de 
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Conhecimento (item 2.2.3, p. 56) subsidiaram a elaboração do anexo de 

arbitragem, cujo fluxograma utilizou-se dos conceitos da Gestão de 

Processos (item 2.2.2, p. 54). A metodologia de pesquisa apresentada 

neste trabalho faz uso de características estipuladas relativas ao 

acompanhamento do rendimento dos discentes como indicadores da 

variável independente (item 3.1.2.3, quadro 1, p. 88). No item 4.3 (p. 136) 

foram retomados os principais conceitos identificados na revisão de 

literatura e analisadas as percepções da influência da utilização dos 

software Trello e GanttPro na ME de 2019 e de 2020 no acompanhamento 

do rendimento dos discentes. Foram considerados os perfis dos 

respondentes dos questionários e das entrevistas (item 3.3.3.4, p. 105). 

Ponderaram-se as opiniões expressas nos questionários (item 4.2, p. 125). 

No item 4.3 (p. 136) e no Apd J (p. 317) foram analisadas as percepções 

da influência da utilização dos software Trello e GanttPro na ME de 2019 e 

de 2020 no acompanhamento do rendimento dos discentes. Com isso, os 

resultados da análise das avaliações sobre os indicadores (item 4.6, p. 158; 

quadro 19 e quadro 20, p. 159; e quadro 21 e quadro 22, p. 160), 

confrontando com os argumentos expressos pelos entrevistados e pelos 

conceitos presentes na revisão de literatura. Conclui-se que houve um 

incremento de acompanhamento do rendimento dos discentes, haja vista 

que o nível de atendimento de todos os indicadores foi considerado como 

superior acerca da ME de 2019 e da ME de 2020 em relação a outras 

edições da ME e de outros Exc Cmp que os respondentes tenham 

participado; 

e) para responder a questão 3 foram elencadas, por meio da revisão da 

literatura, 18 (dezoito) funcionalidades requeridas pela Gestão por 

Processos e foram elencadas 5 (cinco)  funcionalidades requeridas pela 

Gestão de Conhecimento no Apêndice A (p. 177). As funcionalidades 

contempladas pelo GanttPro estão disposta no Quadro 16 (item 4.5.1.1, p. 

149). As funcionalidades contempladas pelo Trello estão disposta no 

Quadro 17 (item 4.5.1.2, p. 152). 
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f) para responder a questão 6 foram comparadas no quadro 18 (item 4.5.2, p. 

156) as funcionalidades que diferenciam os software Trello, GanttPro, 

Pacificador e C² em Combate. Ao final da comparação constata-se que a 

quantidade de funcionalidades atendidas por software é a seguinte: Trello 

(17), GanttPro (14), Pacificador (11) e C² em Combate (8); e 

g) para responder a questão 7 partiu-se da análise de domínio (item 

2.3.1.2.5, p. 80) e da engenharia reversa (item 2.3.1.5, p. 76), com o auxílio 

das opiniões expressas nas entrevistas e questionários, foram identificados 

42 (quarenta e dois) requisitos candidatos identificadas nesta pesquisa 

(item 4.5.1.1, quadro 4, p. 158). O presente trabalho também identificou 92 

(noventa e dois) requisitos candidatos (item 4.5.1.2, quadro 17, p. 152), que 

são aconselhados a integrar um único software, que possua a matriz de 

Gantt. As descrições das funcionalidades são apresentadas como 

requisitos candidatos no Apêndice K. 

Conclui-se, portanto, que as funcionalidades elencadas como requisitos 

candidatos estão sintetizados no quadro 16 (item 4.5.1.1, p. 149) e no quadro 17 

(item 4.5.1.2, p. 152). O quadro 16 apresenta as funcionalidades baseadas no 

GanttPro, enquanto o quadro 17 refere-se às funcionalidades baseadas no  Trello. 

As descrições das funcionalidades são expostas como requisitos candidatos, 

os quais integram o Apêndice K e respondem ao problema desta pesquisa. 

Desta feita, a pesquisa propiciou que as questões de estudo fossem 

respondidas. Com as respostas das questões de estudo explicitadas nas alíneas de 

a) a f) somadas ao conteúdo dos quadros 16 e 17, que contêm as funcionalidades 

desejáveis, e do Apêndice K, no qual os encontram-se os requisitos candidatos, 

verifica-se que os objetivos estabelecidos foram atingidos. 

A metodologia de trabalho escolhida e empregada foi suficiente para a 

consecução de seus propósitos, não havendo necessidade de adotar outras 

técnicas ou procedimentos para lidar com situações imprevistas. Ademais, a revisão 

bibliográfica e a coleta documental corresponderam às expectativas, 

proporcionando os alicerces conceituais e a fonte de dados necessários para 
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subsidiar os procedimentos relativos a este trabalho. Em consequência, conclui-se 

que os manuais de doutrina do EB orientaram junto às concepções dos autores De 

Sordi (2018) e Chiavenato (2001) quanto a Gestão por Processos. Da análise de De 

Sordi (2018) e Fernandes e Machado (2017) extraíram-se os requisitos da literatura 

referentes a Gestão por Processos. Por sua vez, novamente a análise de De Sordi 

(2018), agora aliada às teorias de Takeuchi e Nonaka (2008) possibilitaram o 

levantamento dos requisitos referentes a Gestão do Conhecimento, bem como a 

fundamentação teórica que norteou o processo empregado nas edições de 2019 e 

de 2020 da ME para criação de conhecimento organizacional. 

Dos resultados expostos, recomenda-se, como linha de ação que visa 

minimizar as causas do problema, que o Pacificador, software mais apto, seja 

utilizado para receber os 42 (quarenta e dois) requisitos candidatos, relativos ao 

GanttPro, identificados nesta pesquisa (item 4.5.1.1, quadro 16, p. 149). O presente 

trabalho também identificou “92 (noventa e dois)” requisitos candidatos relativos ao 

Trello (item 4.5.1.2, quadro 17, p. 152), que são aconselhados, pela literatura 

(Apêndice A, p. 177) e pelos entrevistados (item 4.5.1.2, quadro 17, p. 152), a 

integrar um único software, que possua a matriz de Gantt (Apd A.1.1, p. 179). A 

priorização dos requisitos candidatos permite a devida flexibilidade para a equipe 

desenvolvimento, comentada no item 2.3.1.1 (p. 75). 

Como trabalho futuro, sugere-se a elaboração de um caderno de instrução 

que regule a utilização dos software em Estb Ens para que atuem em proveito do 

acompanhamento do rendimento dos discentes e da ampliação da consciência 

situacional (item 4.3.1, p. 140). Entretanto, destaca-se a necessidade da imposição 

das ações a serem desenvolvidas pelos elementos subordinados, equivalentes aos 

Cursos da AMAN, devido à propensão de resistência à incorporação de novas 

tecnologias e métodos por parte alguns indivíduos, conforme o item 4.6 (158). 

Uma segunda sugestão para futura pesquisa seria o levantamento de 

indicadores de recursos e simulações, para integrar o painel de controle (dahsboard) 

a ser implementado no software a ser desenvolvido (Apêndice K, requisitos 1.9, 

1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 e 1.16, p. 374-377), conforme opina o  Cel Zillo 

(Apd C, pergunta 9 i). 
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Algumas contribuições para as ciências militares emanam da pesquisa: 

a) utilizar o modelo SECI na criação de conhecimento organizacional; 

b) ênfase na regulação das atividades dos administradores centrais (Cmt 

Curso e S3 de Curso), por meio de caderno de instrução ou anexo de 

ordem de instrução de Exc Cmp; 

c) capacitação, no início do ano de instrução, dos usuários dos software nos 

Exc Cmp; 

d) orientação sobre a finalidade da descrição detalhada e do registro acerca 

das condutas dos discentes; 

e) formação de banco de dados com lista de verificação de condutas 

esperadas e de elaboração de PMS; 

f) incentivo à participação do discente em fornecer sua perspectiva sobre a 

instrução que embasou a elaboração e a montagem do PMS; 

g) estímulo à constante atualização dos planos de sessão das disciplinas; 

h) incentivo à atualização dos pedidos de cooperação de instrução para 

obter os meios mais aptos na elaboração de um Exc Cmp em Estb de 

Ens; 

i) entrega ao EB de requisitos candidatos, baseados em software 

existentes, que foram postos em uso e submetidos a críticas pelos 

participantes de duas edições da Manobra Escolar. 

Concluindo, com o emprego de software com as funcionalidade semelhantes 

ao Trello e ao GanttPro em Exc Cmp de Estb de ensino haverá o acréscimo na 

consciência situacional da DirEx geral e da DirEx local, que poderão, em tempo real, 

acompanhar os relatos dos OCA quanto a execução da atividades previstas, PMS e, 

porventura, de seus óbices. Ou seja, haverá a elevação do padrão dos exercícios de 

campanha e das instruções dos Estb Ens, contribuindo na vertente prática e teórica 

da formação dos recursos humanos do Exército Brasileiro. 

Ademais, face à aplicabilidade compravademente eficaz na Manobra Escolar, 

Exc Cmp nível Grande Unidade, infere-se que o software resultante dos requisitos 

levantados nesta pesquisa terá sua utilização aplicável aos Exc Cmp desde o 
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nível OM até o nível Grande Unidade da Força Terrestre. A capacidade de prover 

consciência situacional em atividades que requeiram integração entre diferentes 

funções de combate arrazoa o emprego desse software para esse fim, pois os 

baremas de avaliação podem ser adaptados para a avaliação ao Programas-Padrão 

de Adestramento. 

Portanto, recomenda-se que seja elaborado um Caderno de Intrução sobre a 

utilização desse software por uma direção de exercício de Exc Cmp, de modo a 

regular a aplicação do resultado desta pesquisa, ao orientar a organização da DirEx 

e do processo de criação de conhecimento organizacional. 

  



170 

 

 

 

  



171 

 

 

REFERÊNCIAS 

AGUIAR, Breno Vieira de; MOREIRA, Rômullo Girardi. Matriz de Sincronização. 
Rio de Janeiro. Instituto Militar de Engenharia. 2013 

ATLASSIAN. TRELLO. 2019. Disponível em: <https://trello.com >. Acesso em: 10 
maio 2019. 

ATLASSIAN. TRELLO. 2020. Disponível em: < 
https://www.atlassian.com/br/software/jira>. Acesso em: 17 maio 2020. 

BANG, Christina. 5 steps to a killer Jira dashboard: the information you need, 
when you need it. 27 Set. 2012. Disponível em: <https://www.atlassian.com/blog/jira-
software/5-steps-to-build-a-killer-dashboard>. Acesso em: 26 jul.2020. 

BAZZO, W. A.; PEREIRA, L. Introdução à engenharia: conceitos, ferramentas e 
comportamentos. 3 ed. Editora UFSC. Florianópolis. 2013. 

BRASIL. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. C-20-1: Glossário de Termos e 
Expressões para uso no Exército. 4. ed. Brasília, 2009. 

_______. _______. _______. Departamento de Educação e Cultura do Exército. 
Portaria nº 028-DECEx, de 07 de fevereiro de 2019. Revoga as portarias que 
normatizam o ensino por objetivos no âmbito do DECEx. Rio de Janeiro, RJ, 2019. 

_______. _______. _______. Departamento de Educação e Cultura do Exército. 
Portaria nº 114-DECEx, de 31 de maio de 2017. Aprova as Instruções Reguladoras 
do Ensino por Competências: Currículo e Avaliação – 3ª edição (IREC-EB60-IR-
05.008). 3. ed. Brasília, DF, 2017a. 

_______. _______. _______. EB20-MC-10.205: Comando e controle. 1. ed. Brasília, 
2015. 

_______. _______._______. EB20-MC-10.211: Processo de Planejamento e 
Condução das Operações Terrestres. 2. ed. Brasília, 2020. 

_______. _______._______. EB20-MF-10.102: Doutrina Militar Terrestre. 1. ed., 
Brasília, DF, 2014. 

_______. _______._______. EB70-CI-11.410: Caderno de Instrução de Exercícios 
de Simulação Construtiva. 1. Ed., Brasília, DF, 2017b. 

_______. _______._______. EB80-MT-78.001: Manual Técnico para Metodologia de 
Desenvolvimento de Software do Exército ). 2. ed., Brasília, DF, 2012. 



172 

 

 

_______. _______._______. EN20-NR-08.001: Normas para Elaboração, 
Gerenciamento e Acompanhamento de Projetos no Exército Brasileiro (NEGAPEB). 
2. ed., Brasília, DF, 2013. 

_______. _______._______. Estado-Maior e Ordens. 1. volume. 2. ed. 2003. 

_______. _______. Portaria nº 142-DECEx, de 21 de junho de 2018. Aprova as 
Normas para a Construção de Currículos (NCC-EB60-N-06.003).  4. ed. Brasília, DF, 
2002. 

_______. _______. Portaria nº 715-Cmt EB, de 6 de dezembro de 2002. Aprova a 
Política de Ensino. Brasília, DF, 2002a. 

_______. _______. Portaria nº 716-Cmt EB, de 6 de dezembro de 2002. Aprova a 
Diretriz Estratégica de Ensino. Brasília, DF, 2002b. 

_______. Ministério do Exército. C-105-5: Exercícios Táticos. 1ª ed., Brasília, DF, 
1992. 

BRITO, Lydia Maria Pinto. Gestão do conhecimento – instrumento de apropriação 
pelo capital do saber do trabalhador. Cadernos de Educação. FaE/PPGE/UFPel. 
Pelotas. Ed. janeiro/junho 2008. 

BURLTON, R. Business process management: profiting for process. Indianopolis. 
SAMS. 2001. 

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS. Portal C2. 2020. Disponível 
em: http://portalc2.eb.mil.br/. Acesso em: 10 set. 2020. 

CHIKOFSKY, E. J.; CROSS II, J. H. Reverse engineering and design recovery: a 
taxonomy. IEEE Software, 7(1):13-17.DOI 10.1109/52.43044. (1990). 

CHUNG, L.; LEITE, J. C. S. do P. On non-functional requirements in software 
engineering. In Borgida, A. T.; Chadhri, V.K.; Giorgini, P. et al. (eds.). Conceptual 
modelig: Foundations and applications, vol.5600 de Lecture Notes in Computer 
Science, p. 363-379. Springer. 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-3-
642-02463-4_19>. Acesso em: 17 abr. 2020. 

CLARK, Wallace; POLAKOV, Walter Nicholas; TRABOLD, Frank W.  The Gantt 
chart: a working tool of management. The Ronald Press Company. Nova Iorque. 
1922. p. 4-6. Disponível em: 
<https://archive.org/details/cu31924004570853/page/n21>. Acesso em: 10 set. 2019. 

COMUNICAÇÕES: Oportunidades de Melhoria do Curso dos PMS da Manobra 
Escolar 2019. Academia Militar das Agulhas Negras. Resende. 2020 

DA COSTA, Marco Antonio F.; DA COSTA, Maria de Fátima Barroso. Projeto de 
Pesquisa: entenda e faça. Petrópolis, RJ: Vozes, 6. ed. Abr 2016, 139 p. 



173 

 

 

DAVENPORT, Thomas H.; PRUSAK, Laurence. Working Knowledge: How 
Organizatios Manage What They Know. Harvard Business School Press. Cambridge, 
1998. 

DAVIS, A. M. Just enough requirements management: where software development 
meets marketing. Nova York. Dorset House. 2005. 

DE SORDI, José Osvaldo. Gestão por processos: uma abordagem da moderna 
administração. Ed 5. São Paulo. Saraiva Educação. 2018. 

DELPHI GROUP.BPM 2003. Market Milestone Report, 2003. BPMInstitute.org: a 
peer to peer exchange for business process management professionals. Disponível 
em: <https://www.bpminstitute.org/resources/white-papers/delphi-group-2003-bpm-
market-milestone-report > Acesso em: 17 maio 2020. 

ENGENHARIA, Curso da AMAN de. 21ª Cia E Cmb Mec. Manobra Escolar de 2019. 
Disponível em: <https://trello.com/b/nrsREqLz/21-cia-e-cmb-mec>. Acesso em: 15 
jul. 2020. 

ERICKSON, J. ; SIAU, K. Theoretical and practical complexity of modeling 
methods Communications of the ACM. 50(8):46-51 DOI 
10.1145/1278201.1278205. (2007) 

EUA. Departament Homeland Security. Using Social Media for Enhanced 
Situational Awareness and Decision Support: Virtual Social Media Working Group 
and DHS First Responders Group. Washington, 2014. Disponível em: 
<https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/Using%20Social%20Media%20f
or%20Enhanced%20Situational%20Awareness%20and%20Decision%20Support.pdf
>. Acesso em: 12 set. 2019. 

FERNANDES, J, M. MACHADO, R, J. Requisitos em Projetos de Software e de 
Sistemas de Informação. Novatec. São Paulo. 2017. 

GANTTPROJECT. GanttProject: Free project scheduling and management app for 
Windows, OSX and Linux. 2019. Disponível em: <https://www.ganttproject.biz/>. 
Acesso em: 10 maio 2019. 

KAINDL, H.; SVETINOVIC, D. On confusion between requirements and their 
representations. Requirements Engineering. 2010. Disponível em: 
https://doi.org/10.1007/s00766-009-0095-7. Acesso em: 17 abr. 2020. 

KOHL, Andersonn. Programa C2 em Combate. Sentinela da Colina. 5ª Ed. Ago, 
2007. Disponível em: 
http://www.ccomgex.eb.mil.br/cige/sent_colina/5_edicao_ago_07/conteudo/Pdf/ARTI
GO%20C2%20EM%20COMBATE%20-%20Sentinela%20(2).pdf. Acesso em: 18 set. 
2020. 



174 

 

 

KOULOPOULOS, Thomas M.; SPINELLO, Richard A.; WAYNE, TOM. Corporate 
Instinct: Building a Knowing Enterpreise for th 21st Century. Van Nostrand Reinhold. 
Nova Iorque, EUA. 1997. 

LEE, R.; DALE, B. Business process management: a review and evaluation. 
Business Process Management Journal.  v.4, n.3, p. 214-225. Bradford. Inglaterra. 
1998. 

LEFFINGWELL, D. Agile software requirements: lean requirements practices for 
teams, programs, and the enterprise. Addison-Wesley. Boston. 2011. 

LIMA, João, P. C.; ANTUNES, Maria T. P.; NETO, Octavio R. M.; PELEIAS, Ivann R. 
Estudo de caso e a sua aplicação: proposta de um esquema teórico para 
pesquinas no campo da contabibilidade. Revista de Contabilidade e Organizações. 
vol. 6 n.14, USP. São Paulo. 2012. 

MARTINS, V. Seja assertivo!. Rio de Janeiro. Campus-Elsevier. 2005. 

MENEZES, Gustavo Henrique Dutra de; CORIOLANO, Paulo Roberto; SANTOS, 
Armando Lacerda dos; PAZZINATTO, Fernando. Plano de Arbitragem e Quadro 
de Eventos. Manobra Escolar 2019. Resende. 2019. 

PALMEIRA. Alisson S. Programa C2 em Combate. 1º Seminário de Soluções de 
Geotecnologias Livre Baseadas na Terralib. 2010. Brasília. Disponível em: 
http://www.dsg.eb.mil.br/seminario_terralib/files/C2_em_Combate.php. Acesso em: 
18 set. 2020. 

PERES, JANILMA A, R. V. A Difusão de Informações Táticas em Operações 
Militares Utilizando o Programa C² em Combate. Escola de Aperfeiçoamento de 
Oficiais. Rio de Janeiro. 2008. Disponível em: <http://portalc2.eb.mil.br/wp-
content/uploads/2015/10/publica%C3%A7%C3%A3o_nr_01_divC2.pdf>. Acesso em: 
20 set. 2020. 

PLUGA. Histórias de suscesso. Rio de Janeiro. Disponível 
em:<https://pluga.co/historias-de-sucesso/>. Acesso em: 11 maio 2020a. 

PLUGA. Pluga. Rio de Janeiro. Disponível em:<https://pluga.co/>. Acesso em: 11 
maio 2020b. 

PRASAD, B. Hybrid re-engineering strategies for process improvement. 
Business Process Journal. v.5 n. 2 1999, p. 178-197. 

PROJECTLIBRE. ProjectLibre: Like Google Docs but replacing MS Project. 2019. 
Disponível em: <https://www.projectlibre.com/product/projectlibre-open-source>. 
Acesso em: 18 maio 2019. 

ROBERTSON, S. ;ROBERTSON, J. C. Mastering the requirements process. 2 ed. 
Addison-Wesley. Upper Saddle River. EUA. 2006 

https://pluga.co/historias-de-sucesso/
https://pluga.co/


175 

 

 

RODRIGUES, M.G.V. Elaboração de projetos, trabalhos acadêmicos 
e dissertações em ciências militares.3.ed. Rio de janeiro: EsAO, 2006. 

SILVA, Leandro Costa da. Gestão e Melhoria de Processos: Conceitos, Técnicas e 
Ferramentas. Brasport. Rio de Janeiro. 2015. 

SMARTSHEET. Smartsheet: Gantt Charts Made Easy. 2019. Disponível em: 
<https://www.smartsheet.com/> Acesso em: 15 maio 2019. 

SMITH, Adam. Riquezas das nações. Lisboa. Fundação Calouste Gulbenkian, 
1993. 

TAKEUCHI, Hirotaka; NONAKA, Ikujiro. Criação do Conhecimento na Empresa: 
como as empresas geram a dinâmica da inovação. Tradução Ana Beatriz Rodrigues; 
Priscilla Martins Celeste. 14. ed. Rio de Janeiro. Campus. 1997. 

TAKEUCHI, Hirotaka; NONAKA, Ikujiro. Hitotsubashi on Knowledge Management. 
John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd. 2004. Gestão do Conhecimento. Tradução de 
Ana Thorell. Porto Alegre. Bookman, 2008. 

TANENBAUM, A. S. Organização estruturada de computadores. 5ª edição. 
Pearson Prentice-Hall. São Paulo. 2007 

TEAMGANTT. Teamgantt: Intuitive and Beautiful Project Planning. Disponível em: 
<https://www.teamgantt.com/>. Acesso em: 10 maio 2019. 

THE GLOBAL ORGANISATIONAL EXCELLENCE CONGRESS: A 
roadmapforexcellence in organisational performance & nation building. The UAE’s 
excellence transformation & global implications of Quality 4.0. 2018. Disponível 
em: <https://www.globalorganisationalexcellencecongress.com/professor-mohamed-
zairi-2/>. Acesso em: 23 mar. 2020. 

THOMÉ, B. Systems engineering: principles and practice of computer-based systems 
engineering. John Wiley& Sons. Chichester. 1993. 

WEBFINANCE. BusinessDictionary. Process Management. Disponível em: 
<http://www.businessdictionary.com/definition/process-management.html>. Acesso 
em: 21 ago. 2019. 

 
  



176 

 

 

  



177 

 

 

 
APÊNDICE A 

FUNCIONALIDADES REQUERIDAS EXPRESSAS NA LITERATURA 
 

SUMÁRIO 
 

A.1 FUNCIONALIDADES REQUERIDAS PELA GESTÃO DE 
PROJETOS 

179 

A.1.1 Integração de software distintos 179 

A.1.2 Ferramenta online e colaborativa 

 

179 

A.1.3 Fluxo de trabalho do processo - Matriz de Gantt 180 

A.1.4 Interface de quadro (fluxo de trabalho) e integração 181 

A.1.5 Painel de acompanhamento (Dashboard) 182 

A.1.6 Indicadores, relatório, armazenamento e pesquisa 182 

A.1.7 Edição offline, restauração e alerta 182 

A.1.8 Interação humana 183 

A.1.9 Flexibilidade para alteração do fluxo de atividades 183 

A.1.10 Manual online 183 

A.1.11 Melhoria contínua 183 

A.1.12 Apontamento do caminho crítico 184 

A.1.13 Análise dos recursos alocados no processo 184 

A.1.14 Identificação de recursos necessários 184 

A.1.15 Apuração de custos 184 

A.1.16 Atribuição de metas 185 

A.1.17 Simulações 186 

A.1.18 Histórico dos indicadores 186 

A.2 FUNCIONALIDADES REQUERIDAS PELA GESTÃO DE 
CONHECIMENTO APLICADA À GESTÃO DE PROJETOS 

186 

A.2.1 Assinalamento de caso para análise posterior 187 

A.2.2 Facilidades para o trabalho colaborativo 187 

A.2.3 Gerenciamento de versões operacionais do processo 188 

A.2.4 Identificação de eventos não previstos (exceções) 188 

A.2.5 Simulações e apontamento do caminho crítico 189 

A.3 REQUISITOS LEVANTADOS 190 



178 

 

 

 

  



179 

 

 

A.1 FUNCIONALIDADES REQUERIDAS PELA GESTÃO POR PROCESSOS  

As particularidades dos processos de negócios implicam a existência de 

software específicos voltados para o acompanhamento e gestão. De Sordi (2018, p. 

213-214) aborda as atuais dificuldades relativas aos software de gestão por 

processo de negócios que demandam determinadas funcionalidades. 

A.1.1 Integração de software distintos 

Inicialmente, dentre as dificuldades constantes para os que trabalham com 

software de gestão por processo de negócios, pode-se mencionar o fato dos 

processos não serem implementados sob a direção de apenas um software, os 

quais geralmente não contam com a facilidade de haver um fluxo de trabalho 

embutido (DE SORDI, 2018, p. 214). 

Ao analisarmos a utilização conjunta, mas não integrada, dos software  

GanttPro e  Trello verificamos um exemplo dessas dificuldades, como no caso da 

necessidade de se obter um relatório com informações de ambos os software, 

justamente por não haver um fluxo de informações entre estes eles. 

A integração de software criados para diferentes fins é uma necessidade real 

que, inclusive, motivou a criação de empresas como a empresa brasileira Pluga. A 

finalidade da empresa é a de integrar software distintos e atender as demandas 

específicas de cada empresa que a contrate para automatizar, via sistema de 

software, ações que dependam dos dados desses software (PLUGA, 2020b). 

O requisito 1.4 do Apêndice K especifica essa colaboração online. 

A.1.2 Ferramenta online e colaborativa 

A questão da exiguidade de tempo para identificação de eventos de negócio é 

comentada por De Sordi (2018, p. 214), que destaca como importante fator de 

negócio, na atualidade, o acompanhamento em tempo real da visualização ou 

abstração do fluxo de processos de negócio. O autor classifica como tradicionais 
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os software de gestão por processos que trabalham offline sobre uma base de 

dados e arquivos consolidados. 

Neste subtópico abordaremos somente o aspecto do “acompanhamento em 

tempo real”. A visualização/abstração do fluxo de processos de negócio será 

discutida no subtópico subsequente. 

De Sordi (2018, p. 215) acrescenta que a visualização deve ocorrer de 

forma independente da quantidade e localização dos software que o compõem 

para que haja acompanhamento dos eventos e disparos de ações dos decisores. 

Esclarece que a gestão dos modernos processos colaborativos devem recorrer a 

soluções específicas, exemplificando com a Business Process Management 

Iniciative, a qual deu origem ao nome deste tipo de soluções de software conhecidos 

como Business Process Management (BPM). 

 O requisito 1.1 do Apêndice K especifica essa colaboração online. 

A.1.3 Fluxo de trabalho do processo - Matriz de Gantt 

Ao elencar os algoritmos básicos de software para BPM (BPMS) De Sordi 

(2018, p. 237) menciona que “o fluxo de trabalho do processo descreve a 

sequência de execução das diversas atividades que o compõem, indicando a 

atividade ou as atividades possíveis de serem executadas após a conclusão de 

cada atividade antecessora”. Acrescenta que há “uma relação de dependência 

entre o resultado obtido dessas atividades e a decisão sobre o caminho a ser 

seguido para a continuação do fluxo de trabalho do processo” (DE SORDI, 

2018, p. 237). E assevera que “é requisito básico de uma solução BPMS a 

existência de algoritmos que permitam a construção, visualização e a evolução 

do fluxo de trabalho do processo de negócios de forma gráfica” (DE SORDI, 

2018, p. 237). 

Na esteira do raciocínio elaborado por De Sordi (2018), verifica-se que a 

matriz de Gantt disponibilizada pela ferramenta GanttPro, a qual fora utilizada na 

Manobra Escolar de 2019, possibilitou naquela oportunidade a “visualização ou 

abstração do fluxo de processos de negócio”, por ilustrar graficamente a sequência 

dos PMS e suas vinculações.  
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A abstração do fluxo de processos, provista pela camada de gerenciamento 

de processos de negócios objetiva o acompanhamento do macrodesempenho, por 

meio da qual se pode analisar as macrorregras do processo de negócios, identificar 

lacunas no planejamento, simular impacto de tempo em alterações em potencial, por 

exemplo (DE SORDI, 2018, p. 217). 

O gráfico de Gantt com eixo temporal contenha até as frações de 15 minutos 

(¼ de hora), linha vertical identificadora do momento atual (online) e permita a 

criação de grupos e subgrupos de atividades, além da vinculação e dependência 

entre as atividades será o meio de abstração do fluxo de processos. Aplica-se a 

essa funcionalidade a identificação, por meio de engenharia reversa, das 

características da matriz de Gantt da ferramenta GanttPro. O requisito 2.2 do 

Apêndice K especifica essa abstração online. 

 

FIGURA A.1 – Divisão horária 
Fonte: O autor 

A.1.4 Interface de quadro (fluxo de trabalho) e integração 

A proposta da solução em software BPM é preservar os sistemas da empresa 

com a integração e conexão dos sistemas de informação já existentes à camada de 

gestão por processos de negócios. Considera-se que, em determinadas situações, o 

período de 24 horas, pode ser ineficiente para identificar e tratar eventos ao longo de 

cada procedimento demandando mecanismos interação para o processo de 

negócios. Nesse sentido, a solução BPM é considerada a unificação das soluções 

de integração entre sistemas (enterprise application integration – EAI) (DE SORDI, 
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2018, p. 216-217). O requisito 2.2 trata sobre solução de automação de processos 

(workflow) e o requisito 1.4 sobre a integração, sendo ambos do Apêndice K. 

A.1.5 Painel de acompanhamento (Dashboard) 

Desta feita, compreende-se a conclusão em De Sordi (2018, p. 214) que 

afirma que “as funções de gerenciamento do processo devem ser implementadas 

por uma camada de software que abranja e controle a operação dos demais 

software envolvidos na operação do processo”. Nesse sentido, o Pacificador, 

devidamente adaptado, poderia atuar como o software responsável pela referida 

camada de controle. Este caso se aplicará, se a opção do decisor for utilizar dois 

software de código-fonte aberto de forma independente, mas dos quais se possa 

obter informações analíticas, como o número de atividades concluídas, por exemplo. 

O requisito 1.3 do Apêndice K especifica essa camada. 

A.1.6 Indicadores, relatório, armazenamento e pesquisa 

O registro dos dados para armazenamento e pesquisa entre os 

colaboradores, com atualização na base de dados para cada ação no software, deve 

ser acompanhado da atualização da alteração sobre o progresso do processo de 

negócio na interface de acompanhamento (Dashboard). No Apêndice K, o requisito 

1.9 especifica os indicadores, os requisitos 2.18 e 3.12 a geração de relatório, 

enquanto o requisito 1.7 trata do armazenamento e os requisitos 2.21 e 3.1.4 

abordam a pesquisa. 

Analisadas as características do software de BPM, disporemos suas 

funcionalidades constatadas como requeridas por meio de pesquisa realizada por 

De Sordi (2018, p. 218-226), junto às empresas que avaliaram e selecionaram 

soluções BPM e empresas de consultoria e software que oferecem soluções BPM, 

pertinentes a esse trabalho. 

A.1.7 Edição offline, restauração e alerta 

A geração de alertas auxilia o monitoramento das ocorrências de problemas 

nos ambientes computacionais para sanar situações críticas. A configuração de 
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regras na camada de gerenciamento de processos para a recuperação e 

continuidade do processo com as plataformas tecnológicas envolvidas e ações a 

serem tomadas (DE SORDI, 2018, p. 219). No sistema proposto elenca-se, como 

decorrência dessa funcionalidade, os requisitos 1.1.2.1 (edição offline), 1.18 , 2.24 e 

3.7.6 (alertas) e 2.13 (restauração) do Apêndice K. 

A.1.8 Interação humana (usabilidade) 

A interação humana deve ter facilidades para criação, alteração e exclusão 

de atividades no ambiente de gerenciamento de processos (DE SORDI, 2018, p. 

220). Aplicam-se a essa funcionalidade a identificação, por meio de engenharia 

reversa, das características do “quadro” e do “cartão” do Trello, requisitos 3.3 e 3.6 

do Apêndice K. No mesmo sentido, o requisito 2.1 do Apêndice K, está relacionado à 

gestão das atividades para fins de planejamento, provindas do GanttPro. 

A.1.9 Flexibilidade para alteração do fluxo de atividades 

A mudança no planejamento ou inadequação na sequência de passos 

seguintes para a instância deve ser passível de alteração, sem a obrigatoriedade de 

passar por um dos passos preestabelecidos, acomodando-a. 

Esse recurso é considerado pelo DELPHI GROUP (2004 apud DE SORDI, 

2018, p.220) como um dos grandes diferenciais do ambiente de gestão para as 

ferramentas de automação de processos, dando a esse recurso a designação de 

ambiente centrado em orquestração conforme o contexto (orchestration-centric 

context driven). O requisito 2.10 do Apêndice K descreve essa funcionalidade. 

A.1.10 Manual online 

De Sordi (2018, p. 221) destaca a importância de haver manuais e instruções 

online. O requisito 1.8 do Apêndice K descreve essa funcionalidade. 

A.1.11 Melhoria contínua 

O sistema pode apresentar falhas ou limitações não identificadas na fase de 

teste. Portanto, deve haver um canal de contato do usuário com o desenvolvedor 
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acerca desses casos (DE SORDI, 2018, p. 221). O requisito 1.9 do Apêndice K 

descreve essa funcionalidade. 

A.1.12 Apontamento do caminho crítico 

Apontar em tempo real os indicadores da operação como desempenho do 

momento, metas estabelecidas, números estabelecidos pela referência 

(benchmarking) análogos, entre outros (DE SORDI, 2018, p. 222). A referência pode 

ser o mesmo exercício realizado em ano anterior. O requisito 1.14 do Apêndice K 

descreve essa funcionalidade. 

A.1.13 Análise dos recursos alocados no processo 

A atividade deve possuir campos para informar os recursos envolvidos (DE 

SORDI, 2018, p. 222). Os recursos devem ser divididos em pessoal, material e 

munição. Devem ainda ser subdivididos em quantidades projetadas, utilizadas, 

ociosas e faltantes. Os dados dessas atividades devem ser considerados nos 

processos de simulação da operação para tanto deve-se disponibilizar um espaço 

assemelhado para a inserção dos dados para simulação em paralelo aos 

planejados. O requisito 1.10 do Apêndice K descreve essa funcionalidade. 

A.1.14 Identificação de recursos necessários 

Ao passo que a pesquisa conduzida por De Sordi (2018, p. 218-224) refere-se 

à classificação das famílias de recursos alocados e seus atributos, a operação 

escolar pode referir à necessidade de pedido de cooperação de instrução (PCI). 

O registro destes dados pode facilitar o planejamento das próximas 

operações e o impacto da ausência de determinados apoios na consecução dos 

objetivos da operação. O requisito 1.13 do Apêndice K descreve essa 

funcionalidade. 

A.1.15 Apuração de custos 

Recomenda-se a aplicação de diversos algoritmos para cálculo de custo com 

os valores atribuídos na fase de planejamento e aqueles obtidos no decorrer do 
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processo (DE SORDI, 2018, p. 223). O Cel Zillo (Apd C, pergunta 9 h) afirma que 

realizar uma operação militar envolve o dispêndio de recursos combustíveis e, por 

vezes, financeiros para pagamento de pessoal que se desloque de sua sede para a 

realização do exercício, entre outros. 

A discriminação entre o efetivo que necessita ou não se deslocar da sede e 

entre combustível de gasolina e óleo facilita a mensuração dos custos. A operação 

escolar envolve instrutores e monitores, além de militares que realizarão o apoio, 

como cabos e soldados de subunidades de comando e serviço. 

 O Cel Zillo (Apd C, pergunta 9 i) opina que deveria ser feito um estudo para a 

operacionalização desses lançamentos, portanto seria desejável para um momento 

futuro, com vistas a operacionalizar os lançamentos desses dados, momento 

adequado, bem como o elemento responsável a inserir tais dados. 

O levantamento desses dados contribui para a redução da incerteza no 

planejamento da distribuição desses recursos humanos. Ademais, possibilita 

verificar ou solicitar os recursos junto ao escalão superior para a execução das 

atividades. 

Embora, não seja o escopo desse trabalho, o esforço da produção de um 

sistema de tecnologia de informação, elencar como requisito o levantamento dos 

custos, ainda que com prioridade de menor relevância, facilita o planejamento da 

equipe de desenvolvedores. O requisito 1.11 do Apêndice K descreve essa 

funcionalidade. 

A.1.16 Atribuição de metas 

A estipulação de valores de referência que servem de controle para ser 

alcançados é valorizada no gerenciamento por processos (DE SORDI, 2018, p. 223). 

Em consequência, a definição de valores fixos para referência dos indicadores 

subsidia a decisão em diversos momentos de uma operação escolar, desde 

planejamento até os desdobramentos de sua consecução. O requisito 1.15 do 

Apêndice K descreve essa funcionalidade. 
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A.1.17 Simulações 

Entende-se que as simulações dinâmicas de processos permitem realizar 

ajustes a fim de obter o resultado desejado (DE SORDI, 2018, p. 223-224). Os 

indicadores de desempenho devem permitir simulações e comparações entre os 

resultados reais e os simulados. O requisito 1.12 do Apêndice K descreve essa 

funcionalidade. 

A.1.18 Histórico dos indicadores 

Os valores dos indicadores de desempenho devem ser armazenados de 

forma separada temporalmente (DE SORDI, 2018, p. 224). O requisito 1.16 do 

Apêndice K descreve essa funcionalidade. 

A.2 FUNCIONALIDADES REQUERIDAS PELA GESTÃO DO CONHECIMENTO 
APLICADA À GESTÃO POR PROCESSOS  

De Sordi (2018, p. 235) analisa Burlton (2001, p.398) destacando que o 

conhecimento permeia os demais recursos de uma empresa por ser o principal 

habilitador para ajustes e evolução de cada recurso da gestão por processos de 

negócios. 

Machado (2011, p.171) destaca que os conhecimentos antigamente eram 

compartimentados e protegidos fato que se modificou com a Gestão de 

Conhecimento, por meio da qual se preconiza que a informação deve ser 

transformada em conhecimento para ser distribuída a todos os interessados de uma 

organização. Comenta, ainda, que a tecnologia da informação aliada à gestão do 

conhecimento torna-se um meio para o sucesso de uma estratégia. 

De Sordi (2018, p. 236-237) vai além e classifica os recursos desejáveis às 

soluções de software para a gestão por processos (BPMS) no apoio à prática a 

Gestão do Conhecimento, conforme a classificação do ciclo SECI de Takeuchi e 

Nonaka: socialização, externalização, combinação e internalização. 
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Elencam-se, a seguir, as funcionalidades requeridas pela gestão do 

conhecimento aplicada à gestão por processos. 

A.2.1 Assinalamento de caso para análise posterior 

A fase da “socialização” pode ser ilustrada com a transmissão de 

conhecimento tácito dos envolvidos para o gestor do processo. A indicação ao 

gestor, por parte dos envolvidos na operação do processo, quanto à potencial 

existência de oportunidade de melhoria facilita a colaboração e contribui para a 

melhoria contínua do processo. O processo em questão refere-se à melhoria na 

montagem do PMS, como mudança de local ou previsão aumento na quantidade de 

determinado material. O processo refere-se, também, à conduta dos instruendos na 

execução PMS. 

 Os requisitos 1.18 e 3.3.5 do Apêndice K descrevem a funcionalidade de 

melhoria contínua do processo relativo ao PMS. 

A.2.2 Facilidades para trabalho Colaborativo 

De Sordi (2018, p. 241) alude à possibilidade da dispersão geográfica dos 

decisores sobre o fluxo de trabalho e destaca a facilidade do uso da internet para 

propiciar a colaboratividade no processo de decisão. Essa característica “deve 

permitir que diversas pessoas participem pela internet de discussões e análises de 

forma síncrona e assíncrona” (DE SORDI, 2018, p. 241). Salienta que a atuação do 

diagramador do fluxo de atividades e do coordenador da sessão de trabalho 

conduziria o processo de definição da evolução do processo de negócio ao definir 

regras, perfil e quantidade de profissionais para executar determinada atividade. 

A aplicação contextualizada em uma operação escolar poderia se dar, por 

exemplo, diante de uma necessidade de tomada de decisão devido a um atraso em 

um PMS em razão da indisponibilidade de uma ambulância chegar ao local. Com 

isso, o OCA estabeleceria contato, por meio do Trello, com o O Lig da DirEx, o qual 

verificaria junto ao Cmt do Curso e ao Coordenador da DirEx geral qual seria a 

solução a ser adotada. 
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O coordenador da direção do exercício geral, auxiliado pelo diagramador do 

fluxo de atividades, no caso o responsável pela operação da ferramenta da matriz de 

Gantt atuariam em contato com os coordenadores das direções de exercício locais, 

que seriam os comandantes de cursos, assessorados pelos seus S3, envolvidos nas 

atividades em andamento e nas atividades subsequentes. 

O requisito 1.4, 1.5, 2.1, 3.1 e 3.3 do APÊNDICE K descrevem a proposta de 

integração entre a matriz de Gantt com o mapa disponível no Pacificador. 

A.2.3 Gerenciamento de versões operacionais do processo 

 A fase da “combinação” é consubstanciada no fato dos processos de 

negócio estarem em constante alteração e evolução (DE SORDI, 2018, p. 241). A 

combinação ocorre com a sistematização da informação e edição do conhecimento 

explícito para formar um conjunto mais complexo do conhecimento explícito 

(TAKEUCHI; NONAKA, 2008, p. 97). 

Alterar regras ou o fluxo do processo, de seus executores e dos envolvidos 

gera diferentes versões do processo de negócio (DE SORDI, 2018, p. 241). Na 

gestão de conhecimento de uma operação escolar, a implementação de uma 

modificação decorrente de uma oportunidade de melhoria pode afetar tanto a 

instrução como a ordem das atividades que envolvem os PMS. 

As alterações no fluxo de trabalho do processo representado pela matriz de 

Gantt devem ser passíveis da inserção de comentários para evitar que o fluxo 

retorne a um sentido anterior já constatado como pouco eficiente. Da mesma forma, 

as alterações na lista de verificação contida no cartão do PMS devem ter seu motivo 

relatado. Não obstante, a documentação gerada em decorrência da adoção da 

oportunidade de melhoria deve poder ser referenciada e inserida no cartão do PMS. 

 O requisito 1.19 do Apêndice K descreve a funcionalidade de gerenciamento 

de versões do processo relativo ao PMS. 

A.2.4 Identificação de eventos não previstos (exceções) 

Neste ponto, citamos o conceito de “internalização”, que é a geração de 

conhecimento tácito a partir da experiência com o conhecimento explícito atual 
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transmitido ao indivíduo. Comenta-se que De Sordi (2018, p.231-244) considera 

também o foco no gestor da solução de BPM como um indivíduo no processo de 

criação do novo conhecimento. Esse fato se deve à gestão de conhecimento referida 

pelo autor ser relativa à atividade do gestor do processo imerso ao ambiente que é a 

utilização da ferramenta de BPMS. 

No que se refere à “internalização”, a ocorrência de exceções deve ser 

tratada pela ferramenta BPMS pelo menos com uma notificação ao gestor do 

processo. A indicação desse evento não previsto objetiva tanto o direcionamento 

para o encaminhamento necessário como para a gestão do conhecimento das 

regras de negócio, que podem ser alteradas ou acrescidas de outra que se faça 

necessária (DE SORDI, 2018, p. 239). 

Em uma operação escolar, norteada pela realização de diversos PMS, um 

exemplo seria a ausência de preenchimento de uma lista de verificação dos 

instruendos ou o atraso em seu início em até 10 minutos pode alertar o gestor para 

que verifique a situação e tome decisões sobre medidas de coordenação como 

oportunidade para não causar um atrasado no cronograma geral. 

Aprofundando a exemplificação, dois tipos de avisos à direção de exercício 

poderiam ser enviados, conforme o nível de coordenação requerido para o PMS. O 

preenchimento da lista de verificação de instruendos poderia ser considerado 

iniciado com a inserção de um comentário informando o início do PMS, caso não 

necessite de maiores coordenações. 

No caso de haver necessidade de coordenações entre diferentes frações sob 

a égide da direção de exercício, um comentário de que a fração está pronta para o 

início do PMS, fato que ensejaria as ações subsequentes entre os oficiais de ligação 

que determinariam o início da atividade, após realizadas todas as verificações e 

coordenações necessárias. O requisito 1.18 do Apêndice K descreve essas 

funcionalidades. 

A.2.5 Simulações e apontamento do caminho crítico 

A fase da “internalização” também é contemplada pelas funcionalidades 

relativa a capacidade de realizar simulações, pois apresenta um potencial para 
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internalizar novas ideias e premissas diante dos cenários apresentados decorrentes 

de valores simulados (DE SORDI, 2018, p. 239). 

Considera-se que há contribuição para a internalização quando o sistema é 

capaz de apontar em tempo real os indicadores da operação como desempenho do 

momento, metas estabelecidas, número estabelecidos pela referência 

(benchmarking) análoga (DE SORDI, 2018, p. 240). 

Lembramos que o requisito 1.14 do Apêndice K, mencionado anteriormente, 

descreve essa funcionalidade.  

A.3 REQUISITOS LEVANTADOS 

Os requisitos levantados por meio das técnicas de levantamento de requisitos 

utilizadas, como a análise de domínio, introspecção e etnografia, foram devidamente 

submetidos à crítica nas entrevistas e questionários dos quais resultaram os 

requisitos funcionais e não-funcionais propostos ao novo sistema. 

Os requisitos candidatos referentes às funcionalidades requeridas encontram-

se no Apêndice K.  
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APÊNDICE B 
Anexo às entrevistas 

 
1. DIVISÃO DA DURAÇÃO DE ATIVIDADES: 

a. GanttPro: em horas 

 
b. Pacificador: em minutos 

 
2. EXIBIÇÃO DAS ATIVIDADES: 

a. GanttPro: por grupos e subgrupos em “n” níveis 
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b. Pacificador: ordem alfabética 

 
3. DEPENDÊNCIA ENTRE AS ATIVIDADES: 

a. GanttPro: seta indicativa de atividade anterior e atividade subsequente. 

 
- dependência configurável nas características da atividade e no sistema 

“drag and drop” (segure, arraste e solte). 
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- Defasagem entre o horário de término/início de uma atividade (PMS primária 
com uma atividade (PMS) secundária: 

 
4. FLEXIBILIDADE NA GESTÃO DE ATIVIDADES: 

a. GanttPro: 

1) Planejamento inicial: 

 
2)  Atraso na execução e o início posterior da atividade subsequente: 

- configurável nas definições da atividade e por “drag and drop” 

(segure, arraste e solte). 
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5. INFORMAÇÃO GRÁFICA DE CONCLUSÃO DA ATIVIDADE: 

a. GanttPro: barra com coloração progressivamente mais escura 

1) Barra com coloração gradual: 

- configurável nas definições da atividade e por “drag and drop” (segure, 
arraste e solte). 

 
2) Configuração de progresso da atividade: 

 
b. Pacificador: 

1) Tabela (Matriz de Sincronização): 
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2) Linha do tempo (Gráfico de Gantt): 

 
 

6. PAINEL DE CONTROLE COM INDICADORES DE DESEMPENHO: 

a. Software JIRA – o painel (dashboard) não está presente em nenhum 

software objeto do estudo. 

 
7. EXPORTAR BANCO DE DADOS COMO DOCUMENTO: 

- capacidade de gerar um documento que armazena (“salva”) os dados de 
uma planilha de eventos e permite ser utilizado para outro exercício de campanha no 
terreno. 

a. GanttPro: 
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8. IMPORTAR BANCO DE DADOS COMO DOCUMENTO: 
- capacidade de gerar uma planilha de eventos a partir de um documento que 

pode ter sido salvo em outro computador ou para outro exercício de campanha no 
terreno. 

a. GanttPro: 

 
9. MATRIZ DE SINCRONIZAÇÃO 

a. Pacificador: 

 
10. FERRAMENTA ONLINE: 

a. GanttPro: 

1) Acesso online: - disponível na internet 
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2) Linha do tempo no momento atual 

 
3) Acesso online por “url” (endereço eletrônico) sem ter cadastro no 

software: 

 
b. Pacificador: - disponível na “ebnet” (intranet) por ser de propriedade do 

Exército Brasileiro. 
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c. Trello: - disponível na internet 

- Funcionalidade de busca de atividades auxilia uso conjunto com o 
GanttPro 

 
11. RESTAURAÇÃO: 

a. GanttPro 

1) Link no painel geral 

 
2) Painel de recuperação 
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12. RELATÓRIO: 

a. GanttPro: 

 
b. C² em Combate: 

 
c. Pacificador 

1) Atividades em forma de Tabela (Matriz de Sincronização) 
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2) Incidentes 

a) Relatório de incidentes  

 
b) Versão para impressão do relatório de incidentes 

- a mesma funcionalidade poderia ser utilizada para a Matriz de Sincronização. 

 
13. PERFIS DE CONTA DE USUÁRIO: 

a. GanttPro: 

- gestão de perfis de proprietário ou de consulta sem poder de edição. 
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b. Trello: 

- perfil de administrador com necessidade de convite para participar do 
quadro. 

 

14. INTERFACE DE TIME: 

- permite separar as atividades (PMS) por peças de Manobra ou Estb Ens. 
a. Trello: 

 
15.  INTERFACE DE QUADRO E LISTAS: 

- permite organizar as atividades da peça de Manobra por diferentes critérios 
(Subunidade, PMS de maior vulto, dia de realização do PMS, localidade, etc) 

a. Trello: 
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16. ESPECIFICAÇÃO DE ATIVIDADES: 
a. GanttPro: 

- permite definir dependências (vincular atividades), inserir anexos, data 
de início e término, descrição e definir o responsável pela atividade. 

 
b. Trello: 

- permite inserir: lista de verificação, descrição, data de início, 
comentários sobre a atividade, anexos (fotos do tiradas pelo celular na versão para 
smartphone). 

   
c. C² em Combate: 

 
d. Pacificador: 

- permite inserir a descrição e da data de início e término. 
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17. VERSÃO PARA SMARTPHONE 

a. Trello 

    
18. EDIÇÃO OFF-LINE: 

a. Trello: 

- no smartphone – é possível preencher o checklist e os comentários 
constam como “na fila” e são sincronizados quando o smartphone volta a ter acesso 
à internet. 
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19. IMPRESSÃO DA LISTA DE VERIFICAÇÃO DE CONDUTAS NA ATIVIDADE: 

a. Trello: possibilita ter em mãos uma via física para preenchimento ou 

salvar no formato “.pdf” para arquivamento de oportunidade de melhoria 

 
20. GEORREFERENCIAMENTO DA POSIÇÃO ATUAL DA TROPA 

a. C² em Combate: 

 
b. Pacificador: 

 

FIM DO ANEXO AO ROTEIRO DA ENTREVISTA 
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APÊNDICE C - ENTREVISTA 

 

Nome do Entrevistado: HÉRACLES ZILLO 
Posto: CEL R1 PTTC 
Arma: CAVALARIA  
OM em 2019: DECEX 
Função na OM Em 2019: Adjunto da Assessoria de Doutrina do DECEx 
Função na Manobra de Escolar de 2019: Coordenador da Manobra Escolar, 
Representante do Vice-Chefe, Coor da Manobra 
Período(s) como instrutor da AMAN: SCmt em 2014/2015 
Edições da Manobra Escolar em que participou: 2015 a 2019, sempre como 
coordenador 
OM atual: DECEx 
Função atual: Adjunto da Assessoria de Doutrina do DECEx 

 

Esta entrevista tem por finalidade servir como fonte de dados para o trabalho 

de dissertação: “Emprego de Ferramentas Online de Gestão em exercício de 

campanha como Instrumento Ampliador da Consciência Situacional: Estudo de Caso 

da Manobra Escolar de 2019”. A dissertação será apresentada à Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais como requisito para a obtenção do grau acadêmico de 

Mestre em Ciências Militares. 

O objetivo da pesquisa é propor uma solução para o seguinte problema: “Que 

funcionalidades de ferramenta informática permitirão o controle da avaliação dos 

instruendos e a consciência situacional da direção na Manobra Escolar?” 

O trabalho se desdobra com base na literatura sobre gestão por processos, 

gestão de conhecimento, levantamento de requisitos de software. O estudo de caso 

do emprego dos software Trello e GanttPro na Manobra Escolar 2019 fundamenta-

se nos documentos oficiais e na opinião de pessoas que desempenharam funções 

chave na Manobra Escolar de 2019 e possuem ampla experiência sobre o assunto. 

O resultado esperado é a definição de requisitos de software voltado para 

ampliação da consciência situacional em um exercício de campanha em 

estabelecimento de ensino, que possa vir a ser desenvolvido no âmbito do 

Exército Brasileiro. 

Cabe ressaltar que devido às características desta pesquisa ser qualitativa é 

fundamental que o senhor autorize a utilização das respostas às perguntas contidas 

nesta entrevista como fonte de dados e citações para essa dissertação. 
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Desde já, agradeço a colaboração que é essencial para a consolidação da 

pesquisa e permitirá a elaboração de um trabalho científico voltado ao 

aprimoramento do planejamento e condução de Operações Escolares do Exército 

Brasileiro. 

1ª Parte 
Experiência sobre a Manobra Escolar 

1. O senhor participou como instrutor de edição da Manobra Escolar anterior a 

de 2019? 

R.: Participei como subcomandante da AMAN entre 2014 e 2015, participei 

das edições da Manobra, de 2015 a 2019, na função de coordenador pelo DECEx. 

2. Qual era a principal finalidade da Manobra quando ocorria somente sob o 

planejamento e coordenação internos da AMAN?  

R.: A integração das armas, quadro e serviços, dentro das funções do 

combate. 

3. Como o senhor explicaria o papel do DECEx na Manobra Escolar no 

período em questão? 

R.: O DECEx era responsável pela coordenação doutrinária antes da 

execução da Manobra. No período atual, o DECEx coordena no âmbito macro se 

ligando com os orgaõs externos e se ligando com as demais escolas do 

departamento. 

4. Quais são os documentos expedidos para nortear a Manobra Escolar? 

R.: O DECEx expede uma Ordem de Serviço que regula o funcionamento 

da Manobra com os seus principais atores. 

5. O senhor poderia explicar como se dava o processo de tomada de decisão, 

durante a Manobra Escolar de 2019? 

R.: A tomada de decisão, após o planejamento nos níveis operacional e 

tático, ocorria pelos comandantes das peças da manobra com coordenação da Dir 

Ex em local previamente previsto para a ação. 

No caso de problema de problema os OCA se ligava com a DirEx via rádio, 

a DirEx direcionava para as próximas ações, cancelando PMS, como, por exemplo, 
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o caso do RC Mec, quando um ônibus civil quebrou na estrada impedindo o trânsito 

na via. 

6. Quais foram as atividades realizadas para coordenar e integrar todos os 

esforços durante a Manobra Escolar de 2019? 

R.: Reuniões coordenadoras dentro da DirEx, reunião coordenadoras fora 

da DirEx com os elementos envolvidos, como DQBRN, Intlg Mil, na reunião do pôr-

do-sol. 

7. O senhor poderia citar quais foram as principais dificuldades na 

coordenação ocorridas durante a Manobra Escolar de 2018 e os procedimentos 

adotados para saná-los na execução da edição da Manobra Escolar de 2019? 

R.: Em virtude da amplitude de meios empregados na Manobra Escolar 

implica a necessidade de coordenação. A matriz de coordenação era a grande 

dificuldade. A inserção do GanttPro e do Trello facilitou. Em 2018, o 

acompanhamento era em uma matriz descrita sem poder interferir por dificuldade em 

alguma atividade. A matriz de 2018 era uma linha do tempo que descrevia quais 

eram as atividades, “fria” dizendo apenas o planejado, sem poder interferir. Após a 

conclusão se tinha ciência da conclusão sem o acompanhamento durante a 

realização . A DirEx só constatava o que estava acontecendo sem poder interferir no 

exato momento da ação. Enquanto em 2019 havia a possibilidade de interferir, pois 

o Gantt e o Trello ajudaram na consciência situacional, possibilitando  interferir de 

forma a atuar conforme fosse o previsto, ainda que por ter sido a primeira vez que 

tenha sido utilizado. Por ser a primeira vez que estivéssemos empregando essas 

ferramentas, elas não foram tão aproveitadas como poderiam, por falta de 

conhecimento em seu manuseio, vamos dizer assim. E até pelo costume mesmo de 

você ver no terreno, acompanhar pelo terreno, o que é praticamente impossível em 

uma manobra, por mais que se tenha uma equipe, como a de 2019, não se 

consegue acompanhar nem 30% da manobra. 

Oportunidade de melhoria de 2019, usando as ferramentas Trello e Gantt a 

capacitação com maior antecedência para pode extrair o máximo proveito das 

mesmas. 
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8. Quais foram as contribuições dos software GanttPro e Trello em 2019? 

Houve lacunas e quais qualidades foram evidenciadas, que possam embasar a 

solução do problema? 

R.: Poder acompanhar e coordenar os eventos que estão ocorrendo, 

porque muitas atividades fogem do planejado poder ocorrer. E por meio da utilização 

das ferramentas se pôde coordenar e, quando precisou, estar in loco para poder 

resolver o problema. 

A vulnerabilidade, na utilização dessa ferramenta, é a dependência, do 

comprometimento OCA e do O Lig DirEx, além da questão disponibilidade de 

internet. De maneira geral o OCA e o O Lig devem ser capacitados com 

antecedência e não devem ser substituídos, após a capacitação ter sido realizada. A 

disponibilidade de internet e permanência do OCA e O Lig da DirEx serem os 

mesmos que receberam a capacitação durante as reuniões de coordenação 

anteriores à ME. 

2ª Parte 
Percepção sobre as funcionalidades de software de gestão 

elencadas na literatura 
9. De modo a auxiliar a recordar sobre as capacidades dos software GattPro e 

Trello, há em anexo a esta entrevista uma relação, com imagens, de suas 

funcionalidades. 

Durante a montagem dos PMS para as edições anteriores da Manobra 

Escolar de 2019, utilizava-se uma planilha (Figura 1) na qual seriam inseridos os 

PMS e suas particularidades. 

 A aba da planilha de cada peça de manobra deveria conter os 

momentos de integração para que pudesse funcionar como uma matriz de 

sincronização. Com base nessas afirmações, peço-lhe responder as seguintes 

indagações: 



209 

Figura 1 – Planilha de coordenação de PMS 
Fonte: O autor 

a. O senhor já vivenciou alguma edição da Manobra Escolar ou um 

Exercício de Campanha que tivesse seu planejamento, coordenação e integração 

controlados por meio de uma planilha semelhante à planilha constante na figura 1? 

R.: Sim. Nessa planilha só era inserido o fato em si, sem constar na 

planilha a conduta esperada pelo instruendo de forma destrinchada.  

b. O senhor avalia que, iniciada a Manobra, o processo de atualização 

das informações, nas edições anteriores vivenciadas pelo senhor, era satisfatório? 

1) Quais eram as maiores dificuldades? 

R.: Em 2018 não havia o acompanhamento do que estava 

acontecendo, somente sabendo da conclusão do PMS. 

2) Alguma das características das ferramentas, ilustradas no anexo a 

esta entrevista a esta entrevista, melhorou a consciência situacional da DirEx da 

Manobra Escolar 2019? 

R.: No GanttPro: a exibição das atividades agrupadas, considero 

muito importante a vinculação dos PMS ilustradas por seta, fundamental a 

visualização do andamento da atividade, a flexibilidade no ajuste da duração da 

atividade, a possibilidade de representar a defasagem de horário entre atividades 

vinculadas.  

3) O senhor considera que a atualização de informações, na Manobra 

Escolar 2019, poderia ser melhor atendida caso as ferramentas utilizadas 

possuíssem alguma outra característica?  

R.: Sim 

4) Caso positivo, qual seria a necessidade ainda não atendida? 
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R.: A tabela da Matriz de Sincronização do Pacificador que 

complementa o gráfico de Gantt. O acompanhamento da tropa no terreno igual ao 

do Pacificador. Um painel de controle de para acompanhar os indicadores de se os 

PMS estão sendo efetivados ou não, como ferramenta para acompanhamento de 

quantas missões foram canceladas por imposição das condições metereológicas. 

c. A planilha de PMS (Figura 1) continha uma descrição da conduta 

esperada do instruendo. A partir dessa ideia, solicito resposta às seguintes 

questões: 

1) O senhor considera que aquela informação era suficiente para o 

acompanhamento do rendimento dos discentes? 

R.: Não. 

2) Quais eram as maiores dificuldades? 

R.: Havia uma dependência da ação do OCA junto a fração, então 

ocorria um PMS que cabia ao OCA ele tomar uma atitude para que a fração atuasse. 

3) Alguma das características das ferramentas, representadas no 

anexo, melhorou o acompanhamento do rendimento dos discentes pela DirEx ao 

longo da Manobra Escolar 2019? 

R.: A divisão em funções de combate e peça de Manobra, com time e 

quadro no Trello. O detalhamento das condutas esperadas por meio da lista de 

verificação do Trello. Os comentários que o OCA passava para o O Lig e o 

preenchimento da lista de verificação que subsidiava a DirEx como um relatório. 

Com isso se pode agir no instruendo no ano seguinte, com base nesse 

relatório. Embora da outra forma fosse feito, mas não ficasse tão registrado assim, 

você poderia você levantava as fragilidades na instrução. Por exemplo, um PMS que 

eu acompanhei que era uma coisa paralela ao incidente, mas que fez uma tremenda 

diferença. Era um transporte um aeromóvel de ferido. Na hora das enfermeiras 

colocarem o ferido na maca e fazer aquela amarração, o colete cervical colocou de 

pronto, mas a amarração perdeu um tempo enorme. O helicóptero aguardando, quer 

dizer esse militar podia ter sido resgatado com uns 10 minutos de atendimento 

normal. E isso foi inserido no relatório e foi reforçado na escola de saúde, na 

EsSLog, porque foi uma atuação dos discentes da EsSLog, quando você elabora e 

acompanha com um check-list do que está fazendo você vai levantando exatamente 

quais são as dificuldades e você pode agir na escola depois. 
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4) O senhor considera que a atualização de informações poderia ser 

mais eficiente caso as ferramentas utilizadas possuíssem alguma outra 

característica? 

R.: O georreferenciamento.  

5) Caso positivo, qual seria a necessidade ainda não atendida? 

R.: Acho que essa complementariedade aí e é o acompanhamento do 

terreno que é fundamental porque é difícil ir em toda a linha de frente. Esse 

acompanhamento é fundamental que é feito pelos OCAS, mas cabe uma supervisão 

da coordenação. Se conseguir isso atingiria um nível de excelência. 

d. Durante a Manobra Escolar de 2019 havia a necessidade de identificar 

a atividade que cada curso estava desempenhando em determinados momentos, 

bem como identificar quais eram os participantes envolvidos. Além disso, havia a 

necessidade de planejar, com rapidez, as consequências de possíveis atrasos em 

atividades integradas. Com base nisso peço responder: 

1) No seu entendimento, qual foi a melhor solução para fornecer essas 

informações? 

R.: A visualização no GanttPro e a descrição dos eventos no Trello. 

2) O senhor considera que a atualização de informações poderia ser 

mais eficiente caso as ferramentas utilizadas possuíssem alguma outra 

característica? 

R.: Acho que não é necessária outra característica. 

3) Caso positivo, qual seria a necessidade ainda não atendida? 

e. Na Manobra Escolar de 2019 houve a necessidade de pesquisar um 

PMS, inicialmente no GanttPro, a fim de verificar qual estava sendo executado 

naquele momento e, a posteriori, buscar o referido PMS no Trello, para obter as 

informações sobre o acompanhamento dos discentes. Em sua opinião, em termos 

de funcionalidade de software qual seria a melhor solução para aperfeiçoar esse 

procedimento? 

Comentário: Talvez se a ferramenta possibilitasse quando se clica no Gantt se ele 

apareceria o check-list com a execução no Trello. 

f. Na opinião do senhor, qual o formato de apresentação, para uma 

quantidade elevada de PMS, que favorece mais a consciência situacional: o da 

planilha ou a Matriz de Gantt? Caso seja a Matriz de Gantt, qual seria o intervalo 
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temporal mínimo ideal para a representação gráfica do fluxo de trabalho de um 

exercício de campanha no terreno?  

Comentário: Matriz de Gantt, com possibilidade de agrupar as frações. 

g. Na opinião do senhor, os dados informacionais que a DirEx possui 

sobre a Manobra Escolar são dispostos da maneira ideal? Caso negativo, qual(is) 

seria(m) as principais características que um software deveria possuir em prol do 

processo decisório da DirEx? 

Comentário: Há a possibilidade de coletar outras informações sobre manutenção, 

suprimento. 

h. Com base na experiência do senhor, há necessidade, para fins de 

planejamento, de que na ferramenta haja definição de recursos (pessoal e material) 

alocados para Manobra Escolar? Caso positivo, quais seriam os dados que 

poderiam ser inseridos na ferramenta e quais cálculos ela deveria realizar para 

facilitar o planejamento de recursos? 

Comentário: Eu tenho dificuldade em receber a informação de quanto de munição foi 

gasta, quanto de combustível óleo diesel, gasolina se gastou efetivamente de 

alimentação. Sempre há a necessidade de compilar dados de vários Estb Ens. Se 

houvesse um software que pudesse controlar isso tanto na preparação quanto na 

execução da ME para mim seria ótimo, pois na atualidade o controle é feito por 

planilhas estanques. Se houvesse a possibilidade do software ter um lugar em cada 

cartão para preencher, durante a ME, o consumo de combustível, quantidade de 

tiros realizados, de horas de voo e o cálculo total fosse gerado automaticamente. 

Além disso, poderia ser registrado o tempo para consolidar o objetivo, tempo da 

transposição do curso d’água. O consumo de combustível poderia seguir a fórmula 

do Sistema de Apoio ao Planejamento (SAP), que deriva da distância percorrida. 

Contudo, sugiro que não seja o OCA a inserir essas informações. O O Lig da DirEx 

poderia ficar encarregado desse controle e registro. 

i. Considerando a possibilidade do registro de dados relativos a recursos 

em uma ferramenta voltada para os exercícios de campanha, qual é a percepção do 

senhor sobre a possibilidade de haver o uso de simulações, considerados vários 

cenários, tanto para planejamento de horário de execução quanto para o cálculo 

para gasto de recursos? 
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Comentário: Essa funcionalidade para a parte logística de deslocamento de ida e 

volta das viaturas já é feita pelo Sistema de Apoio ao Planejamento (SAP). 

Entretanto, não há nenhum sistema que realize esse cálculo com base nos dados 

durante a ME, que é pago pelo DECEx. Contudo, teria que ser feito um estudo para 

a operacionalização desses lançamentos, portanto seria desejável para um 

momento futuro. Operacionalizar os lançamentos desses dados, momento 

adequado, o elemento que vai passar esses dados para alguém lançar porque 

entendo que quem está acompanhando a tropa não vai conseguir lançar. 

j.  Qual é a opinião do senhor sobre o nível de importância da integração 

das ferramentas por meio de um painel de controle (dashboard) e do uso de 

indicadores ilustrado no item 6a do documento anexo a essa entrevista? O senhor 

sugere algum tipo de indicador? 

Comentário: Seria desejável. Combustível, munição e alimentação. 

k. O senhor saberia informar alguma outra funcionalidade presente no 

GanttPro e Trello, que seja importante ou essencial para a ampliação da consciência 

situacional da DirEx, que não esteja listada nos itens anteriores? Caso positivo, 

qual seria a funcionalidade e qual seria o grau de relevância dela para a DirEx? 

Comentário: Não. 

l.  O senhor gostaria de citar alguma funcionalidade necessária a um 

software que se destine a ampliar a consciência situacional da DirEx e que não seja 

contemplada pelo software GanttPro e Trello? 

Comentário: Georreferenciamento semelhante ao Pacificador e C² em Combate. 

3ª Parte 

Verificação de capacidade de consciência situacional 
proporcionada pelo emprego dos software na DirEx 

10. Ao analisar as consequências do emprego dos software Trello e GanttPro, 

em comparação com outras edições de Manobra Escolar e Exercício de Campanha 

vivenciados como o senhor qualificaria: 

a. a velocidade de atualização sobre a situação atual do PMS na Man Es de 2019? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 
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R.: Muito superior porque você acompanha no momento em que está sendo 

executado praticamente é só o OCA lançar você recebe ali você vê exatamente o 

que tá sendo lançado e antes não tínhamos essa ferramenta para isso. 

b. o nível de profundidade das informações disponibilizadas na Man Es de 2019? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

R.: Tanto na visualização como no conteúdo propriamente dito 

 

c. o nível de identificação de integração e dependência entre os PMS na Man Es de 

2019? 

(  ) muito superior  ( x ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

Achei pouco superior, porque a gente fazia isso ai com o apoio dos rádios. 

d.  o nível de interação desde o OCA até a DIREx Geral na Man Es de 2019? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

Muito superior, porque quanto ele repassa ele vai através do check-list e você vai 

acompanhando. A palavra é essa vai acompanhando de imediato o que os 

instruendos, o que tá se passando no PMS. 

e. o pronto reconhecimento das atividades em andamento na Man Es de 2019? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? Não 

f. o pronto conhecimento das atividades em andamento na Man Es de 2019? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? Não 

g. o nível da capacidade de compartimentação da informação contida noTrello e 

GanttPro em relação ao uso de uma Planilha, ainda que online, e outras ferramentas 

utilizadas outras edições de Manobra Escolar e Exercício de Campanha vivenciados 

como o senhor? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário sobre: 
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Muito superior, porque você só naquela aba do Trello que você joga todas as 

frações que vão constituir aquele evento ali. Cabendo aos seus integrantes lançar os 

dados, além dos briefings realizados antes, que é mais uma forma de você ter 

conhecimento pleno de como você vai atuar com os demais atores. 

h. o nível da capacidade de eficiência estando sem rede (off-line) entre o software 

Trello comparado ao Pacificador e ao C² em Combate? 

(  ) muito superior  ( x ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário sobre: Não 

i. o nível da capacidade de eficiência estando sem rede (off-line) entre o software 

GanttPro comparado ao Pacificador e ao C² em Combate? 

 (  ) muito superior  (   ) pouco superior  ( x ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário sobre: Não 

j. o nível da identificação dos óbices à execução do PMS conforme o planejado na 

Man Es de 2019? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário sobre: 

Muito superior porque você atua como nos comentamos lá a questão do helicóptero 

que não chegou. Torna possível agir ante um fato não previsto. 

k. o nível de percepção de ampliação geral da consciência situacional na Man Es de 

2019 em relação a Man Es de edições anteriores? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário sobre: 

Com a planilha antiga, para cada unidade que for mexer você tem que abrir as abas 

ali embaixo e quando é integrado às vezes havia replicação. Estava integrado 

cavalaria com a infantaria então se altera em uma tem que alterar na outra e se 

esquecer de alterar uma das duas pode dar um equívoco. E quando chegar uma 

visita que queria ver o que já aconteceu ficava difícil de você visualizar porque você 

tem que abrir aba a aba. 
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4ª Parte 

Verificação de capacidade do acompanhamento do rendimento dos 
discentes pelo emprego dos software na DirEx 

11. Ao analisar as consequências do emprego dos software Trello e GanttPro, 

em comparação com outras edições de Manobra Escolar e Exercício de Campanha 

vivenciados como o senhor qualificaria: 

a. A capacidade de expressar as condutas esperadas na Manobra Escolar de 2019? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

b. A facilidade de uso das ferramentas, consideradas as possibilidades off-line e 

impressa, para registro das informações referentes ao rendimento dos discentes na 

Manobra Escolar de 2019? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

c. A qualidade de armazenamento de dados dos PMS na Manobra Escolar de 2019? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

d.  A qualidade no acompanhamento de PMS na Manobra Escolar de 2019? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

e. A capacidade organizar/agrupar, sob um critério personalizável, os PMS a serem 

avaliados, podendo agrupá-los conforme um critério personalizável na Manobra 

Escolar de 2019? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

f. A facilidade de geração de relatórios na Manobra Escolar de 2019? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

g. A compatibilidade do software empregado à metodologia proposta de coleta de 

oportunidades de melhoria e acompanhamento do rendimento dos discentes na 

Manobra Escolar de 2019? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 
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l. O nível de percepção geral do acompanhamento do rendimento dos discentes na 

Manobra Escolar de 2019 em relação a Manobra Escolar de edições anteriores ou a 

exercícios de campanha vivenciados pelo senhor?  

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

 

12. O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa? 

R.: Na experiência que eu tive na Manobra do ano passado 2019 em relação a 

2015, 2016, 2017 e 2018 o Trello e o Gantt, essas duas ferramentas trabalhando em 

conjunto, possibilitaram uma coordenação mais facilitada, tá, mais oportuna da DirEx 

para que a gente pudesse interferir se fosse o caso ou acompanhar os eventos que 

estavam ocorrendo, embora eu reforço que eu já havia dito que é a falta de 

conhecimento no manuseio das ferramentas ela proporcionou que a gente tivesse 

um aproveitamento melhor das possibilidades da mesma. 

13. No caso, Coronel, em relação ao OCA, o senhor tem uma ampla vivência, é 

precursor paraquedista, então o senhor trabalhou muito tempo também a parte de 

adestramento. E tendo conhecimento que ele pode gerar um arquivo impresso pra 

levar com ele ou o celular, o senhor acredita que o OCA, se ele alegar que está 

acompanhando o desempenho da fração ele justificaria ele dizer que a utilização do 

Trello não é viável de ser feito? 

R.: É muito viável, só que o treinamento pra os OCA deve ser mais intenso do 

que já era porque era uma participação mais tímida, mas é de grande dificuldade 

desse treinamento do OCA. Até mesmo centralizado quando a gente passa as 

informações seria pela dispersão dos mesmos, da Escola de Saúde, da EsIMEx, do 

6º GMF. Embora isso pudesse ser minimizado com a vinda dos OCA, nos momentos 

das reuniões, quando se aproveitaria para fazer um treinamento a parte com esses 

elemento. 

 

FIM DA ENTREVISTA 

Muito Obrigado pela Colaboração 
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APÊNDICE D 

APÊNDICE  A - ENTREVISTA 

Nome do Entrevistado: ARMANDO LACERDA DOS SANTOS 
Posto: Tenente-Coronel 
Arma: Infantaria 
OM em 2019: AMAN 
Função na OM em 2019: E3 EMG AMAN em 2018 e 2019. 
Função na Manobra de Escolar de 2019: coordenador da AMAN da ME 
Período(s) como instrutor da AMAN: 2001 a 2003, 2007 a 2009 e 2018 a 2019. 
OM atual: 23º Batalhão de Infantaria/Blumenau 
Função atual: Comandante do 23º BI 

 

Esta entrevista tem por finalidade servir como fonte de dados para o trabalho 

de dissertação: “Emprego de Ferramentas Online de Gestão em exercício de 

campanha como Instrumento Ampliador da Consciência Situacional: Estudo de Caso 

da Manobra Escolar de 2019”. A dissertação será apresentada à Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais como requisito para a obtenção do grau acadêmico de 

Mestre em Ciências Militares. 

O objetivo da pesquisa é propor uma solução para o seguinte problema: “Que 

funcionalidades de ferramenta informática permitirão o controle da avaliação dos 

instruendos e a consciência situacional da direção na Manobra Escolar?” 

O trabalho se desdobra com base na literatura sobre gestão por processos, 

gestão de conhecimento, levantamento de requisitos de software. O estudo de caso 

do emprego dos software Trello e GanttPro na Manobra Escolar 2019 fundamenta-

se nos documentos oficiais e na opinião de pessoas que desempenharam funções 

chave na Manobra Escolar de 2019 e possuem ampla experiência sobre o assunto. 

O resultado esperado é a definição de requisitos de software voltado para 

ampliação da consciência situacional em um exercício de campanha em 

estabelecimento de ensino, que possa vir a ser desenvolvido no âmbito do 

Exército Brasileiro. 

Cabe ressaltar que devido às características desta pesquisa ser qualitativa é 

fundamental que o senhor autorize a utilização das respostas às perguntas contidas 

nesta entrevista como fonte de dados e citações para essa dissertação. 

Desde já, agradeço a colaboração que é essencial para a consolidação da 

pesquisa e permitirá a elaboração de um trabalho científico voltado ao 
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aprimoramento do planejamento e condução de Operações Escolares do Exército 

Brasileiro. 

1ª Parte 
Experiência sobre a Manobra Escolar 

1. O senhor participou como instrutor de edição da Manobra Escolar anterior a 

de 2019? 

R.: Sim, sendo que na ME de 2018 também estava na coordenação como E3. 

2. O senhor saberia informar qual era a principal finalidade da Manobra 

quando ocorria somente sob o planejamento e coordenação internos da AMAN? 

R.: O objetivo era a consolidação do aprendizado das atividades de 

operações ofensivas e defensivas em conjunto com as armas quadro de serviço da 

academia, ou seja, os cadetes aprendiam na sua arma a infantaria como é que 

atuava ofensivamente e defensivamente e depois juntava com as outras armas no 

Manobrão e faziam dentro da academia uma manobra de armas conjuntas. Então 

esse era o principal objetivo, era unir as armas em um grande exercício da academia 

somente com cadetes e foi feito durante muitos anos assim. Eu fui tenente em 2001, 

2002 e 2003 do curso básico e fui capitão em 2007, 8 e 9 do curso avançado e 

apoiei algumas Manobras durante esse período aí. 

3. O senhor saberia informar qual era a principal finalidade da Manobra 

quando ocorria sob o planejamento e coordenação do DECEx? 

R.: O DECEx objetivava trabalhar todos os alunos do sistema DECEx, ou 

seja, os instruendos da ESA, EASA, AMAN, IME, apesar desse último não ser do 

DECEx.  Enfim, todos aqueles cursos que tinham alunos o DECEx ele tentou juntar 

e juntou  em um único grande exercício escolar. E por isso ganhou esse vulto todo, 

então alunos das diversas escolas do DECEx e até mesmo fora do DECEx, como 

citei aqui o IME, se juntavam para um grande exercício nesse modelo novo. 

4. Quais são os documentos norteadores da Manobra Escolar expedidos pelo 

DECEx e pela AMAN em 2018 e 2019? 

R.: O DECEx expediu ordem de instrução regulando como seria a Manobra 

Escolar no ano. O documento norteador da Manobra Escolar na AMAN também é 

uma ordem de instrução que a gente emitia para os setores envolvidos, na 

Academia já havia também o PLADIS que contemplava como deveria ser a Manobra 

Escolar, então já havia documentos de ensino. 
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5. O senhor poderia explicar como acontecia, na DirEx, o processo de tomada 

de decisão durante a execução da Manobra Escolar de 2019? 

R.: O processo de tomada de decisão na DirEx era o acompanhamento de tudo o 

que estava planejado a gente quase não tomava decisão A gente acompanhava o 

que estava ocorrendo e caso alguma coisa fugisse do planejamento tomava-se 

alguma decisão. A decisão normalmente decorria de alguma modificação do 

planejamento que nos força a adaptar, reorganizar ou de alguma falha que ocorria 

durante o exercício. O acompanhamento, em 2019, o exercício por dois programas, 

o Trello e o Gantt. Esses dois programas nos davam todo o controle do que estava 

acontecendo em tempo real. Era possível visualizar o que estava ocorrendo por 

meio do avanço de uma linha do tempo, do GanttPro que era atualizado on-line, 

sobre os PMS que havíamos lançados na fase anterior ao início da ME. Tínhamos 

elementos das DirEx lançados no terreno, os OCA, que faziam atualizações e nós 

recebíamos as informações. Quando alguma coisa fugia do previsto, conseguíamos 

perceber que alguma coisa estava modificada e rapidamente reagíamos, quase que 

instantaneamente ou on-line, dando ordens para coordenar a atividade que fugiu da 

execução correta. Essa seria a forma de tomada de decisão, baseada 

principalmente nesses dois programas. Nós tínhamos também planilhas normais que 

não estavam on-line para o caso de falta de energia ou internet. As planilhas tinham 

os mesmos dados, era um pouco mais arcaica a forma de coordenar por ser um 

mais demorado de usar, fato que tornava a tomada de decisão um pouco mais lenta. 

6. Quais foram as atividades realizadas para coordenar e integrar todos os 

esforços durante a execução da Manobra Escolar de 2019? 

R.: As atividades principais para coordenar foram reuniões realizadas 

coordenadas pelo DECEx e realizadas pela AMAN. Foram realizadas três reuniões 

na Academia, onde reuniram-se todos os integrantes do nível coordenação da 

Manobra Escolar dos Estb Ens. Ocorreram reuniões no Rio de Janeiro, no DECEx. 

O objetivo dessas reuniões era primeiro nos conhecermos para realizarmos a 

integrações e coordenações das atividades e PMS de cada Estb Ens. Cada 

representante trazia os Programas Militares Simulados (PMS), de seu Estb Ens, 

para fazer a coordenação, passo a passo, a cada reunião. Então a forma mais 

comum de coordenar foi por meio dessas reuniões, de uma forma geral, e vários 

documentos que foram emitidos também durante o ano para fazer essas 



222 

coordenações. E o mais importante é que nós reunimos esse pessoal todo, que 

estava na coordenação, uma semana antes da Manobra para poder a gente fazer 

uma coordenação mais fina próximo ao início da Manobra. 

7. O senhor poderia citar quais foram as principais dificuldades na 

coordenação e integração ocorridas durante outras edições de Manobra Escolar e 

de Exercício de Campanha vivenciados e, no entendimento do senhor, quais foram 

os procedimentos adotados para saná-los na execução da edição da Manobra 

Escolar de 2019? 

R.: A grande diferença da Manobra Escolar 2018 para 19 é que em 2018 a 

nossa DirEx ela estava um pouco incipiente e o comando e controle e a 

coordenação da DirEx ela não funcionou adequadamente. Em 2018 a gente não 

tinha o total domínio da situação durante a execução. Embora tenhamos 

realizado o planejamento bastante adequado nas duas Manobras, em 2018 

quando a gente lançou para o controle a gente não conseguia fazer um 

acompanhamento mais cerrado. 

Em 2019, nós fizemos umas sérias modificações nas DirEx fazendo que as 

DirEx locais funcionassem mais integradas com a DirEx geral e acrescentamos 

esses dois programas que eu citei, que é o Trello e o Gantt, que facilitaram muito 

a nossa coordenação. Então o grande diferencial foi essa melhoria na integração 

com a comunicação das DirEx locais por meio desses programas com a DirEx geral. 

A utilização em si do programa que agilizou bastante a consciência situacional 

e as tomadas de decisão. 

Talvez o principal problema 2018 fosse não haver o O Lig, elementos de 

ligação, oficiais de ligação das DirEx locais na DirEx principal. Com isso foram 

escalados esses elementos com bastante antecedência e durante todo o ano eles 

compareceram nas reuniões de coordenação da ME. Nós tentamos que fosse a 

mesma pessoa para que falasse a mesma língua. Foi realizada a capacitação desse 

pessoal para utilizar esses programas. Além disso, melhoramos a nossa condição 

de internet e de comunicações para 2019 funcionar bem melhor. E em 2019 

funcionou bem melhor do que em 2018, isso eu estava nas duas eu posso afirmar. 



223 

8. Quais foram as contribuições dos software GanttPro e Trello em 2019? 

Houve lacunas e quais qualidades foram evidenciadas, que possam embasar a 

solução do problema? 

R.: Como em 2018 não Havia esses oficiais de ligação, então seguíamos a 

planilha, pois a gente não tinha o contato do OCA com a DirEx e quando a gente 

tinha contato normalmente as coisas já tinham passado. Em 2018, às vezes tinha 

coisa que precisava ser coordenada e já tinham sido coordenadas na DirEx 

local, entretanto não era bem o que nós queríamos. Então a vinda desses 

programas foi ótima porque nós começamos a trabalhar on-line com esses 

programas, pois o OCA estava com o Trello, no celular, acabava um PMS e já 

mandava a informação que acabou com alteração ou sem alteração. O OCA 

escrevia a alteração qual que era, já mandava fotografia. Nós víamos on-line isso e 

já registrávamos o que ocorreu sem alteração ou com alteração e caso tivesse 

alguma alteração a gente já tomava alguma providência. Além disso, a gente tinha 

também a ligação rádio que caso precisasse da gente fazer uma ligação mais 

detalhada pontual para esclarecer alguma coisa. É possível que alguém pergunte 

“por que que vocês não utilizavam o rádio para tudo?” e a resposta é que 

“porque era impossível comunicar tudo ao mesmo tempo com a quantidade de 

PMS”. Eram quase mil no total e a quantidade de pessoal na DirEx falando ao 

mesmo tempo. Com o programa era muito mais rápido porque já aparecia na 

nossa tela lá de consciência situacional o “sem alteração”, “com alteração”, 

“qual o problema” e a gente ia pontualmente resolvendo as panes que 

apareciam. Esses dois software eles ajudaram bastante no feedback das 

informações por meio do Trello principalmente e as informações já estavam 

lançadas do que iria ocorrer só as confirmações ou alguma alteração. O Gantt 

principalmente porque a gente conseguia ver ao mesmo tempo na linha do tempo 

Todos os PMS de todas as DirEx que estavam acontecendo, então foi muito bom, 

muito bacana facilitou muito a nossa coordenação nesse sentido. 
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2ª Parte 
Percepção sobre as funcionalidades de software de gestão 

elencadas na literatura 
 

9. De modo a auxiliar a recordar sobre as capacidades dos software GattPro e 

Trello, há em anexo a esta entrevista uma relação, com imagens, de suas 

funcionalidades. 

Durante a montagem dos PMS para as edições anteriores da Manobra 

Escolar de 2019, utilizava-se uma planilha (Figura 1) na qual seriam inseridos os 

PMS e suas particularidades. 

 A aba da planilha de cada peça de manobra deveria conter os momentos 

de integração para que pudesse funcionar como uma matriz de sincronização. Com 

base nessas afirmações, peço-lhe responder as seguintes indagações: 

Figura 1 – Planilha de coordenação de PMS 
Fonte: O autor 

a. O senhor já vivenciou alguma edição da Manobra Escolar ou um 

Exercício de Campanha que tivesse seu planejamento, coordenação e integração 

controlados por meio de uma planilha semelhante à planilha constante na figura 1? 

R.: Já e antigamente o processo era esse, era feita uma planilha no Excel 

onde se inseriam todos os PMS como que teria que acontecer, com os 

horários, dia. 

b. O senhor avalia que, iniciada a Manobra, o processo de atualização das 

informações, nas edições anteriores vivenciadas pelo senhor, era satisfatório? 

1) Quais eram as maiores dificuldades? 

R.: Assim, era satisfatório porque era o que nós tínhamos. As coisas 

atrasavam bastante, às vezes a gente só tinha a consciência situacional depois do 
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ocorrido e às vezes, como foi dito na parte anterior. Ou seja, já tinha se dado 

solução sem a coordenação da DirEx geral. As coisas eram controladas 

principalmente pela DirEx local, a DirEx geral ela dificilmente tinha capacidade de 

intervir e não tinha a consciência situacional plena. Depois da coisa já resolvida a 

gente recebia a informação que deu alteração, mas já foi resolvido e a gente não 

tinha essa consciência situacional plena. A gente demorava para receber as 

informações porque elas ficavam de posse da DirEx local, apesar de a gente ter uma 

matriz na nossa mão. Assim, não tinha muito como intervir e nem saber a não ser 

depois de tudo já resolvido. 

2) Alguma das características das ferramentas, ilustradas no anexo a 

esta entrevista a esta entrevista, melhorou a consciência situacional da DirEx da 

Manobra Escolar 2019? 

R.: Sim, tanto o Trello como o Gantt deram uma acelerada muito 

grande e facilitou a consciência situacional e a tomada de decisão de forma muito 

mais rápida, quase que instantânea. 

3)  O senhor considera que a atualização de informações, na Manobra 

Escolar 2019, poderia ser melhor atendida caso as ferramentas utilizadas 

possuíssem alguma outra característica?  

R.: Sim. 

4) Caso positivo, qual seria a necessidade ainda não atendida? 

R.: Não vou para o lado técnico da ferramenta. A gente percebeu uma 

limitação da capacidade porque a gente utilizou algumas ferramentas que eram mais 

baratas ou gratuitas, pois não tinham toda a potencialidade que as mais pagas ou 

mais caras apresentam. 

c. A planilha de PMS (Figura 1) continha uma descrição da conduta 

esperada do instruendo. A partir dessa ideia, solicito resposta às seguintes 

questões: 

1) O senhor considera que aquela informação era suficiente para o 

acompanhamento do rendimento dos discentes? 

R.: Ficou muito mais fácil nós acompanharmos o que o cadete estava 

fazendo, pois na ponta da linha o OCA acompanhando e fiscalizando a atividade. A 

atividade estava acontecendo ele estava escrevendo a informação, tirando foto, 

então no decorrer da própria atividade nós estávamos acompanhando, por meio da 
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matriz do Gantt e também das informações chegando pelo Trello. Por ser on-line o 

que estava acontecendo e a gente poderia intervir ou não caso alguma coisa não 

tivesse de acordo com o planejamento, então foi muito bom isso. 

2) Quais eram as maiores dificuldades? 

R.: As coisas eram controladas principalmente pela DirEx local, a DirEx 

geral dificilmente tinha capacidade de intervir e não tinha a consciência 

situacional plena. 

3) Alguma das características das ferramentas, representadas no 

anexo, melhorou o acompanhamento do rendimento dos discentes pela DirEx ao 

longo da Manobra Escolar 2019? 

R.: Ficou muito mais fácil nós acompanharmos o que o cadete 

estava fazendo, pois na ponta da linha estava o OCA acompanhando e fiscalizando 

a atividade. A atividade estava acontecendo ele estava escrevendo a informação, 

tirando foto, então no decorrer da própria atividade nós estávamos acompanhando, 

por meio da matriz do Gantt e também das informações chegando pelo Trello. Por 

ser on-line o que estava acontecendo e a gente poderia intervir ou não caso alguma 

coisa não tivesse de acordo com o planejamento, então foi muito bom isso. 

4) O senhor considera que a atualização de informações poderia ser 

mais eficiente caso as ferramentas utilizadas possuíssem alguma outra 

característica? 

R.: Se elas fossem mais profissionais, sim. 

5) Caso positivo, qual seria a necessidade ainda não atendida? 

R.: Maior capacidade de inserção de dados e de pessoas participando 

desses programas. 

d. Durante a Manobra Escolar de 2019 havia a necessidade de identificar 

a atividade que cada curso estava desempenhando em determinados momentos, 

bem como identificar quais eram os participantes envolvidos. Além disso, havia a 

necessidade de planejar, com rapidez, as consequências de possíveis atrasos em 

atividades integradas. Com base nisso peço responder: 

1) No seu entendimento, qual foi a melhor solução para fornecer essas 

informações? 

R.: A melhor solução nossa foi o Trello. Com o Trello imediatamente 

cada OCA e O Lig na DirEx local e geral tinha acesso a todos os dados inseridos do 
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que deveria acontecer. Isso permitia ao OCA acompanhar o PMS e dar o feedback 

para a DirEx, tanto a local, como a DirEx geral. Eu vejo o Trello como uma ótima 

solução para isso. 

2) O senhor considera que a atualização de informações poderia ser 

mais eficiente caso as ferramentas utilizadas possuíssem alguma outra 

característica? 

R.: Sim 

3) Caso positivo, qual seria a necessidade ainda não atendida? 

R.: Não vejo muito mais necessidade de outras ferramentas, eu acho 

que o que dificultou a gente foi a capacidade de ter ou não ter internet nas DirEx 

locais, e talvez se a gente tivesse algum programa que pudesse ser transmitido 

via rádio ou que utilizasse a conexão com o rádio também facilitaria. Acho que 

não precisaria ter mais características. 

Uma coisa que eu senti dificuldade com os dois programas e na 

verdade não é um problema do programa. A gente teria que ter um local para 

projetar melhor as informações do programa, de forma que a gente pudesse 

visualizar melhor essas informações. Isso porque às vezes a gente tinha que ficar 

mudando de tela porque não tinha a informação em apenas um só local, utilizava o 

Trello e o Gantt e a gente ficava trocando o programa a ser projetado na tela 

principal. Se tivesse como ter as duas informações postadas em conjunto seria 

mais fácil. 

e. Na Manobra Escolar de 2019 houve a necessidade de pesquisar um 

PMS, inicialmente no GanttPro, a fim de verificar qual estava sendo executado 

naquele momento e, a posteriori, buscar o referido PMS no Trello, para obter as 

informações sobre o acompanhamento dos discentes. Em sua opinião, em termos 

de funcionalidade de software qual seria a melhor solução para aperfeiçoar esse 

procedimento? 

Comentário: Houve essa necessidade, eu me referia a essa questão quando 

respondi o item anterior. Quando se estava acompanhando a linha do tempo no 

Gantt e se desejava obter os detalhes, se clicava nessa linha do tempo, onde havia 

algumas informações, mas a informação detalhada ela estava no Trello. Então era 

necessário ir para o Trello e ver o que o OCA e o O Lig estavam passando de 
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informação. Se a gente conseguisse juntar essas duas funcionalidades e eu 

acredito, eu não me lembro de cabeça, mas nesses software profissionais pagos 

desses dois programas a gente teria essa junção, eu não tenho certeza. Mas isso é 

fato, a gente teve que fazer e teve que adaptar dessa forma. 

f. Na opinião do senhor, qual o formato de apresentação, para uma 

quantidade elevada de PMS, que favorece mais a consciência situacional: o da 

planilha ou a Matriz de Gantt? Caso seja a Matriz de Gantt, qual seria o intervalo 

temporal mínimo ideal para a representação gráfica do fluxo de trabalho de um 

exercício de campanha no terreno?  

Comentário: Sem dúvida que o Gantt é melhor. Fica mais fácil da gente acompanhar 

a linha do tempo. Para a Manobra Escolar eu acho que uma linha do tempo de 15 

minutos, uma graduação de tempo de 15 minutos ela seria suficiente, apesar de que 

quando há várias atividades importantes no mesmo período, cada minuto faz 

diferença. Contudo, às vezes se colocava um tempo muito curto fica sobrecarregado 

de informação. Então eu acho que 15 minutos é uma janela interessante para você 

ter o feedback de várias DirEx ao mesmo tempo, de várias coisas acontecendo, 

seria uma janela, um ponto de partida. Cada um tem um pensamento, mas eu acho 

que 15 minutos tá de bom tamanho para a gente fazer, para a gente estar tendo um 

feedback das informações e seria uma janela boa para a gente colocar nessa 

representação gráfica do Gantt. 

g. Na opinião do senhor, os dados informacionais que a DirEx possui 

sobre a Manobra Escolar são dispostos da maneira ideal? Caso negativo, qual(is) 

seria(m) as principais características que um software deveria possuir em prol do 

processo decisório da DirEx? 

Comentário: É muito difícil essa resposta, porque assim, a Manobra Escolar é muito 

gigante, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Nós já evoluímos muito de um 

ano para o outro, de uma planilha para a matriz do Gantt, então assim, a principal 

dificuldade que eu tive na matriz do Gantt foi a visualização. Havia uma 

pequena tela que a gente estava olhando, apesar de a tela ser grande projeção. Mas 

se tivesse como ter mais facilidade de ver ao mesmo tempo, mas eu vejo que o 

Gantt a melhor que nós tínhamos era aquela ali. Então eu acho que já foi uma 

grande melhora de 2018 para 2019 o uso da matriz Gantt. Então assim, o meu 



229 

conhecimento é limitado eu não conheço uma outra que facilite mais isso, talvez, 

como eu falei, uma versão de programa profissional tenha mais facilidades para a 

gente visualizar de melhor forma. Contudo, uma tela maior, com mais nitidez, já 

seria suficiente o Gantt daquela mesma forma em 2019 para se ter um bom 

comando e controle em cima dos diversos eventos que aconteciam no mesmo 

momento. 

h. Com base na experiência do senhor, há necessidade, para fins de 

planejamento, de que na ferramenta haja definição de recursos (pessoal e material) 

alocados para Manobra Escolar? Caso positivo, quais seriam os dados que 

poderiam ser inseridos na ferramenta e quais cálculos ela deveria realizar para 

facilitar o planejamento de recursos? 

Comentário: Eu não vejo essa necessidade. Acho que seria muita informação ao 

mesmo tempo, com o trabalho em células, há uma célula logística que poderia 

deter essa informação. Seria interessante para fim de dados: número de pessoas, 

viaturas,  armamentos, mas para fins de controle. Não percebo como necessidade 

para fins de coordenação e de consciência situacional para fins de Manobra 

Escolar. Talvez pudesse ser de interesse se fosse um problema realmente real 

de combate. Acho que ficou a contento da forma como estava. Na hipótese de se 

colocar esses dados nessas matrizes ou até mesmo no Trello, é um dado a mais 

que agrega, mas assim, sendo fundamental, na minha opinião. 

i. Considerando a possibilidade do registro de dados relativos a recursos 

em uma ferramenta voltada para os exercícios de campanha, qual é a percepção do 

senhor sobre a possibilidade de haver o uso de simulações, considerados vários 

cenários, tanto para planejamento de horário de execução quanto para o cálculo 

para gasto de recursos? 

Comentário: Esse é um negócio muito avançado para o tipo de exercício que a 

gente quer.  Talvez de uma forma particular voltado ali para o pessoal da logística e 

de intendência, mas não era assim bem uma intenção nossa. A gente está 

preocupado na execução ali com a questão do recurso. Normalmente isso acontece 

dentro de uma célula logística ou uma célula financeira que já prevê tudo isso 

anteriormente e projeta para o futuro a necessidade. 
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j.  Qual é a opinião do senhor sobre o nível de importância da integração 

das ferramentas por meio de um painel de controle (dashboard) e do uso de 

indicadores ilustrado no item 6a do documento anexo a essa entrevista? O senhor 

sugere algum tipo de indicador? 

Comentário: Eu vejo assim que a integração das ferramentas de um painel de 

controle é fundamental, era justamente o que eu estava falando, da maior 

dificuldade, facilita muito quando se tem uma visualização do todo. Na sua frente 

com as coisas acontecendo, as informações chegando, com as diversas células 

trabalhando. Então, assim, eu acho muito interessante isso. Não tenho uma 

sugestão até porque já tem bastante tempo, 01 ano, portanto não me lembro de 

detalhes a ponto de apresentar uma sugestão pertinente. 

k. O senhor saberia informar alguma outra funcionalidade presente no 

GanttPro e Trello, que seja importante ou essencial para a ampliação da consciência 

situacional da DirEx, que não esteja listada nos itens anteriores? Caso positivo, 

qual seria a funcionalidade e qual seria o grau de relevância dela para a DirEx? 

Comentário: Na verdade eu não conhecia essas ferramentas. O capitão Pazzinatto 

foi quem trouxe elas de forma inovadora para a 3ª seção da AMAN e nós 

acreditamos no conhecimento dele e levamos essa inovação para a Manobra 

Escolar que deu muito certo, ficou muito bem organizado, ficou mais fácil de 

acompanhar. Não tenho conhecimento acerca desse tipo de ferramenta a ponto de 

dar mais sugestões. Eu não mergulhei neles a ponto de ter mais dados para 

acrescentar aqui agora, mas sem dúvida alguma os dois programas foram 

excepcionalmente bem utilizados e deu muito certo na nossa manobra em 2019. 

l.  O senhor gostaria de citar alguma funcionalidade necessária a um 

software que se destine a ampliar a consciência situacional da DirEx e que não seja 

contemplada pelo software GanttPro e Trello? 

Comentário: Um georreferenciamento de onde está a tropa, os executantes. Seria 

uma inovação boa se caso algum desses dois programas tivesse. 
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3ª Parte 

Verificação de capacidade de consciência situacional 
proporcionada pelo emprego dos software na DirEx 

10. Ao analisar as consequências do emprego dos software Trello e GanttPro, 

em comparação com outras edições de Manobra Escolar e Exercício de Campanha 

vivenciados como o senhor qualificaria: 

a. a velocidade de atualização sobre a situação atual do PMS na Man Es de 2019? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

R.: Foi muito mais rápido, ficou muito melhor, por se poder acompanha no momento 

em que está sendo executado conforme o OCA lance o dado. 

b. o nível de profundidade das informações disponibilizadas na Man Es de 2019? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

R.: Como eu falei ali o OCA tinha na mão um Tablet ou um celular e ele tirava foto, 

ele já escrevia, ele já fazia até uma análise, uma crítica, uma pós ação e já deixava 

registrado, pontos positivos, pontos negativos, oportunidades de melhorias  Então 

assim o nível de profundidade das informações foi muito melhor. 

c. o nível de identificação de integração e dependência entre os PMS na Man Es de 

2019? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

R.: Quando se trata de dependência e integração dos PMS a gente vê que a 

ferramenta ela facilitou essa coordenação. Essa ligação, até mesmo antes, e 

também durante a execução, porque com a linha do tempo a gente podia ver os 

PMS que estavam ocorrendo ao mesmo tempo as informações chegando e se podia 

fazer uma coordenação melhor sem está caçando naquela planilha do Excel, como 

era feito nas outras edições. A gente via na tela o que estava acontecendo naquele 

momento em um único documento, então, assim, a própria relação de um PMS 

com o outro ficou facilitada por meio do programa. 

d.  o nível de interação desde o OCA até a DIREx Geral na Man Es de 2019? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 
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O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

R.: Muito superior, não só por parte dos programas, mas também pela montagem 

que nós fizemos das DirEx. A forma como colocamos os OCA e O Lig das DirEx 

locais na DirEx geral com todas essas ferramentas na mão, com radio, enfim, com 

internet, ficou muito melhor. 

e. o pronto reconhecimento das atividades em andamento na Man Es de 2019? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

R.: Como eu disse, on-line, na hora o pessoal já mandava o feedback, já fazia 

análise, enfim, tinha tudo na palma da mão, ficou muito melhor. 

f. o pronto conhecimento das atividades em andamento na Man Es de 2019? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? Não. 

g. o nível da capacidade de compartimentação da informação contida noTrello e 

GanttPro em relação ao uso de uma Planilha, ainda que online, e outras ferramentas 

utilizadas outras edições de Manobra Escolar e Exercício de Campanha vivenciados 

como o senhor? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário sobre:  

Essas ferramentas davam essa capacidade para nós de forma muito superior 

porque quem tem que ter acesso aos software. É lógico que há uma dificuldade por 

estar na rede, por ser um programa civil ele não é 100% seguro, mas a 

compartimentação dentro daquilo que é disponível foi muito superior. 

h. o nível da capacidade de eficiência estando sem rede (off-line) entre o software 

Trello comparado ao Pacificador e ao C² em Combate? 

(  ) muito superior  ( x ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário sobre: 

O envio de dados era possível sem rede porque mesmo sem a rede o OCA e o O 

Lig lá ou quem estava operando o Trello. Ele lançava os dados no Trello tudo e já 

ficava salvo, quando ele pegava a rede automaticamente já mandava para nós. Eu 

não conheço se o Pacificador e o C2 em Combate tem essa capacidade também, 

acredito que tenha. Então, caso tenha, em relação a eles, o que muda é que o Trello 

está na palma da mão ali tá muito mais fácil acesso e em um layout de mais fácil. 
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o nível da capacidade de eficiência estando sem rede (off-line) entre o software 

GanttPro comparado ao Pacificador e ao C² em Combate? 

 (  ) muito superior  (   ) pouco superior  ( x ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário sobre: Não. 

i. o nível da identificação dos óbices à execução do PMS conforme o planejado na 

Man Es de 2019? 

( x  ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário sobre:  

R.: Eu considero muito superior, porque a velocidade dada pelos dois programas, 

principalmente pelo Trello a informação que deveria chegar aos decisores ela ficou 

muito rápida Em relação as outras manobras e isso é inconteste. 

j. o nível de percepção de ampliação geral da consciência situacional na Man Es de 

2019 em relação a Man Es de edições anteriores? 

(  x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

 

4ª Parte 

Verificação de capacidade do acompanhamento do rendimento dos 
discentes 

pelo emprego dos software na DirEx 

11. Ao analisar as consequências do emprego dos software Trello e GanttPro, 

em comparação com outras edições de Manobra Escolar e Exercício de Campanha 

vivenciados como o senhor qualificaria: 

a. A capacidade de expressar as condutas esperadas na Manobra Escolar de 2019? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

De uma maneira geral, em 2019 com esses software e com a novo layout que a 

gente deu as DirEx as coisas foram bem melhores. É lógico que sempre tem como 

melhorar  Mas houve melhoras claras em todas as áreas, mas nessa parte aqui que 

você pergunta em relação a capacidade de expressar as condutas esperadas se 

conseguia visualizar muito mais fácil e registrar também. 

b. A facilidade de uso das ferramentas, consideradas as possibilidades off-line e 

impressa, para registro das informações referentes ao rendimento dos discentes na 

Manobra Escolar de 2019? 



234 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

Como eu falei já anteriormente, o próprio OCA estava lá ele já registrava na hora. As 

considerações dele, o rendimento, tudo isso ele já fazia on-line e já ficava, já estava 

pronto para gente fazer análise pós-ação, para a gente reportar em termos de 

doutrina. Enfim, estava tudo ali na palma da mão pronto e feito na hora, muito 

superior. 

c. A qualidade de armazenamento de dados dos PMS na Manobra Escolar de 2019? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

Muito superior, porque antes a gente tinha que registrar tudo manualmente, vamos 

dizer assim. Agora não, o OCA já escrevia lá na ponta da linha e a informação que 

chegava já estava gravada e ficava no próprio programa. Desta forma, ficava muito 

mais fácil da gente armazenar e acompanhar. 

d.  A qualidade no acompanhamento de PMS na Manobra Escolar de 2019? 

( X ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? Já foi falado sobre isso. 

e. A capacidade organizar/agrupar, sob um critério personalizável, os PMS a serem 

avaliados, podendo agrupá-los conforme um critério personalizável na Manobra 

Escolar de 2019? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

Havia os PMS “masters” os quais conseguíamos separar e dar uma atenção 

especial para esses PMS. Então, ficou muito mais fácil com as ferramentas e da 

forma como a gente montou. 

f. A facilidade de geração de relatórios na Manobra Escolar de 2019? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

Imbatível. Muito superior. Com esses programas todos e os dados neles 

armazenados a gente tinha muito mais facilidade para gerar os relatórios. 

g. A compatibilidade do software empregado à metodologia proposta de coleta de 

oportunidades de melhoria e acompanhamento do rendimento dos discentes na 

Manobra Escolar de 2019? 
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( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

Muito superior porque já fica tudo registrado no Trello e na hora. Enquanto os 

avaliados realizam o PMS o OCA que acompanha e anota no próprio cartão do PMS 

o feedback desse PMS sobre as oportunidades de melhoria, as dificuldades, as 

sugestões para o ano seguinte, as sugestões para a doutrina, o rendimento do 

aluno. 

h. O nível de percepção geral do acompanhamento do rendimento dos discentes na 

Manobra Escolar de 2019 em relação a Manobra Escolar de edições anteriores ou a 

exercícios de campanha vivenciados pelo senhor?  

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

Percebe-se claramente que fica muito mais fácil de acompanhar, por causa dos 

registros feitos pelo OCA que estava acompanhando e teve muito mais facilidade de 

reportar a situação do aluno, do cadete, enfim dos participantes, com essas 

ferramentas do que sem elas. 

 

12. O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa? 

Não. 

 

FIM DA ENTREVISTA 

Muito Obrigado pela Colaboração 
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APÊNDICE E 

 

Nome do Entrevistado: Vicente de Paulo Souza da Silva Santos 
Posto: Tenente coronel 
Arma: Infantaria 
OM em 2019: ESA, desde 07 de fevereiro. 
Função na OM em 2019:Comandante do corpo de alunos da ESA 
Função na Manobra de Escolar de 2019: Comandante do Corpo de Alunos, 
acompanhar as atividades do CA na Manobra Escolar 
Período(s) como instrutor: 2009 e 2010 instrutor na AMAN. Em 2017 e 2018 instrutor 
na Escola de Comando e Estado Maior do Exército da Guatemala da Guatemala. 
Instrutor no (atual CA-Leste) em 2001 e 2002. 
Edições da Manobra Escolar em que participou: Em2009 e 2010 quando fui instrutor 
no curso de infantaria da AMAN. 
OM atual: ESA 
Função atual: Comandante do corpo de alunos da ESA 
 

 

Esta entrevista tem por finalidade servir como fonte de dados para o 

trabalho de dissertação: “Emprego de Ferramentas Online de Gestão em 

Operações Escolares como Instrumento Ampliador da Consciência Situacional: 

Estudo de Caso da Manobra Escolar de 2019”. A dissertação será apresentada à 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais como requisito para a obtenção do grau 

acadêmico de Mestre em Ciências Militares. 

O objetivo da pesquisa é propor uma solução para o seguinte problema: 

“Que funcionalidades de ferramenta informática permitirão o controle da avaliação 

dos instruendos e a consciência situacional da direção na Manobra Escolar?” 

O trabalho se desdobra com base na literatura sobre gestão por processos, 

gestão de conhecimento, levantamento de requisitos de software. O estudo de 

caso do emprego dos software Trello e GanttPro na Manobra Escolar 2019 

fundamenta-se nos documentos oficiais e na opinião de pessoas que 

desempenharam funções chave na Manobra Escolar de 2019 e possuem ampla 

experiência sobre o assunto. O resultado esperado é a definição de requisitos 

de software voltado para ampliação da consciência situacional em um 

exercício de campanha em estabelecimento de ensino, que possa vir a ser 

desenvolvido no âmbito do Exército Brasileiro. 
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Cabe ressaltar que devido às características desta pesquisa ser qualitativa 

é fundamental que o senhor autorize a utilização das respostas às perguntas 

contidas nesta entrevista como fonte de dados e citações para essa dissertação. 

Desde já, agradeço a colaboração que é essencial para a consolidação da 

pesquisa e permitirá a elaboração de um trabalho científico voltado ao 

aprimoramento do de software voltado à consciência situacional e 

acompanhamento do rendimento de discente do Exército Brasileiro. 

1ª Parte 
Experiência sobre a Manobra Escolar 

1. O senhor participou como instrutor de edição da Manobra Escolar 

anterior a de 2019? 

R.: Em 2009 e 2010 quando fui instrutor não curso de infantaria da AMAN. 
a. Caso positivo, o senhor poderia citar quais foram as principais 

dificuldades na coordenação e integração ocorridas durante edições anteriores da 

Manobra Escolar e os procedimentos adotados para saná-los na execução da 

edição da Manobra Escolar de 2019? 

R: Quando eu fui instrutor na AMAN, trabalhávamos com a matriz de 

sincronização, que, como em qualquer ferramenta para a manutenção da 

consciência situacional, tinha quais eram as atividades, os responsáveis e os 

horários, nos quais iriam ser realizados as ações. Dentre as dificuldades tinha-se 

que a matriz era impressa e tínhamos que levar aquela gama de documentos 

impressos para o exercício, o que tem vários inconvenientes. O primeiro é o 

volume, o peso daquele material, a quantidade de impressões que a gente teria 

que fazer para poder está acompanhando as atividades, distribuir não só para 

a DirEx, mas para os OCAe para quem estava no apoio. Então isso também gera 

um custo elevado. E qualquer modificação que a gente tivesse que realizar em 

virtude de algum problema ilustrativo ou de alguma demanda do próprio 

exercício que viesse a inviabilizar algum PMS, por exemplo, a gente não 

conseguia fazer isso de uma maneira automatizada. Para transmitir qualquer 

mudança de informação era difícil, porque também não tinha, na época o celular 

era pouco utilizado. Utilizávamos mais o rádio que, muitas vezes, também tem 

suas limitações. Então para a gente coordenar um exercício com vários 

incidentes era dificílimo. Quando a gente tem uma ferramenta que, hoje a 

cobertura do celular a gente tem praticamente em qualquer canto tem uma cobertura 
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de celular, hoje todo militar tem o seu celular, se não for funcional, tem o celular 

particular. E as ferramentas digitais elas vem justamente para facilitar isso aí. Então 

a gente consegue de uma maneira muito rápida atualizar qualquer evento. O 

próprio aplicativo informa para os usuários que houve uma mudança. Então o 

usuário não precisa ser avisado por outra pessoa, o próprio aplicativo já 

agiliza esse trabalho, então facilita o comando e controle de quem está 

principalmente na direção do exercício. Eu lembro quando eu fui também 

instrutor no CAAdEx que a gente também participava das avaliações de pelotão, é 

era da mesma forma, tínhamos uma planilha com os horários que tinham que 

ser seguidos. Tínhamos que bater aquilo ali, só que muitas vezes, por exemplo, 

uma marcha para o combate que se estimava terminar em torno de 16h, 

entretanto às 18h e o pessoal ainda estava em ação. Então para os eventos 

seguintes tinha que mandar reunir o pessoal para a gente poder redistribuir as 

atividades e a partir daí a gente tocar novamente o exercício. Então essa aí era 

uma grande dificuldade que eu tive nos anos anteriores. 

E quando eu estive na ME de 2019, então eu vi que foi muito mais rápido 

fazer essas coordenações, a questão da consciência situacional era facilitada 

porque a gente sabia o que estava em execução, o que estava em andamento, 

o que já tinha sido executado, o que estava em ainda por vir, e se tinha algum 

evento atrasado também informava para gente e a gente rapidamente 

conseguia verificar o porquê daquilo. 

Dessa forma para quem está, principalmente, gerenciando o exercício, eu 

acho que é fundamental o uso ferramenta dessas tecnologias digitais. Hoje até a 

educação 4.0 bate nessas partes do uso das tecnologias digitais em prol da 

educação. E isso aí veio para somar. Temos que aproveitar essas ferramentas 

que estão a nossa disposição e a gente incrementar o que a gente fazia no 

passado com um grau de tecnologia a mais que vai, obviamente, facilitar e é o 

que se espera da Forçaem termos de capacitação, preparo e emprego na era do 

conhecimento. 

2. O senhor poderia comentar, com base na experiência do senhor, a sua 

percepçãosobre o processo de tomada de decisão que envolvia o controle dos PMS 

e de situações diversas, durante a Manobra Escolar de 2019? 
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R.: O Gantt eu não conhecia. O Trello eu já tinha ouvido falar e 

acompanhando as ações da nossa escola, no meu caso na ESA. Agora com o uso 

da Gantt eu conseguia visualizar o que estava acontecendo também nas outras 

frações, então se eu precisasse, quisesse acompanhar uma ação da aviação, em 

uma janela de tempo que não tinha missão para a ESA, eu conseguia rapidamente 

acompanhar para pegar alguns ensinamentos para trazer para a ESA. Então isso 

foi um facilitador, e com aquele código de cores já alerta o camarada “ó, isso 

aqui tá atrasado” e tem como a direção do exercício intervir. E não ficar 

naquele silêncio rádio igual que a gente ficava antigamente, passavam-se 

minutos, às vezes até horas para conseguirmos retomar a consciência situacional. O 

C2 em Combate também tem esse problema de vez em quando. A gente quando 

atuava no Rio de Janeiro, mesmo com as repetidoras muitas vezes, a gente 

não conseguia manter atualizado o posicionamento das tropas real no terreno, 

então tínhamos essa dificuldade. E pelo menos na Manobra, eu vi que isso 

funcionou muito bem. Portanto destaco como um dos pontos positivos justamente 

o trabalho da DirEx, do que foi montado pela Academia Militar. E o uso desses dois 

aplicativos, tanto o Trello como o Gantt, foi de fundamental importância para que as 

ações elas estivessem na sequência cronológica em que foram planejadas. O uso 

desses software permitiu também a gente tomar decisões, seja para adiantar 

determinado evento, seja incitar que algum evento atrasado pudesse ser 

desencadeado. 

3. O senhor poderia comentar a sua percepção sobre o processo de 

coordenação e integração dos PMS durante a Manobra Escolar de 2019? 

R.: Destaco presença de todos os envolvidos na ME nas reuniões do Pôr-do-

Sol, pois quando era apresentada a matriz e a gente conseguia visualizar as ações a 

serem coordenadas. Inclusive em alguns eventos que a gente teve que coordenar 

com a aviação a questão do mau tempo. Uma ação, por exemplo, devia começar em 

determinado horário, contudo acabou atrasando e começou até um pouco mais a 

noite. Entretanto a gente conseguiu readequar o planejamento e fazer com total 

segurança e de maneira coordenada, de forma que os alunos da ESA eles fossem 

infiltrados por meios aéreos e de lá eles iam fazer o reconhecimento para o ataque. 

Então, com a participação de todos os envolvidos e com a matriz a gente conseguiu 
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confirmar o que iria ser feito e o que estava sendo realizado, o que considero como 

um dos pontos altos da Manobra Escolar em 2019. 

4. Quais foram as contribuições dos software GanttPro e Trello em 2019? 

Houve lacunas e quais qualidades foram evidenciadas, que possam embasar a 

solução do problema? 

R.: Uma lacuna seria a necessidade de adquirir licenças do GanttPro por ser 

pago. Comparando, por exemplo, o Pacificador ele te dá uma consciência 

situacional, mas tem algumas limitações. Então, quando eu estava na 3ª seção 

da 1ª DE, nós usamos muito o Pacificador quando estávamos na preparação das 

Olimpíadas. Tínhamos algumas dificuldades em poder manter a consciência 

situacional, principalmente no posicionamento do pessoal no terreno. O que eu 

vi aqui com os eventos que se lançava no Pacificador é que não tinha, como tem no 

Gantt, aquelas opções de avisar quanto aos atrasos dos PMS. Tinha lá o código de 

cores, mas tínhamos que alimentar o sistema. Eu vejo que o ideal seria como 

ferramenta o próprio programa já avisar que há atraso, ou seja, o Pacificador 

depende muito do operador e das informações chegarem para a gente, em 

tempo oportuno. Eu trabalhei com ele foi em 2015 e lógico que o Pacificador já vem 

sofrendo algumas evoluções e talvez eu já esteja desatualizado, mas no início, eu 

lembro que dependia muito do operador. 

Para complementar o Pacificador as informações chegarem nós usávamos o 

Zimbra, o que fazia com que fosse difícil trabalhar, pois se precisava de muitas 

fontes paralelas para poder alimentar o Pacificador.  Contudo, me lembro que 

funcionou bem quando eu estava no exercício de resposta a desastre naturais 

em Angra dos Reis, estava previsto para sair uma comitiva do CML que 

acompanharia uma das ações que ocorreriam em Angra dos Reis e foi possível 

acompanhar pelo Pacificador todo o trajeto pela rodovia BR 101 (Rio - Santos) 

das comitiva. Contudo, quando se começa inserir tropa no terreno, começa a 

ter problema de visualização por não conseguia visualizar com exatidão onde 

estava cada um.  

O Trello tem a vantagem de ser uma ferramenta muito intuitiva, então 

você sem depender de haver um militar muito adestrado, rapidamente se consegue 

montar as abas que são necessárias e gerenciar as informações de uma maneira 

muito rápida e organizada. O Pacificador já dependia de um curso para capacitar 
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o operador, por não ser fácil de manusear. A minha percepção é que operar o 

Pacificador era difícil, era complicado. 

 

 

 

2ª Parte 
Percepção sobre as funcionalidades de software de gestão 

elencadas na literatura 
 

5. De modo a auxiliar a recordar sobre as capacidades dos software GanttPro 

e Trello, há em anexo a esta entrevista uma relação, com imagens, de suas 

funcionalidades. 

Durante a montagem dos PMS para asedições anteriores da Manobra Escolar 

de 2019, utilizava-se uma planilha (Figura 1) na qual seriam inseridos os PMS e 

suas particularidades. 

 

Figura 33 - Planilha de coordenação de PMS 
Fonte: O autor 
A aba da planilha de cada peça de manobra deveria conter os momentos de 

integração para que pudesse funcionar como uma matriz de sincronização. 

Com base nessas afirmações, peço-lhe responder as seguintes indagações: 

a. O senhor já participou de alguma edição da Manobra anterior a 2019 ou 

algum exercício no terreno cuja coordenação tenha sido realizada em uma Matriz de 

Sincronização assemelhada à Planilha da figura 1? Caso positivo, por favor, 

responda as letras b. e c. 



243 

R.: Quando eu estava na 1ª DE, estávamos fazendo um exercício lá de 

preparação para as Olimpíadas nós usamos a planilha do Pacificador. Na 

descrição dos eventos colocávamos quem era a fração, qual era a unidade, da 9ª 

Brigada ou 4ª Brigada, enfim descrevia as ações e colocava os horários no 

Pacificador, e acompanhávamos de maneira bem sucinta. 

b. O senhor avalia que, iniciada a Manobra, o processo de atualização das 

informações, naquela situação, era satisfatório? 

R.: Tudo dependia do operador e as informações tinham que chegar para 

ele. Tínhamos a dificuldade de muitas vezes não conseguir o contato para conseguir 

atualizar o Pacificador ou o operador, assim como o OCA, também não tinha 

experiência de usar o sistema. O OCA não passava a informação de que havia 

terminado evento, portanto o operador não concluía o evento e nós, quem estava na 

DirEx, tínhamos que ficar tentando buscar o contato com aquele militar para 

tentar saber se o evento estava terminado ou não. Então isso para a gente era uma 

dificuldade grande, para poder atualizar essa planilha aqui. 

1) Quais eram as maiores dificuldades? 

R.: A dificuldade era principalmente em sincronizar as ações. Havia 

Batalhões que iniciariam as ações no mesmo horário em lugares diferentes da zona 

de ação. Havia um efetivo que estava dentro da Vila Militar, e que tinha pessoal que 

estava, por exemplo, na Trans-Olímpica, e a dificuldade era justamente de poder 

coordenar essas ações. Mesmo com o sistema Pacificador tínhamos que ficar 

dobrando os meios, ou seja, tinha que ficar usando o rádio para desencadear a 

ação da fração. Por mais que tivesse na ponta da linha o operador do Pacificador, 

como havia no PC da Brigada e nos demais postos o sistema não era eficiente. 

Então gerava um retrabalho para a gente e foi uma experiência que exigia muito de 

ter que buscar o contato com quem estava lá na ponta da linha.  

2) Alguma das características das ferramentas, ilustradas no anexo a 

esta entrevista, melhorou a consciência situacional da DirEx da Manobra Escolar 

2019? 

R.: Na Manobra, o código de cores dos eventos no Trello, que se refere 

a um evento por algum motivo não haver estava iniciado no horário previsto, já 

indicava para gente o atraso de forma visual, no próprio aplicativo, e 

rapidamente a DirEx conseguia intervir. No Pacificador ele só tinha, eu lembro 
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que ele tinha, era verde iniciada, amarela em andamento, e vermelho concluído. E a 

gente não tinha, por exemplo, se tivesse atrasado. Tínhamos que lançar lá que 

estava em atraso, então dependia do lançamento do atraso. E antes era ao 

contrário, a DirEx ela era alimentada pela tropa, com isso a gente que ficava 

buscando a informação. 

3) O senhor considera que a atualização de informações poderia ser 

melhor atendido caso as ferramentas utilizadas possuíssem alguma outra 

característica? 

Por enquanto não. 

4) Caso positivo, qual seria a necessidade ainda não atendida? 

R.: Se o sistema ele conseguisse manter atualizado mesmo off-line, igual 

ao GoogleMaps onde se salva uma rota e não se precisa mais de sinal nenhum. 

c. A planilha de PMS continha uma descrição da conduta esperada do 

instruendo. A partir dessa ideia, solicito resposta às seguintes questões: 

1) O senhor considera que aquela informação,na planilha, era suficiente 

para o acompanhamento do rendimento dos discentes? 

R.: A utilização do Trello coloca de forma informatizada o que no CAdEx 

tínhamos uma caderneta do OCA. Na caderneta do OCA tínhamos todo o passo a 

passo da sequência da conduta esperada do avaliado. Por exemplo, para o tiro de 

arma automática: tinha todo o equipamento, dispersão e os passos, se o 

comandante do pelotão esclarecer a situação, foi verificar, deu ordem para os 

comandantes de grupo, se manobrou a sua peça corretamente. E no final, a gente 

fazia uma APA parcial. Com o comandante da seção para dar um feedback de 

imediato, porque às vezes quando chegava no final do exercício para fazer a APA 

geral, alguns detalhes se perdiam. 

2) Quais eram as maiores dificuldades? 

R.: Com o uso da planilha da figura 1 é muito sucinta. Acredito que para 

cada incidente tem várias ações que o, por exemplo, no caso, o comandante de 

pelotão, se ele tá sendo avaliado tem várias ações que ele tem que checar. Então, o 

passo-a-passo do que se espera do aluno, quanto mais rico for a conduta, maior vai 

ser a probabilidade que a gente vai ter de avaliar o rendimento do aluno.  
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3) Alguma das características das ferramentas, representadas no anexo, 

melhorou o acompanhamento do rendimento dos discentes pela DirEx ao longo da 

Manobra Escolar 2019? 

R.: O checklist e a possibilidade de enviar foto pelo Trello. A foto poderia 

ser enviada entre os cursos, pelo Trello, em uma ação de reconhecimento de eixo, 

da Cavalaria, de uma ponte com explosivos, para a Engenharia atuar. 

4) O senhor considera que a atualização de informações poderia ser 

mais eficiente caso as ferramentas utilizadas possuíssem alguma outra 

característica? 

R.: Sim 

5) Caso positivo, qual seria a necessidade ainda não atendida? 

R.: Poderia ter como enviar um arquivo de áudio pelo OCA para a DirEx 

e ochecklist poderia conter uma coluna para realizou parcialmente ou em outras 

graduações. 

d. Durante a Manobra Escolar de 2019, havia a necessidade de identificar 

a atividade que cada Peça de Manobra estava desempenhando em 

determinados momentos e quais eram os participantes envolvidos. Além disso, 

havia a necessidade de planejar, com rapidez, as consequências de possíveis 

atrasos em atividades integradas. Com base nisso peço responder: 

1) No seu entendimento, qual foi a melhor solução para fornecer essas 

informações? 

R.: O uso da planilha do Gantt que possibilita identificar o que está em 

atraso e atuar. A vinculação pelo uso das setas ajuda a planejar as integrações. A 

barra colorida de progresso no GanttPro ajudava a reconhecer o que estava em 

atraso, em andamento ou se o PMS foi concluído. 

2) O senhor considera que a atualização de informações poderia ser 

mais eficiente caso as ferramentas utilizadas possuíssem alguma outra 

característica? R.: Sim 

3) Caso positivo, qual seria a necessidade ainda não atendida? 

R.: O uso da vinculação deve ser feita com atenção sobre os horários 

determinantes de ambos os PMS. Ou seja, se um PMS ocorrer vinculado a um 

primeiro, mas tiver um horário estimado de início, independente do primeiro, os 

dados devem poder ser preenchidos com essa diferença para que não haja um 
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descontrole na DirEx no caso de um atraso do primeiro PMS. A vinculação direta 

também é útil, quando necessária e serve para identificar a necessidade de terminar 

mais cedo, dando um prazo mais curto para o OCA terminar uma atividade. Ademais 

o detalhamento das atividades no GanttPro deveria ser em minuto, par facilitar a 

identificação. 

e. Na Manobra Escolar de 2019 houve a necessidade de pesquisar um 

PMS, inicialmente no GanttPro, a fim de verificar qual estava sendo executado 

naquele momento e, a posteriori, buscar o referido PMS noTrello, para obter as 

informações sobre o acompanhamento dos discentes. Em sua opinião, qualseria a 

melhor solução para aperfeiçoar esse procedimento? 

Comentário: Inserção de um botão no GanttPro que já abrisse o cartão do 

Trello. 

f. Na opinião do senhor, qual o formato de apresentação, para uma 

quantidade elevada de PMS, que favorece mais a consciência situacional: o da 

planilha ou a Matriz de Gantt? Caso seja a Matriz de Gantt, qual seria o intervalo 

temporal mínimo ideal para a representação gráfica do fluxo de trabalho de um 

exercício de campanha no terreno? 

Comentário: Com a Matriz de Gantt fica mais fácil, porque possibilita que 

sejam vistas várias tropas simultaneamente, sendo preferível que os horários 

possam ser identificados por minuto. 

g. Na opinião do senhor, os dados informacionais que a DirEx possui sobre 

a Manobra Escolar são dispostos nos software existente de maneira ideal? Caso 

negativo, qual(is) seria(m)as principais características que um software deveria 

possuir em prol do processo decisório da DirEx? 

Comentário: Os dois sistemas, Trello e GanttPro, deveriam fazer parte de 

um sistema único e integrado. 

h. Com base na experiência do senhor, há necessidade, para fins de 

planejamento, de que na ferramenta haja definição de recursos alocados para 

Manobra Escolar?Caso positivo, quais seriam os dados que poderiam ser inseridos 

na ferramenta e quais cálculos ela deveria realizar para facilitar o planejamento de 

recursos? 

Comentário: Não. Acredito que a evolução do sistema tenha que ocorrer 

mais devagar e ir aprimorando de acordo com a experiência do usuário. 
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i. Qual é a percepção do senhor sobre a possibilidade de haver o uso de 

simulações, tanto para planejamento de horário de execução quanto para o cálculo 

para gasto de recursos, considerados vários cenários? 

Comentário: Não vejo como primordial, mas é uma ferramenta que ajuda 

em termos de ganhar tempo para poder fazer o planejamento. 

j. O senhor saberia informar alguma outra funcionalidade presente no 

GanttPro e Trello, que seja importante ou essencial para a ampliação da consciência 

situacional da DirEx, que não esteja listada nos itens anteriores? Caso positivo, 

qual seria a funcionalidade e qual seria o grau de relevância dela para a DirEx? 

Comentário: A funcionalidade de mandar o convite possibilita que, embora 

o indivíduo convidado possa visualizar os registros, esse indivíduo não poderá 

alterar nada se não pertencer ao quadro, ou seja da quadro da peça de manobra, no 

caso da ME. De repente, por exemplo, a Manobra de uma Brigada, ela quer que o 

escalão superior acompanhe só manda o link e o militar que recebê-lo pode 

acompanhar o desempenho do batalhão. 

k. O senhor gostaria de citar alguma funcionalidade necessária a um 

software que se destine a ampliar a consciência situacional da DirEx e que não seja 

contemplada pelo software GanttPro e Trello? 

Comentário: O georreferenciamento. Nós utilizamos o Spot para 

acompanhar a localização das patrulhas durante a SIEsp. 

1) E o SPOT qual que seria o motivo de usar o SPOT e não o C2 Em 

Combate, por exemplo? 

R.: Em Três Corações-MG, a questão da cobertura de sinal a gente 

já tentou fazer com a Falcon III e mesmo a gente colocando repetidora, devido ao 

terreno ser muito encaixotado, se perde completamente o posicionamento das 

patrulhas. Então por exemplo, atividades iniciadas em São Tomé das Letras, os 

alunos andam até Sobradinho, é uma distância grande e o terreno é muito, muito 

acidentado, então a gente perdia às vezes meia hora, 40 minutos, e somente com 

o equipamento rádio não havia contato nenhum. Não se sabia onde estava a 

patrulha e há regiões por onde eles passam que não tem estrada, então a gente 

muitas vezes contava ali com a mão de Deus para não acontecer nada nesses 

momentos críticos. Já o SPOT, por incrível que pareça, consegue ter uma cobertura 

excepcional do SPOT em toda a área nossa aqui a gente, embora por vezes se 
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tenha um delay, mas é 2 minutos, 5, 10 no máximo. Contudo, no ano passado 

quando a gente não tinha o SPOT e ficávamos 40 minutos sem ter informação 

nenhuma da patrulha, quando ele atualizava, a patrulha já estava quase chegando 

no objetivo. E para a gente era motivo de preocupação, porque nós sabemos que o 

aluno quer se formar a qualquer custo, mesmo que ele caso esteja 

apresentando algum problema de saúde ele não informa. Ele quer continuar na 

ação, quer cumprir missão e nos preocupava o aluno poder estar omitindo algum 

problema de saúde que equipe de instrução não tenha identificado. Inclusive, que o 

aluno possa vir a ter algum problema nesse, no exercício. Então se passou a usar o 

SPOT, a partir de agosto de 2020, usamos na SIEsp, na Prova Max da Infantaria, 

que é semelhante à MEGA que tem lá na AMAN. O acompanhamento pelo SPOT 

deu uma tranquilidade grande, porque da DirEx a gente conseguia acompanhar 

exatamente onde estava cada patrulha. Caso a patrulha parasse e ficasse muito 

tempo parado por algum motivo a gente já conseguir intervir, fazer o contato com o 

soldado que estava acompanhando, ou seja, dava para a gente uma consciência 

situacional excepcional do exercício. 

3ª Parte 

Verificação de capacidade de consciência situacional 
proporcionada pelo emprego dos software na DirEx 

6. Ao analisar as consequências do emprego dos software Trello e GanttPro, 

em comparação com a ME de 2018 e as demais vivenciadas como o senhor 

qualificaria: 

a. a velocidade de atualização sobre a situação atual do PMS na ME de 2019? 

( x) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior(  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

R.: O aplicativo por si já nos mantém atualizado, pois há uma identificação imediata 

das informações sem precisar ficar procurando. Em outros exercícios de campanha 

havia a necessidade de manter uma pasta com folhas transparente caçando PMS, 

riscando, tirando, era complicado. 

b. o nível de profundidade das informações disponibilizadas na ME de 2019? 

( x) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior(  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? R.: Não 

c. o nível de identificação de integração e dependência dos PMS na ME de 2019? 
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( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior(  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

R.: Muito superior porque antes coordenar era mais complicado. Havia a 

necessidade de esperar um certo tempo integrar. Havia a necessidade segurar para 

coordenar a integração porque estava completamente na mão da DirEx, o que 

deixava o exercíciomuito amarrado. Agora, com esses software o processo fica mais 

dinâmico, pois se consegue tornar as ações mais dinâmicas. 

d. o nível de interação desde o OCA até a DIREx Geral na ME de 2019? 

( X) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior(  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

R.: Na ME de 2019 o OCA podia mandar as observações direto para a DirEx pelo 

Trello. Tinha como mandar foto. Inclusive durante o assalto aeromóvel do 551º BILo 

OCA mandou a foto da zona de pouso, da chegada. 

e. o pronto reconhecimento das atividades em andamento na ME de 2019? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior(  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

R.: Comparando com a experiência que tive em 2009 na AMAN e quando usei o 

Pacificador, que não tem todos esses recursos todos, eu acho excepcional por ser 

muito visual. 

f. o pronto conhecimento das atividades em andamento na ME de 2019? 

( X ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior(  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário?  

R.: Na época da Planilha havia poucos dados no papel, o PMS, o horário de começo 

e um horário de fim. Com o uso doGanttPro e do Trello é possível identificar qual é a 

peça de Manobra, bem como os demais dados complementares de forma mais fácil. 

Inclusive sepode colocar as peças de Manobra com atividade integrada em a 

sequência que se deseja. O Pacificador, se não estou enganado, é em ordem 

alfabética que colocava ali e a gente não conseguia agrupar pela Brigada.Caso 

quisesse colocar na ordem com as OM da 9ª Brigada,1º BI, o 2º BI e o 57, o 57 já 

aparecia lá embaixo na relação e o 15 esquadrão entrava, maspara agrupar por 

Arma, por exemplo infantaria, tinha que ficar fazendo adaptações inventadas: 

Infantaria 1º BI, Infantaria 2º BI, ou seja, não era o ideal. Tinha que ficar fazendo 

subterfúgios para conseguir agrupar as peças de Manobra da Brigada. Sendo 
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cartesiano o programa tem que seguir a nossa doutrina, para facilitar o 

entendimento. 

g. o nível da capacidade de compartimentação da informação contida noTrello e 

GanttPro em relação Planilha e outras ferramentas utilizadas edições anteriores à 

ME de 2019? 

( x) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior(  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário sobre: 

R.: A gestão da informação e de suas várias comprometia a certeza da validade da 

informação. Pelo link do endereço eletrônico do GanttPro e o convite do Trello torna 

o acesso rápido, basta enviar e na hora você tem o acesso, contudo sem que se 

possa alterar os dados. O outro não, o outro teria que descarregar em algum 

computador ou smartphone ou, ainda, imprimir a papelada toda na época do papel. 

h. o nível da capacidade de eficiência estando sem rede (off-line) entre o software 

Trello comparado ao Pacificador e ao C² em Combate? 

(x) muito superior  ( ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior(  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário sobre: 

R.: O Trello faz algumas atualizações off-line, enquanto que o Pacificador não faz. 

Então essa é uma vantagem, porque independente de ter sinal ou não você pode 

lançar os dados depois quando voltar o sinal ele vai carregar e vai atualizar o 

sistema. O Pacificador também fica preso a EBNet. Caso sai do ambiente onde haja 

EBNet e não consiga estabelecer a rede dificultará o andamento da coordenação do 

exercício de campanha, ao contrário do Trello cujo acesso se dá pela internet. 

i. o nível da capacidade de eficiência estando sem rede (off-line) entre o software 

GanttPro comparado ao Pacificador e ao C² em Combate? 

(  ) muito superior  (  ) pouco superior  ( x ) igual (  ) inferior(  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário sobre: 

R.: Ambos não funcionam off-line. 

j. o nível da identificação dos óbices à execução do PMS conforme o planejado na 

ME de 2019? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior(  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário sobre: 

R.: Não tem comparação, porque com o GanttPro elimina esse controle na planilha 

na qual, se houvesse atraso, teria que ficar retirando o PMS, rasurando, e para 
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coordenar isso com os instrutores tinha que chamar, fazer reunião, lembrar para que 

fosse retificado na planilha do instrutor, era bem mais complicado. Exigia bastante 

da organização, de quem estava na DirEx. Caso fosse um coordenador 

desorganizado não iria conseguir atualizar, era capaz até de perder a consciência 

situacional momentaneamente para depois ter que fazer uma nova reunião para 

atualizar. Então com essas ferramentas ficou mais facilitado. 

k. o nível de percepção de ampliação geral da consciência situacional na ME de 

2019 em relação a ME de edições anteriores? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior(  ) muito inferior 

O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa? 

R.: A agilidade para editar os dados no GanttPro e no Trello é o que eu acho 

interessante, porque no Pacificador tem que entrar dado por dado, editar e o 

processo é demorado.Era possível saber, por exemplo, que um dos PMS, no caso 

do ataque com múltiplas baixas, que estava sob a coordenação da ESA, que sobre o 

pessoal da saúde: a hora que eles deveriam estar no local, a hora que o helicóptero 

pousaria. Caso atrasasse, rapidamente a DirEx conseguia nos informar e isso 

inclusive realmente aconteceu, pois o local de pouso da aeronave mudou por 

questão de segurança e rapidamente a informação chegou a ESA. Informamos o 

comandante do pelotão, “o teu ponto de evacuação de feridos não vai ser em tal 

local, vai ser em tal local, faça o seu planejamento, informe ao pelotão”. Então isso 

não gerava prejuízo para quem estava sendo o executante. O executante já chegava 

a informação atualizada e rapidamente conseguia cumprir com as alterações que já 

chegaram em tempo hábil.  

4ª Parte 

Verificação de capacidade do acompanhamento do rendimento dos 
discentes pelo emprego dos software na DirEx 

7. Ao analisar as consequências do emprego dos software Trello e GanttPro, em 

comparação com outras edições de Manobra Escolar e Exercício de Campanha 

vivenciados como o senhor qualificaria: 

a. A capacidade de expressar as condutas esperadas na Manobra Escolar de 2019? 

(  ) muito superior  ( x ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior(  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 
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As condutas esperadas sempre estiveram presentes nas versões impressas, seja na 

Caderneta do OCA ou na matriz de sincronização. 

b. A facilidade de uso das ferramentas, consideradas as possibilidades off-line e 

impressa, para registro das informações referentes ao rendimento dos discentes na 

Manobra Escolar de 2019? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior(  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

O rendimento apresentado pelos discentes era facilmente armazenado nos 

aplicativos a qualquer momento (dia ou noite) e sob quaisquer condições 

meteorológicas, o que ocorria com extrema dificuldade nas versões impressas em 

papel.   

c. A qualidade de armazenamento de dados dos PMS na ME de 2019? 

( X ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior(  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

Os recursos digitais oferecem grande capacidade de armazenamento de forma 

simples e organizada. 

d. A qualidade no acompanhamento de PMS na ME de 2019? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior(  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

O acompanhamento foi realizado pela DIREx e OCA simultaneamente com o 

emprego do Trello e do Gantt, o que facilita a coordenação de um exercício de 

grande envergadura, como foi o caso da manobra escolar 2019. 

e. A capacidade organizar/agrupar, sob um critério personalizável, os PMS a serem 

avaliados, podendo agrupá-los conforme um critério personalizável na ME de 2020? 

(  X) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior(  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

Facilita sobre maneira a coordenação do exercício. 

f. A facilidade de geração de relatórios na ME de 2019? 

( X ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior(  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

Como os dados inseridos ficam armazenados nos aplicativos, basta exportas as 

informações para o corpo do relatório. Desta forma o risco de se perder informações 

valiosas para o relatório reduz consideravelmente. 
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g. A compatibilidade do software empregado à metodologia proposta de coleta de 

oportunidades de melhoria e acompanhamento do rendimento dos discentesna 

Manobra Escolar de 2020? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior(  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

O Software atende em excelentes condições ao propósito de registrar as 

oportunidades de melhoria e o rendimento do discente na execução de um PMS, 

pois permitem o registro de forma rápida e simples de uma gama de informações 

importantes como: Check List, croquis, fotos, relatos do instrutor, entre outros. 

h. o nível de percepção geral do acompanhamento do rendimento dos discentes na 

Manobra Escolar de 2020 em relação a Manobra Escolar de edições anteriores ou a 

exercícios de campanha vivenciados pelo senhor? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior(  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

Segue a mesma linha de raciocínio da pergunta anterior. 

8. O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa? 

R.: A agilidade para editar os dados no GanttPro e no Trello é o que eu acho 

interessante, porque no Pacificador tem que entrar dado por dado, editar e o 

processo é demorado. Era possível saber, por exemplo, que um dos PMS, no caso 

do ataque com múltiplas baixas, que estava sob a coordenação da ESA, que sobre o 

pessoal da saúde: a hora que eles deveriam estar no local, a hora que o helicóptero 

pousaria. Caso atrasasse, rapidamente a DirEx conseguia nos informar e isso 

inclusive realmente aconteceu, pois o local de pouso da aeronave mudou por 

questão de segurança e rapidamente a informação chegou a ESA. Informamos o 

comandante do pelotão, “o teu ponto de evacuação de feridos não vai ser em tal 

local, vai ser em tal local, faça o seu planejamento, informe ao pelotão”. Então isso 

não gerava prejuízo para quem estava sendo o executante. O executante já chegava 

a informação atualizada e rapidamente conseguia cumprir com as alterações que já 

chegaram em tempo hábil.  

 

FIM DA ENTREVISTA 

Muito Obrigado pela Colaboração 
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APÊNDICE  F - ENTREVISTA 

Nome do Entrevistado: Átila Torres Filho 
Posto: Major 
Arma: Infantaria 
OM em 2019: ESA 
Função na OM em 2019: Em 2019 era o Chefe da Seção de Operações do Corpo de 
Alunos 
Função na Manobra de Escolar de 2019: Oficial de Ligação, entre a ESA e o DECEx 
e ESA e o Comando da AMAN 
Período(s) como instrutor: instrutor no Centro de Instrução de Operações do 
Pantanal, 2012 
Edições da Manobra Escolar em que participou: 2018 
OM atual: ESA 
Função atual: Adjunto do S5, que é a célula de planejamento na ESA 
 

 

Esta entrevista tem por finalidade servir como fonte de dados para o trabalho 

de dissertação: “Emprego de Ferramentas Online de Gestão em Operações 

Escolares como Instrumento Ampliador da Consciência Situacional: Estudo de Caso 

da Manobra Escolar de 2019”. A dissertação será apresentada à Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais como requisito para a obtenção do grau acadêmico de 

Mestre em Ciências Militares. 

O objetivo da pesquisa é propor uma solução para o seguinte problema: “Que 

funcionalidades de ferramenta informática permitirão o controle da avaliação dos 

instruendos e a consciência situacional da direção na Manobra Escolar?” 

O trabalho se desdobra com base na literatura sobre gestão por processos, 

gestão de conhecimento, levantamento de requisitos de software. O estudo de caso 

do emprego dos software Trello e GanttPro na Manobra Escolar 2019 fundamenta-

se nos documentos oficiais e na opinião de pessoas que desempenharam funções 

chave na Manobra Escolar de 2019 e possuem ampla experiência sobre o assunto. 

O resultado esperado é a definição de requisitos de software voltado para 

ampliação da consciência situacional em um exercício de campanha em 

estabelecimento de ensino, que possa vir a ser desenvolvido no âmbito do 

Exército Brasileiro. 

Cabe ressaltar que devido às características desta pesquisa ser qualitativa é 

fundamental que o senhor autorize a utilização das respostas às perguntas contidas 

nesta entrevista como fonte de dados e citações para essa dissertação. 
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Desde já, agradeço a colaboração que é essencial para a consolidação da 

pesquisa e permitirá a elaboração de um trabalho científico voltado ao 

aprimoramento do de software voltado à consciência situacional e acompanhamento 

do rendimento de discente do Exército Brasileiro. 

 

1ª Parte 
Experiência sobre a Manobra Escolar 

1. O senhor participou como instrutor de edição da Manobra Escolar anterior a 

de 2019? 

a. Caso positivo, o senhor poderia citar quais foram as principais 

dificuldades na coordenação e integração ocorridas durante edições anteriores da 

Manobra Escolar e os procedimentos adotados para saná-los na execução da 

edição da Manobra Escolar de 2019? 

R.: Em 2018, a gente já trabalhou com os PMS por meio de uma planilha 

no Excel, quando tinha um problema, seja atraso, ou retificação de PMS, a gente 

tinha que utilizar os meios de comunicações para isso. Usava rádio, ou ir no local, ou 

mesmo nas reuniões de coordenação do Pôr-do-Sol. O grande diferencial para o 

ano de 2019, foi que em 2019 a gente conseguia ter essa overview, essa, 

visualização do PMS em real-time, por meio do Trello. Então no Trello a gente tinha 

O Lig de cada peça de manobra compondo a DirEx. E esse O Lig ficava responsável 

em entrar em contato com a peça que estava no terreno e preencher o Trello, mas 

sendo que o Trello é preenchido pelo OCA, isso assim em casos de falta de internet 

ou mesmo um imprevisto. Essa é a grande diferença que eu vejo é que em 2019 a 

gente conseguiu ter uma consciência situacional é mais rica do que em 2018. 

2. O senhor poderia comentar, com base na experiência do senhor, a sua 

percepção sobre o processo de tomada de decisão que envolvia o controle dos PMS 

e de situações diversas, durante a Manobra Escolar de 2019? 

R: A tomada de decisão ela ficou mais facilitada pela questão dos meios que 

foram dispostos, e como a gente conseguia ter o contato com a peça de manobra na 

linha de frente, por meio dessas plataformas. Inclusive se conseguia visualizar o que 

estava ocorrendo, porque os OCA estavam anexando fotos dos eventos em cada 

ficha de incidente ali no Trello que ficava projetado na sala da DirEx. Em 2018, não 

se tinha acesso a essas plataformas, então isso, ai como eu já disse, 

enriqueceu a consciência situacional do exercício, 



257 

3. O senhor poderia comentar a sua percepção sobre o processo de 

coordenação e integração dos PMS durante a Manobra Escolar de 2019? 

R.: Em 2019 houve uma coordenação mais estreita por termos os O Lig das 

peças de manobra, já com assento permanente na DirEx. Esse fato não ocorreu em 

2018, pois em 2018 a gente fazia as reuniões do pôr-do-Sol, e por vezes, tínhamos 

que destacar um elemento que estava no terreno, para viajar até a AMAN, em 

especificamente ali para a sessão de tiro para passar as impressões. E nem sempre 

era possível enviar um militar em tempo hábil do terreno para retrair para uma 

reunião do Pôr-do-Sol. Em 2019, tínhamos os O Lig de cada peça de manobra, que 

participavam da DirEx e em cada reunião do Pôr-do-Sol e estavam já aptos a 

responder qualquer pergunta e por estarem munidos da consciência situacional da 

sua peça. Na minha opinião, como S3 do Corpo de Alunos, senti mais conforto em 

trabalhar nesse formato. 

4. Quais foram as contribuições dos software GanttPro e Trello em 2019? 

Houve lacunas e quais qualidades foram evidenciadas, que possam embasar a 

solução do problema? 

R.: O Trello ele é uma ferramenta já de certa forma até consagrada no meio 

civil. Então ela foi importada agora o uso no meio militar e realmente foi muito 

importante esse know-how. Inclusive agora na Manobra da ESA estamos utilizando 

o Trello, na Manobra 2020. Uma oportunidade de melhoria que eu visualizo é no 

GanttPro. Acredito que o Gantt ele é também uma ferramenta muito 

importante, no entanto, poderia ter tido uma espécie de nivelamento para os 

operadores. Por mais que tenha sido feito um tutorial muito rico, mas ainda é uma 

peça, ainda é um software que não é tão conhecido. Então eu acho que essa é uma, 

uma oportunidade de melhoria, em relação ao Gantt. 

2ª Parte 

Percepção sobre as funcionalidades de software de gestão 

elencadas na literatura 

5. De modo a auxiliar a recordar sobre as capacidades dos software GattPro e 

Trello, há em anexo a esta entrevista uma relação, com imagens, de suas 

funcionalidades. 
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Durante a montagem dos PMS para as edições anteriores da Manobra 

Escolar de 2019, utilizava-se uma planilha (Figura 1) na qual seriam inseridos os 

PMS e suas particularidades. 

 

Figura 34 - Planilha de coordenação de PMS 
Fonte: O autor 
A aba da planilha de cada peça de manobra deveria conter os momentos 

de integração para que pudesse funcionar como uma matriz de sincronização. 

Com base nessas afirmações, peço-lhe responder as seguintes 

indagações: 

a. O senhor já participou de alguma edição da Manobra anterior a 2019 

ou algum exercício no terreno cuja coordenação tenha sido realizada em uma Matriz 

de Sincronização assemelhada à Planilha da figura 1? Caso positivo, por favor, 

responda as letras b. e c. 

R.: Sim, a Manobra Escolar de 2018. 

b. O senhor avalia que, iniciada a Manobra, o processo de atualização 

das informações, naquela situação, era satisfatório? 

Era satisfatório, pois cumpriu o objetivo. Entretanto o acompanhamento 

da execução dos PMS, realmente ficou um pouco prejudicado. 

1) Quais eram as maiores dificuldades? 

R.: As maiores dificuldades era exatamente ter acesso ao que 

realmente estava acontecendo na ponta da linha. Era isso daí, a consciência 

situacional. 

2) Alguma das características das ferramentas, ilustradas no anexo a 

esta entrevista, melhorou a consciência situacional da DirEx da Manobra Escolar 

2019? 

R.: Sim. Na DirEx ficava exposto na sala em tela ou televisão à direita, 

ficava o Gantt com os incidentes, os PMS com seus enlaces. A dependência das 
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atividades e a linha do tempo em vermelho, assim quem estava na DirEx entendia 

o que estava acontecendo, pois permitia a visualização melhor. Então embora tenha 

sido em 2018, contudo, agora em 2019, a visualização por parte da DirEx, quando 

se tinha acesso aquela tela do Gantt, você tinha uma visualização mais apurada do 

que estava ocorrendo na ponta da linha. 

3)  O senhor considera que a atualização de informações poderia ser 

melhor atendido caso as ferramentas utilizadas possuíssem alguma outra 

característica?  

R.: Sim 

4) Caso positivo, qual seria a necessidade ainda não atendida? 

R.: Talvez a capacidade de transmissão ao vivo do PMS, uma 

transmissão de um drone ou poderia ser transmitido pelo celular do OCA. 

c. A planilha de PMS continha uma descrição da conduta esperada do 

instruendo. A partir dessa ideia, solicito resposta às seguintes questões: 

1) O senhor considera que aquela informação, na planilha, era 

suficiente para o acompanhamento do rendimento dos discentes? 

R.: Então essa conduta esperada é estabelecida, por meio nessa 

planilha do Excel eu não vejo tantos problema.  

2) Quais eram as maiores dificuldades? 

R.: O que poderia ocorrer era haver um campo para os comentários 

como ocorria em 2019 no Trello que tinha um espaço para comentários do 

OCA para reportar a conduta esperada, a retificação da conduta esperada por 

ocasião da execução do PMS, porque a planilha não permite uma evolução, por ser 

estanque, e dificulta a formação de memória. Com a plataforma do Trello o OCA 

pode editar nos comentários e para os anos seguintes essa conduta esperada 

ela pode ser retificada. 

Quando há um espaço na ficha para comentários, oportunidades 

de melhoria, funciona como se fosse uma APA do incidente on-line. Então, de 

posse dessa APA on-line que está registrada, é só você ter acesso aos quadros 

do exercício no Trello de 2019, que conseguirá melhorar o exercício para 2020. 

Não fica aquela APA só de forma oral, que fica só na memória dos executantes 

que, por vezes vão retrair-se e se preparar pra o próximo incidente. Então essa 

questão da memória que eu acho que foi também um grande ganho. Ao passo 
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que aqui no Excel, você não tem a retificação da conduta esperada, por vezes não 

se sabe se essa conduta esperada funcionou. 

3) Alguma das características das ferramentas, representadas no 

anexo, melhorou o acompanhamento do rendimento dos discentes pela DirEx ao 

longo da Manobra Escolar 2019? 

R.: A conduta esperada era “numa” planilha de Excel, ela fica estanque 

e você não tem um acompanhamento da execução da atividade porque não tem 

acesso aos check-lists e ao preenchimento destes on-line ou off-line. 

4) O senhor considera que a atualização de informações poderia ser 

mais eficiente caso as ferramentas utilizadas possuíssem alguma outra 

característica? Sim 

5) Caso positivo, qual seria a necessidade ainda não atendida? 

R.: A capacidade de transmissão on-line ou mesmo gravação de 

voz, gravação de voz que de modo que ficasse salvo. Um comentário feito na 

hora porque o grande conhecimento é do momento. O OCA por vezes ele tá 

visualizando o terreno, a dobra do terreno como o comandante tomou a atitude, que 

atitude ele tomou certa ou errada, como estava a disposição dos elementos dele, 

então fica até mais fidedigno que a redação é a gravação de voz no momento. 

d. Durante a Manobra Escolar de 2019, havia a necessidade de identificar 

a atividade que cada Peça de Manobra estava desempenhando em 

determinados momentos e quais eram os participantes envolvidos. Além disso, 

havia a necessidade de planejar, com rapidez, as consequências de possíveis 

atrasos em atividades integradas. Com base nisso peço responder: 

1) No seu entendimento, qual foi a melhor solução para fornecer essas 

informações? 

R.: Tinha duas vias de acesso, a primeira era a flexibilidade do 

software, para realizar isso, como acontecia no Gantt, no qual se podia estender 

o evento e todos os eventos que estavam enlaçados a este. Com o efeito 

cascata eles também eram atrasados ou adiantados. E a outra via de acesso que se 

tinha para nivelar é, qualquer tipo de pendência nesse sentido eram as reuniões do 

pôr-do-Sol, no qual os representantes se reuniam. Após as diretrizes, acertavam as 

minudencias e os O Lig das peças de Manobra atualizavam o software. 



261 

2) O senhor considera que a atualização de informações poderia ser 

mais eficiente caso as ferramentas utilizadas possuíssem alguma outra 

característica?  

Não, o software é bem completo nesse sentido. No Gantt se edita os 

PMS de uma peça de manobra facil, arrasta e automaticamente todos os PMS que 

estão na aba de um PMS máster também são atualizados. No Trello você edita o 

horário, então acredito que estão bem completo nesse sentido. 

3) Caso positivo, qual seria a necessidade ainda não atendida? 

e. Na Manobra Escolar de 2019 houve a necessidade de pesquisar um 

PMS, inicialmente no GanttPro, a fim de verificar qual estava sendo executado 

naquele momento e, a posteriori, buscar o referido PMS no Trello, para obter as 

informações sobre o acompanhamento dos discentes. Em sua opinião, qual seria a 

melhor solução para aperfeiçoar esse procedimento? 

Comentário: O Trello e o Gantt eles trabalham de forma complementar, 

então se um tivesse um software que agregasse as duas capacidades. E se fosse 

possível, a partir da visualização de uma linha do tempo, ao clicar nela eu tivesse 

acesso a todas as fichas, a todas as informações que constam no Trello, seria o 

ideal. 

f. Na opinião do senhor, qual o formato de apresentação, para uma 

quantidade elevada de PMS, que favorece mais a consciência situacional: o da 

planilha ou a Matriz de Gantt? Caso seja a Matriz de Gantt, qual seria o intervalo 

temporal mínimo ideal para a representação gráfica do fluxo de trabalho de um 

exercício de campanha no terreno?  

Comentário: Da matriz de Gantt. Entendo que o intervalo temporal mínimo 

ideal é por minutos, uma vez que nós podemos estar dando início a uma 

determinada ação com um intervalo quebrado. 

g. Na opinião do senhor, os dados informacionais que a DirEx possui 

sobre a Manobra Escolar são dispostos nos software existente de maneira ideal? 

Caso negativo, qual(is) seria(m) as principais características que um software 

deveria possuir em prol do processo decisório da DirEx? 

Comentário: Capacidade da transmissão remota seja uma boa ferramenta 

é, em prol de um processo decisório. 
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h. Com base na experiência do senhor, há necessidade, para fins de 

planejamento, de que na ferramenta haja definição de recursos alocados para 

Manobra Escolar? Caso positivo, quais seriam os dados que poderiam ser inseridos 

na ferramenta e quais cálculos ela deveria realizar para facilitar o planejamento de 

recursos? 

Comentário: Acredito que caso se utilize no Trello uma aba, que não seja 

só para PMS, mas para logística administrativa, seria possível acoplar listas que 

podem ser tanto da logística operacional, como da logística administrativa, ou sobre 

assuntos civis ou a comunicação social. 

i. Qual é a percepção do senhor sobre a possibilidade de haver o uso de 

simulações, tanto para planejamento de horário de execução quanto para o cálculo 

para gasto de recursos, considerados vários cenários? 

Comentário: Eu acho excepcional. Assim como existe essa noção de 

simulações em outras áreas funcionais, seria o uso eficiente do recurso para 

determinada atividade. 

j.  O senhor saberia informar alguma outra funcionalidade presente no 

GanttPro e Trello, que seja importante ou essencial para a ampliação da consciência 

situacional da DirEx, que não esteja listada nos itens anteriores? Caso positivo, 

qual seria a funcionalidade e qual seria o grau de relevância dela para a DirEx? 

Comentário: Não. A pesquisa está bem completa, está abordando todas 

as características 

k.  O senhor gostaria de citar alguma funcionalidade necessária a um 

software que se destine a ampliar a consciência situacional da DirEx e que não seja 

contemplada pelo software GanttPro e Trello? 

Comentário: A questão da transmissão remota e a gravação de voz. 

3ª Parte 

Verificação de capacidade de consciência situacional 
proporcionada pelo emprego dos software na DirEx 

6. Ao analisar as consequências do emprego dos software Trello e GanttPro, 

em comparação com a Man Es de 2018 e as demais vivenciadas como o senhor 

qualificaria: 

a. a velocidade de atualização sobre a situação atual do PMS na Man Es 

de 2019? 
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( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito 

inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

R.: A questão dita que, da atualização é muito superior devido a 

transmissão on-line do PMS, a visualização deste por meio de arquivos de foto, por 

meio de comentários. 

b. o nível de profundidade das informações disponibilizadas na Man Es de 

2019? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito 

inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

R.: Exatamente por essa questão das listas e dos cartões de PMS que 

dispõe da funcionalidade dos comentários. Então, se consegue depois criar uma 

memória e torna possível o exercício evoluir a cada edição. 

c. o nível de identificação de integração e dependência dos PMS na Man 

Es de 2019? 

(  ) muito superior  ( x ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito 

inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

R.: Pouco superior porque, não desmerecendo qualquer tipo de 

ferramenta adotada. no Excel a gente tinha um filtro que a gente conseguia ver o 

PMS. O Gantt ele dá essa integração, mas como eu disse, em 2019, a tropa estava 

mais familiarizada com o Trello do que com o Gantt. Então eu estou falando aqui 

como executor. Com a evolução, da mesma forma que operamos o Trello, se tende 

a operar também o Gantt. 

d.  o nível de interação desde o OCA até a DIREx Geral na Man Es de 

2019? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito 

inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 



264 

R.: Muito superior, uma vez que o OCA ele poderia preencher on-line ou 

off-line o check-list, que é nada mais que um acompanhamento passo a passo da 

execução do PMS. 

e. o pronto reconhecimento das atividades em andamento na Man Es de 

2019? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito 

inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

R.: Esse pronto reconhecimento ele realmente nesse sentido e foi muito 

superior por causa do Gantt, principalmente. O Gantt materializava por meio da linha 

do tempo o que se estava sendo executado, os elementos de manobra ou de apoio 

que estavam enlaçados para a execução de determinado PMS. 

f. o pronto conhecimento das atividades em andamento na Man Es de 

2019? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito 

inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

O pronto conhecimento ele foi muito superior, uma vez que a gente 

conseguia acessar os cartões no Trello e ter acesso às informações por vezes muito 

detalhadas. Por vezes não, quase sempre muito detalhada. 

g. o nível da capacidade de compartimentação da informação contida 

noTrello e GanttPro em relação Planilha e outras ferramentas utilizadas edições 

anteriores à Man Es de 2019? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito 

inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário sobre: 

R.: No tocante a segurança no manuseio das plataformas Trello e 

GanttPro matinha mais o lado da segurança aprimorado do que uma planilha no 

Excel compartilhada no Drive que por vezes até por falta de conhecimento essa 

planilha era duplicada ao ser compartilhada. A plataforma do Trello e do Gantt 

evitava esse tipo de compartilhamento por ser definida pelo administrador do time 

permitisse. 
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h. o nível da capacidade de eficiência estando sem rede (off-line) entre o 

software Trello comparado ao Pacificador e ao C² em Combate? 

(  ) muito superior  ( ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

( x ) não tenho condições de responder 

O senhor gostaria de fazer algum comentário sobre: 

R.: Participei de algumas operações, que foram utilizadas Pacificador e 

com o C2 em Combate, no entanto nunca tive a oportunidade de operar esses 

software. Ao contrário do Trello que nós tivemos que manusear, editar e criar. Então, 

eu sei que o Trello trabalha off-line, quanto ao Pacificar e ao C2 Em Combate eu não 

sei responder. 

i. o nível da capacidade de eficiência estando sem rede (off-line) entre o 

software GanttPro comparado ao Pacificador e ao C² em Combate? 

(  ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

( x ) não tenho condições de responder 

O senhor gostaria de fazer algum comentário sobre: 

j. o nível da identificação dos óbices à execução do PMS conforme o 

planejado na Man Es de 2019? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito 

inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário sobre: 

R.: A identificação dos óbices seria a identificação de problemas a 

execução do PMS em relação a Manobra de 2018 seria muito superior, uma vez 

que, fruto da consciência situacional obtida por meio dessas plataformas GanttPro e 

Trello, eu conseguia identificar possíveis e construir um cenário para resolução de 

desafios. 

k. o nível de percepção de ampliação geral da consciência situacional na 

Man Es de 2019 em relação a Man Es de edições anteriores? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito 

inferior 
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4ª Parte 

Verificação de capacidade do acompanhamento do rendimento dos 
discentes pelo emprego dos software na DirEx 

7. Ao analisar as consequências do emprego dos software Trello e GanttPro, 

em comparação com outras edições de Manobra Escolar e Exercício de Campanha 

vivenciados como o senhor qualificaria: 

a. A capacidade de expressar as condutas esperadas na Manobra 

Escolar de 2019? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior(  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? R.: Não 

b. A facilidade de uso das ferramentas, consideradas as possibilidades 

off-line e impressa, para registro das informações referentes ao rendimento dos 

discentes na Manobra Escolar de 2019? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior(  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? R.: Não.   

c. A qualidade de armazenamento de dados dos PMS na ME de 2019? 

( X ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior(  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? R.: Não.   

d. A qualidade no acompanhamento de PMS na ME de 2019? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior(  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? R.: Não.   

e. Acapacidade organizar/agrupar, sob um critério personalizável, os PMS 

a serem avaliados, podendo agrupá-loes conforme um critério personalizável na ME 

de 2020? 

(  X) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior(  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? R.: Não.   

f. A facilidade de geração de relatórios na ME de 2019? 

( X ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior(  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? R.: Não.   

g. A compatibilidade do software empregado à metodologia proposta de 

coleta de oportunidades de melhoria e acompanhamento do rendimento dos 

discentesna Manobra Escolar de 2020? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior(  ) muito inferior 
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O senhor gostaria de fazer algum comentário? R.: Não.   

h. Onível de percepção geral do acompanhamento do rendimento dos 

discentes na Manobra Escolar de 2020 em relação a Manobra Escolar de edições 

anteriores ou a exercícios de campanha vivenciados pelo senhor? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior(  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? R.: Não.   

 

7. O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa? 

R.: A gente tinha em mãos essas duas ferramentas. Ferramentas inteligentes 

que apresentavam uma percepção em tempo real do PMS, o que estava ocorrendo 

ou que iria ocorrer, com a flexibilidade de mudança. Não acredito deva ser 

abandonada a matriz de sincronização no Excel, porque os meios tecnológicos eles 

são suscetíveis a falhas. No entanto, nas condições que foi realizada a Manobra de 

2019, a consciência situacional se enriqueceu bastante, principalmente devido ao 

controle dos imprevistos que ocorriam e a flexibilidade de mudança. 

Acredito que o grande diferencial dessas plataformas voltadas para a 

consciência situacional que nós já utilizamos, o Trello e o GanttPro, é que são 

plataformas que já são consagradas inclusive fora, no meio civil, e de fácil acesso e 

edição e execução. Essa facilidade favoreceu o manuseio dessas plataformas. 

Embora eu nunca tenha manuseado o Pacificador e o C2 em Combate, hoje eu 

posso seguramente participar de uma entrevista sobre o Trello e o GanttPro porque 

participei da edição de dados, da execução, por meio dessas plataformas 

inteligentes que são fáceis de utilizar e diminuem dificuldade no trabalho da DirEx. 

 

 

FIM DA ENTREVISTA 

Muito Obrigado pela Colaboração 
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APÊNDICE  G - ENTREVISTA 

 

Nome do Entrevistado: Marcelo Martini Monteiro 
Posto: Coronel 
Arma: Infantaria 
OM em 2019: 5º Batalhão de Infantaria Leve – Lorena/SP 
Função na OM em 2019: Comdante do 5º BIL 
OM em 2020: AMAN 
Função na OM em 2020: Chefe da 3ª Seção do Estado Maior Geral 
Função na Manobra de Escolar de 2020: Coordenador Geral e chefe da DirEx 
Período(s) como instrutor da AMAN: De 2000 a 2002 na seção de instrução especial, 
e depois de 2007 a 2009 no curso de infantaria 
Edições da Manobra Escolar em que participou: 2007 a 2009 
 

 

Esta entrevista tem por finalidade servir como fonte de dados para o trabalho 

de dissertação: “Emprego de Ferramentas Online de Gestão em exercício de 

campanha como Instrumento Ampliador da Consciência Situacional: Estudo de Caso 

da Manobra Escolar de 2019”. A dissertação será apresentada à Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais como requisito para a obtenção do grau acadêmico de 

Mestre em Ciências Militares. 

O objetivo da pesquisa é propor uma solução para o seguinte problema: “Que 

funcionalidades de ferramenta informática permitirão o controle da avaliação dos 

instruendos e a consciência situacional da direção na Manobra Escolar?” 

O trabalho se desdobra com base na literatura sobre gestão por processos, 

gestão de conhecimento, levantamento de requisitos de software. O estudo de caso 

do emprego dos software Trello e GanttPro na Manobra Escolar 2019 fundamenta-

se nos documentos oficiais e na opinião de pessoas que desempenharam funções 

chave na Manobra Escolar de 2019 e possuem ampla experiência sobre o assunto. 

O resultado esperado é a definição de requisitos de software voltado para 

ampliação da consciência situacional em um exercício de campanha em 

estabelecimento de ensino, que possa vir a ser desenvolvido no âmbito do 

Exército Brasileiro. 

Cabe ressaltar que devido às características desta pesquisa ser qualitativa é 

fundamental que o senhor autorize a utilização das respostas às perguntas contidas 

nesta entrevista como fonte de dados e citações para essa dissertação. 



270 

Desde já, agradeço a colaboração que é essencial para a consolidação da 

pesquisa e permitirá a elaboração de um trabalho científico voltado ao 

aprimoramento do planejamento e condução de Operações Escolares do Exército 

Brasileiro. 

 

1ª Parte 
Experiência sobre a Manobra Escolar 

1. O senhor participou como instrutor de edição da Manobra Escolar anterior a 

de 2020? 

R.: Sim, na 2007, 8 e 9, mas a Manobra ainda num vulto bem menor do que a 

gente realizou aqui em 2020. 

2. O senhor saberia informar qual era a principal finalidade da Manobra 

quando ocorria sob o planejamento e coordenação do DECEx? Como o senhor 

define qual é a principal finalidade da Manobra Escolar somente sob o planejamento 

e coordenação internos da AMAN? 

R.: Não, porque na época a Manobra era totalmente interna aos muros 

acadêmicos, sem a participação de nenhum outro estabelecimento de ensino. A 

participação do DECEx se dava por visitas institucionais, conforme ação de 

comando como presença do chefe do DECEx, na época o chefe da antiga DFA. 

Então não tinha uma coordenação macro e as OMDS apoiadoras eram meramente 

apoiadores, em termos de material de emprego militar ou pessoal, principalmente 

motoristas. 

A principal finalidade da Manobra Escolar ela é uma atividade importantíssima 

no ano de instrução para todos os quatro anos na Academia, seja do básico, seja 

das armas, quadro e serviço. A ME permite que o cadete, ao final do ano com 

conhecimento adquirido, a aplique os conhecimentos adquiridos, integrando frações 

operacionais temporárias para a execução da Manobra. Permite ao cadete romper 

com a visão individualizada do emprego das armas, o que acredito ser a principal 

finalidade da ME por proporcionar ao cadete trabalhar com um time, como uma 

equipe, com a integração de todas armas, quadro e serviço. Soma-se a isso um 

ganho de amadurecimento do cadete quando ele constata na APA os custos 

envolvidos. Ressalto também a própria manutenção como atividade chave no 

encerramento da Manobra. 
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3. Quais são os documentos norteadores da Manobra Escolar expedidos pelo 

DECEx em 2020? 

R.: Em 2020 o DECEx não expediu documentos formais, dando diretrizes 

para a Manobra, mas alguns itens que constaram na diretriz de planejamento 

expedida pela Academia, foram obtidas na aula inaugural do chefe do DECEx, 

ocorrida em fevereiro e também dos relatórios dos anos anteriores, principalmente 

das Manobras de 2019 e 2018. Logo no começo do ano, uma das informações que 

foi repassada por intermédio do comandante da AMAN, foi a determinação emitida 

pelo chefe do DECEx para a redução do perfil da Manobra. Entre os motivos figura a 

questão das possíveis restrições orçamentárias decorrentes da pandemia, a 

possibilidade de emprego da tropa em razão também da mesma pandemia e de 

acordo com a visão dele acerca da Manobra Escolar voltada para a academia como 

ator principal. 

4. Quais são os documentos norteadores da Manobra Escolar expedidos pela 

AMAN em 2020? 

R.: Inicialmente, por volta de fevereiro-março, cientes de que uma das 

missões principais era a Manobra Escolar da 3º Seção do Estado Maior Geral, 

redigimos três documentos da DIPLAN, o doc1, o doc2 e o doc3. O doc1 regulava o 

cronograma de trabalho da Manobra. O doc2 regulou a constituição da célula de 

planejamento escolar integrado e coordenação para envolver todos os setores da 

AMAN, então exemplo: célula de pessoal, chefiada pelo E1 tendo como adjuntos o 

S1 do CC e o S1 do Batalhão, entre outros militares, então é só um exemplo disso. 

E o doc 3 que deu a configuração inicial para o início dos planejamentos, quais os 

partidos que seriam criados dentro de um exercício de dupla ação e quais as ações 

táticas visualizadas para cada partido, sendo um na atitude defensiva, e outro na 

atitude ofensiva, além da inserção de forças irregulares devidamente mobiliadas até 

mesmo por cadetes. O doc3 também definiu um rascunho inicial do cronograma das 

ações táticas para que permitisse uma liberdade de ação no planejamento do âmbito 

do corpo de cadetes e dos cursos, que são efetivamente quem no terreno realiza a 

ação tática. Os Cursos também poderiam se apropriar da Manobra como forma de 

atingir objetivos específicos de ensino que não são possíveis de serem atingidos 

quando o emprego setorizado, principalmente as armas de apoio, artilharia, 

engenharia, o serviço de intendência e o quadro material bélico. 
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5. O senhor poderia explicar como acontecia, na DirEx, o processo de tomada 

de decisão durante a execução da Manobra Escolar de 2020? 

R.: Trabalhamos sempre de forma proativa, primeiramente se antecipando ao 

próprio exercício, foram feitas três reuniões de coordenação. Uma no primeiro 

semestre para dar uma ambientação inicial aos setores acadêmicos, genérica. A 

segunda reunião ocorreu no segundo semestre já com a Manobra praticamente 

concebida, para fins de checagem final dos PCI e para aprovação da manobra tática 

junto ao comando da AMAN. A terceira reunião para dar uma ideia geral e inserir os 

PMS que foram divididos em chave, específico e o comum, conforme consta na 

diretriz do Cmt da AMAN. Ainda fizemos uma outra reunião, não prevista, atividade 

sim prevista no cronograma, mas não estava estabelecido exatamente o dia, que era 

o jogo da guerra da Manobra Escolar, quando batemos os PMS por dia, por partidos 

e por eventos principais. A finalidade era levantar aquilo que poderia dar errado ou 

necessitavam de reajuste. Considerou-se que sendo a Manobra um exercício de 

dupla ação, algumas ações seriam geradas, alguns PMS, os ditos PMS comuns, 

seriam gerados aí pela flutuação do combate, mas com devido limite ali para o 

exercício não se tornar um adestramento de tropa operacional já com frações 

constituídas.  

6. Quais foram as atividades realizadas para coordenar e integrar todos os 

esforços durante a execução da Manobra Escolar de 2020? 

R.: Nós fizemos uma grande ambientação a fim de dar conhecimento ao 

cadete, tanto da Manobra do partido azul, quanto da Manobra do partido vermelho, 

para que o cadete tivesse uma visão macro, uma vez que ele tá sendo formado 

oficial, e não um mero executante. Isso permitiu uma atividade de coordenação 

porque todos tem conhecimento daquela situação. Montamos o Centro de Controle 

das Operações (CCOp) até em S-1 da Manobra, com todos integrantes da DirEx 

sabedores que nós utilizaríamos ferramentas virtuais, para o controle da Manobra, a 

matriz Gantt e a ferramenta Trello. E sabedores que essas ferramentas agilizariam o 

processo de tomada de decisão por ele ser instantâneo, ou seja, o O Lig não tinha 

que esperar, por exemplo, a chegada de uma ficha de um incidente avaliado 

impressa, que poderia muitas vezes chegar depois do fim da Manobra. Ao longo dos 

dias da Manobra, além do controle on-line de um turno dos PMS executados, nós 

fazíamos duas reuniões efetivamente, a reunião do pôr-do-sol da DirEx que era na 
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verdade a consolidação de todo o trabalho daquele dia visualizando D+1 e ações 

futuras, mesmo não sendo de D+1, ações futuras de vulto. Por exemplo, inspeção 

logística, o emprego das aeronaves do comando de aviação do Exército. E a 

reunião do pôr-do-sol para o comando, onde além da DirEx estava presente ali o 

comandante da Academia, o subcomandante que na verdade era o chefe de estado 

maior de toda a ação, os comandantes de curso, que não participavam da reunião 

da DirEx e os elementos chaves da DirEx, chefes de células ou elementos aí com 

funções especiais, o O Lig da aviação do Exército e etc. Era feita essa forma, 

repassado aquilo que tinha sido batido na DirEx de forma que se tivesse 

alguma diretriz do comando, aquela mesma noite ela era implementada e pela 

agilidade da rede rádio que estava falando com a cobertura extremamente 

eficiente, mais a ferramenta Trello e a matriz Gantt, rapidamente era integrado 

e a diretriz do comando era cumprida. 

7. O senhor poderia citar quais foram as principais dificuldades na 

coordenação e integração ocorridas durante outras edições de Manobra Escolar e 

de Exercício de Campanha vivenciados e, no entendimento do senhor, quais foram 

os procedimentos adotados para saná-los na execução da edição da Manobra 

Escolar de 2020? 

R.: Tendo em vista a experiência que tive em exercícios anteriores e operações 

também reais em diversos espectros, que a grande dificuldade é a seguinte: o 

planejamento tem que começar de maneira adequada. Então o principal documento 

que a gente se debruçou com detalhes no começo foi a diretriz de planejamento 

(DiPlan), para que ela pudesse ser entendível por todos, que ficasse caracterizado 

que a Manobra da Academia era da Academia. Não era uma Manobra setorizada 

somente do corpo de cadetes, e que a gente pudesse numa estrutura que a 

Academia tem com diversos setores muitas vezes vocacionados para outras 

atividades em paralelo, eles pudessem ser integrados, principalmente em tocante a 

parte administrativa, a questão de material, a gestão dos materiais de emprego 

militar, manutenção, logística, e a parte que ela tiver controle de danos. Seguimos 

fielmente o cronograma de trabalho, então uma ou outra atividade acabou sendo 

antecipada ou atrasada em alguns dias, mas o cronograma foi efetivamente seguido, 

mas é um cronograma que foi estabelecido comparando com o PGE da AMAN, 

comparando com o quadro de datas significativas, comparando com os cronogramas 
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do comando militar do leste, do gabinete do comando do Exército, para que as 

atividades existentes não impactassem na Manobra, bem como não houvesse 

sobreposição de atividades da Manobra, preparatórias, a grandes eventos na 

Academia, como por exemplo, passagem de comando e espadim. 

Essas dificuldades durante a Manobra estão se mostrando muito pequenas, as 

poucas que aconteceram foram sanadas ali por meio de coordenações com a 

presença dos oficiais de ligação, principalmente no CCOp da DirEx e com os 

elementos escalados pelos setores para dar vasão as necessidades que apareciam. 

A presença do ser humano no CCOp ela é imprescindível, então por mais meios 

eletrônicos e da tecnologia da informação que a gente coloque, sempre tem 

que ter um elemento com algum nível de conhecimento e poder dentro do setor 

para auxiliar na solução de problemas ligados a Manobra. Então é a conjugação: 

diretriz de planejamento, cronograma, ações de preparação, as reuniões de 

coordenação, tudo isso vai diminuindo os problemas e os problemas que surgem 

realmente são aqueles resultantes realmente da flutuação do exercício ou da 

operação. 

8. Quais foram as contribuições dos software GanttPro e Trello em 2020? 

Houve lacunas e quais qualidades foram evidenciadas, que possam embasar a 

solução do problema? 

R.: Os software foram amplamente utilizados já desde o começo até porque a 3ª 

Seção da AMAN já usa o Trello para coisas do dia-a-dia, então já vi uma intimidade 

do pessoal no trabalho com esse software. O Trello é altamente vamos assim 

ergonômico, mais fácil de mexer, mais fácil de visualizar e manusear. O Gantt é 

uma ferramenta que se a pessoa não tiver uma ferramenta que exige que a pessoa 

sente na frente de um Desktop de um Laptop e mexa para se familiarizar, é um 

pouco mais hostil, em relação ao Trello, mas é uma ferramenta excelente, é 

uma ferramenta que permite ver toda a linha do tempo e as integrações, que foi 

extremamente útil. E eu ressalto aqui que não imprimimos uma folha de papel, 

isso aí tem que ir registrado, nós conduzimos uma Manobra, um vulto que foi 

conduzida sem uma única folha de papel, não tinha uma impressora naquele CCOp 

e não houve a necessidade de imprimir nada, nem de receber documento impresso. 

Agora do Gantt a única melhorada que ele poderia haver é que ele tivesse um 

aplicativo compatível com tablet um celular, porque no celular ele até abre, mas 
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fica muito difícil de visualizar ele estava, ele não permite aquelas funcionalidades de 

um Desktop, então essas observações sobre as ferramentas. Os software foram 

essenciais para preparação e principalmente para condução das ações, agora 

elas exigem uma área de cobertura de celular ou que tenha um sinal de celular 

disponibilizado por meio da instituição para que eles funcionem a contento. Contudo, 

não podemos esquecer que eles podem ser utilizados de maneira off-line 

usando o equipamento rádio. O OCA por exemplo sabe que tem um check-list a 

cumprir, não tem sinal de celular, mas tem cobertura rádio. O OCA pode passar 

pelo rádio para o O Lig no CCOp onde o O Lig inserirá nos software as informações 

recebidas pelo rádio, por um mensageiro, ou outro meio funcional institucional. 

 

2ª Parte 
Percepção sobre as funcionalidades de software de gestão 

elencadas na literatura 
 

9. De modo a auxiliar a recordar sobre as capacidades dos software GattPro e 

Trello, há em anexo a esta entrevista uma relação, com imagens, de suas 

funcionalidades. 

Durante a montagem dos PMS para as edições anteriores da Manobra 

Escolar de 2019, utilizava-se uma planilha (Figura 1) na qual seriam inseridos os 

PMS e suas particularidades. 

 A aba da planilha de cada peça de manobra deveria conter os 

momentos de integração para que pudesse funcionar como uma matriz de 

sincronização. Com base nessas afirmações, peço-lhe responder as seguintes 

indagações: 
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Figura 1 – Planilha de coordenação de PMS 
Fonte: O autor 
a. O senhor já vivenciou alguma edição da Manobra Escolar ou um 

Exercício de Campanha que tivesse seu planejamento, coordenação e integração 

controlados por meio de uma planilha semelhante a constante na figura 1? Sim. 

b. O senhor avalia que, iniciada a Manobra, o processo de atualização 

das informações, nas edições anteriores vivenciadas pelo senhor, era satisfatório? 

R.: Não, insatisfatório, porque muitas coisas dependiam de uma ação 

manual que muitas vezes demandava do trabalho prévio de atualização e que não 

acompanha o ritmo das operações. E às vezes as coisas sendo resolvidas ou por 

contato rádio ou por contato pessoal ou por aplicativo de mensagem, o que às vezes 

não é o ideal. Quando você tem o aplicativo que se atualiza automaticamente com a 

rapidez e inserção de dados você consegue melhorar a consciência situacional. 

1) Quais eram as maiores dificuldades? 

R.: A grande dificuldade dessa planilha é que ela não permite a 

visualização da linha do tempo do Gantt que você tem os dias e as horas e todas as 

frações ali elencadas, o que permite uma melhor coordenação por estar vendo tudo 

ao mesmo tempo. No Gantt é possível separar por fração e dentro daquela fração 

as outras frações subordinadas e conjugando com o Trello, se tem uma rapidez 

da consulta das tarefas a serem executadas então com certeza em relação a 

planilha no Excel. A utilização do Gantt e do Trello é muito melhor, muito mais 

fácil de visualizar e mais fácil de coordenar. 
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2) Alguma das características das ferramentas, ilustradas no anexo a 

esta entrevista, melhorou a consciência situacional da DirEx da Manobra Escolar 

2020? 

R.: O Gantt tem a linha do tempo que permite a visualização. 

Existe a linha de integração dos PMS, que permite no nível de um 

estabelecimento de ensino visualizarmos aquilo que é necessário para integração 

interarmas. No caso de uma operação real se torna possível visualizar, por 

exemplo, o meio que você tem que acionar caso se obtenha ou tenha que pedir para 

o escalão superior para sanar aquela atividade pré-visualizada. Por exemplo, a tropa 

de infantaria fazendo uma progressão em área urbana se depara com uma 

barricada, típica atuação na intervenção. Uma força tarefa BIL geralmente contava 

com um pelotão de engenharia ou um grupo de engenharia em reforço. Então é uma 

coisa que você já visualizou no seu planejamento e ele está vinculado ali com 

aquela fração, então você já sabe que próximo daquela, quando a linha do tempo 

tiver se aproximando daquele evento você já tem que rocar aquela fração 

próximo ao local onde vai fazer aquela desobstrução para garantir a 

continuidade das ações. No Trello se pode lançar um check-list. Então tem um 

lançamento de um obstáculo, o PMS da infantaria na marcha ao combate ele se 

depara com uma ponte armadilhada ele tem que fazer o que? Ele tem que fazer o 

isolamento da área e preparar para superar aquele obstáculo, mas ele vai necessitar 

de uma outra fração, essa outra fração é a engenharia que vai lá fazer o trabalho de 

desobstrução desse obstáculo.  

3)  O senhor considera que a atualização de informações, na Manobra 

Escolar 2020, poderia ser melhor atendida caso as ferramentas utilizadas 

possuíssem alguma outra característica? 

R.: Sim 

4) Caso positivo, qual seria a necessidade ainda não atendida? 

R.: Acho que a gente poderia tentar integrar essas ferramentas. Não 

sei se é possível por meio da tecnologia da informação, no aplicativo de 

transmissão de mensagens que foi utilizado para a cadeira de cibernética 

(Ejabberd e Jitsi Meet). Essa integração permitiria que o dado levantado pelo 

sistema de inteligência, que estava usando essa ferramenta, os comandantes de 

fração e os cadetes pudessem alimentar o sistema. Não sei se é possível conjugar o 
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aplicativo que foi usado para cibernética (Ejabberd e Jitsi Meet) com a ferramenta 

Trello com Gantt se fosse possível seria ótimo que as atualizações viriam dos 

executantes. Ou seja, os cadetes ali na função de elementos de inteligência e os 

cadetes que foram selecionados para conduzir o smartphone, como comandante de 

fração, uma vez que a todos os demais era vedada a condução desse material. O 

aplicativo (Ejabberd) permitisse que uma vez transmitida a mensagem para o O 

Lig realmente tivesse a ligação (do Ejabberd) com o Trello para mandar o 

relato de maneira automática. Ou o próprio comandante de fração. 

O envio de uma foto de uma determinada situação isolada que não transmite a 

noção do que está acontecendo. Ao enviar um áudio de complemento com a 

narrativa daquilo que aconteceu e você pode mandar o dado, um relatório em anexo, 

então se consegue explicar de maneira geral, com um relatório em anexo, um 

informe, um relatório de inteligência, um relatório de patrulha e as fotos. Além disso, 

a filmagem em tempo real é sempre bem-vinda por melhorar e aumentar a 

consciência situacional. 

c. A planilha de PMS (Figura 1) continha uma descrição da conduta 

esperada do instruendo. A partir dessa ideia, solicito resposta às seguintes 

questões: 

1) O senhor considera que aquela informação era suficiente para o 

acompanhamento do rendimento dos discentes? 

R.: Não, na Planilha havia apenas as ideias força. 

2) Quais eram as maiores dificuldades? 

R.: Na verdade, aquela conduta esperada tem que ser mais detalhada 

e uma planilha desse tamanho aqui tem condutas que são pelo menos uma dezena 

de tarefas críticas. Tem condutas que são simplesmente uma única ação, então na 

Planilha tem que entrar o genérico para uma visualização de controle. Dentro 

daquela célula de controle da fração que está executando aquela atividade tem que 

ter, se tiver usando a ferramenta Trello, uma lista de tarefas. Devem ser balizadas 

com base no que é previsto para aquele tipo de ação, igual a um programa padrão 

de adestramento ou a um programa padrão de instrução com o padrão mínimo e as 

tarefas críticas. Ou seja, não dá para lançar tudo na mesma planilha porque ela vai 

começar inchar e se perderá a visualização gráfica. 
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3) Alguma das características das ferramentas, representadas no 

anexo, melhorou o acompanhamento do rendimento dos discentes pela DirEx ao 

longo da Manobra Escolar 2020? 

R.: A lista de verificação. 

4) O senhor considera que a atualização de informações poderia ser 

mais eficiente caso as ferramentas utilizadas possuíssem alguma outra 

característica? Sim 

5) Caso positivo, qual seria a necessidade ainda não atendida? 

R.: A colocação da lista de tarefas devidamente batida que ela é 

visualizada ali quando é feito ou não, eu acho que a gente poderia, eu penso que a 

gente poderia basear também essas listas de tarefas das frações mesmo estando 

em um estabelecimento de ensino, nos programas padrão de adestramento ou 

nos relatórios das avaliações do CA-Leste emitidos para aquelas frações. Por 

exemplo, se o cadete vai participar integrando uma fração de infantaria leve, 

tivéssemos acesso a relatórios aí do CALeste de tropas de infantaria leves que 

foram avaliadas e com base nessas avaliações listar as principais tarefas ali que 

foram checadas ou que faltaram serem executadas. Buscar a integração com o 

aplicativo que foi disponibilizado pela cibernética, que permitiu acompanhar 

alguns momentos atividade ali em tempo real, permite a consciência situacional, e 

também permite avaliar aquela conduta. O O Lig daquela fração pode ver 

realmente com os próprios olhos e não com base só no relato do companheiro 

ali que tá de OCA. 

d. Durante a Manobra Escolar de 2020 havia a necessidade de identificar 

a atividade que cada curso estava desempenhando em determinados momentos, 

bem como identificar quais eram os participantes envolvidos. Além disso, havia a 

necessidade de planejar, com rapidez, as consequências de possíveis atrasos em 

atividades integradas. Com base nisso peço responder: 

1) No seu entendimento, qual foi a melhor solução para fornecer essas 

informações? 

R.: Toda manobra, mesmo sendo exercício, está sujeita as intemperes 

meteorológicas e aos problemas militares reais, uma queda de uma viatura, o 

atolamento do blindado, condições meteorológicas altamente desfavoráveis que 

impediu que possa impedir o voo, sobrevoo de aeronave. Dentro do planejamento 
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se deve criar um quadro horário exequível, por exemplo, se nós temos que fazer 

uma marcha ao combate, pelo menos um dia inteiro para a marcha para o combate. 

Por isso a filosofia de reduzir o número de PMS, mas mais ricos. O jogo da guerra, 

feito anteriormente, permite que a gente visualize problemas futuros, por exemplo, 

se no dia a chuva estiver tão forte, ocorreu um aumento de água da velocidade do 

rio? Como que é que vamos fazer a transposição? Vamos fazer a transposição, 

temos até que limite para fazer essa transposição? Então estabelecemos um limite 

e voltamos para a ferramenta do Gantt. No Gantt é possível ver pelo controle 

da linha do tempo até onde é possível você segurar aquele PMS ou manter a 

execução dele sem que afete todas as demais frações ou um exercício como 

um todo. Então por exemplo eu não tenho momento ‘x’ para que as minhas 

aeronaves levantem voo para fazer o assalto aeromóvel de forma que permita que o 

cadete tenha tempo de fazer a conquista da posição, a manutenção da cabeça de 

ponte aeromóvel e aí ocorra o lançamento da força de junção. Se for segurar tanto 

tempo que tenha que desencadear um planejamento alternativo, acabasse 

prejudicando o rendimento do cadete que vai ter que fazer tudo na correria, de mal 

feito, e se prejudica a fração que será disparada em seguida da junção que vai ter 

que fazer uma atividade, um aproveitamento extra que é uma marcha para o 

combate mais acelerada. Podendo, assim, prejudicar o exercício e também a 

segurança. Então com a visualização pelo Gantt e uma pré-visualização 

enxadrística do que pode acontecer mais a frente se consegue conjugar as duas 

situações. Com base também na experiência dos membros da DirEx se consegue 

daí fazer esses ajustes ou cancelar um PMS ou postergar o PMS para uma outra 

oportunidade ou estender no tempo a permanência desse PMS ou acionar o meio 

alternativo. Por isso que os membros da DirEx tem que ser elementos mais 

experientes nos seus diversos níveis, não sendo aconselhável que seja o 

militar que não tenha um grau de amadurecimento mais elevado. Por exemplo, 

não tem como mais a aviação ser empregada, porque se não for empregada 

naquela agenda de tempo eles tem que retornar para a aviação do Exército para 

alguma outra missão, ok. Cancela-se o assalto aeromóvel ou aciona o deslocamento 

por viatura simulando o movimento aéreo, mas o cadete terá feito todo o 

planejamento aeromóvel para o qual ele está sendo formado oficial. O ganho maior 
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realmente é o planejamento que foi feito, movimento aéreo é parte disso, é 

motivacional, e é para encaixar na Manobra. 

2) O senhor considera que a atualização de informações poderia ser 

mais eficiente caso as ferramentas utilizadas possuíssem alguma outra 

característica? R.: Sim 

3) Caso positivo, qual seria a necessidade ainda não atendida? 

R.: A funcionalidade de se selecionar alguns PMS que quando a 

ferramenta fosse se aproximando poderia mudar a cor ou disparar alguma 

mensagem ou no celular ou no próprio Gantt aparecesse um balão na 

ferramenta informando “atenção, tanto tempo para tal atividade”. Por exemplo, 

transposição do curso d’água, emprego de aeronaves, são duas atividades 

extremamente críticas aí que envolve meios que podem gerar problema com atraso 

no seu emprego, então poderia ser dessa forma. 

O tempo de alerta configurado para que a DirEx possa reagir a tempo, 

considerando, por exemplo, qual tempo que eu tenho aquela aeronave na minha 

mão? A operação real em que você não tem aeronave reforço, normalmente a 

aviação às vezes vai apoiar temporariamente aquela fração, ou aquela unidade. 

Então você sabe se você tem uma janela de emprego a aviação do exército, das 

8h de D até às 18h, e eu não consegui desencadear a minha ação e a partir das 

18h serão passados para outra fração, ou vão apoiar outra atividade. Então isso 

aí tem que ter um alerta antecipado para a gente poder planejar sempre, não é 

planejar, disparar uma alternativa ou adotar uma conduta. 

e. Na Manobra Escolar de 2020 houve a necessidade de pesquisar um 

PMS, inicialmente no GanttPro, a fim de verificar qual estava sendo executado 

naquele momento e, a posteriori, buscar o referido PMS no Trello, para obter as 

informações sobre o acompanhamento dos discentes. Em sua opinião, em termos 

de funcionalidade de software qual seria a melhor solução para aperfeiçoar esse 

procedimento? 

Comentário: Ao abrir o aplicativo Gantt no celular ou no tablet, aí você 

tem aquela barra lateral que tem todas as frações que foram lançadas e você tem a 

linha que você tem os PMS. Então quando você clicasse em cima daquele PMS, 

você clica e aparece lá o que é aquele PMS “ponte armadilhada”, lá, 84 B.I. 

Motorizado, fração tal, 1ª Cia do 84 Ponte Armadilhada,  que ao clicar em cima devia 
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ter um link ali vinculado ao Trello, que você clicasse naquele link e você 

imediatamente abriria o Trello, on-line, com o cartão, então você sabe, naquele 

momento você tem agora o que tá acontecendo que é a tropa da infantaria deve tá 

botando aquela ponte armadilhada. 

E o Trello ligado naquele aplicativo de mensagem você também estaria 

recebendo as mensagens on-line. Além da lista de tarefas poderia haver uma 

transmissão de vídeo em tempo real, acompanhando, por exemplo: os militares 

fazendo o escurecimento com fuligem, a tropa da engenharia está protegida pela 

infantaria, o inimigo já foi anulado, então, você ve on-line você compara aquilo, 

beleza você não quer ver mais, encerrou para você não interessa mais, fecha, fecha, 

voltou e volta para o Gantt essa seria a visão de futuro, o perfeito seria isso. 

f. Na opinião do senhor, qual o formato de apresentação, para uma 

quantidade elevada de PMS, que favorece mais a consciência situacional: o da 

planilha ou a Matriz de Gantt? Caso seja a Matriz de Gantt, qual seria o intervalo 

temporal mínimo ideal para a representação gráfica do fluxo de trabalho de um 

exercício de campanha no terreno?  

Comentário: O Gantt muito mais. Depois que se ganha intimidade e se 

rompe com o paradigma do pacote office. Somos alfabetizado 

informacionalmente pelo pacote Office do pacote original, ou seja, do software livre, 

e romper esse paradigma às vezes é difícil no meio militar. Quando você se torna 

obrigado a usar a ferramenta, ganha intimidade com ela como eu falei no começo, é 

uma ferramenta um pouco hostil no começo até a pessoa pegar o bizu dela. 

Contudo, ela é muito melhor, muito mais fácil de visualizar. 

g. Na opinião do senhor, os dados informacionais que a DirEx possui 

sobre a Manobra Escolar são dispostos da maneira ideal?. Caso negativo, qual(is) 

seria(m) as principais características que um software deveria possuir em prol do 

processo decisório da DirEx? 

Comentário: Acho colocamos um dispositivo muito favorável em que você 

coloca em paralelo duas telas: a tela do Gantt a tela do Trello. O espaço físico não 

permitia, mas se tivesse uma tela wildscreen ali a gente colocaria sim a Manobra 

sendo atualizada no Google Earth, o visual da Manobra, o Trello no Meio, o Gantt do 

outro lado, informa que a gente tivesse uma consciência visual. Ou seja, você tá 
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vendo que a fração tá o caminho da fração, com seu símbolo, que está na região de 

Quatis, o 21º Blog. No Trello haveria aberto o cartão relativo ao 21º BLog e as 

tarefas que ele já executou. A linha do tempo (Gantt) quando você clica em cima do 

21 BLOG. Todos os três aplicativos eles tão devidamente casados, vamos dizer 

assim, como se os cálculos estivessem sobrepostos. A gente poderia usar o SPOT, 

ainda, para poder atualização ser em tempo real com a movimentação real daquela 

fração. 

h. Com base na experiência do senhor, há necessidade, para fins de 

planejamento, de que na ferramenta haja definição de recursos (pessoal e material) 

alocados para Manobra Escolar? Caso positivo, quais seriam os dados que 

poderiam ser inseridos na ferramenta e quais cálculos ela deveria realizar para 

facilitar o planejamento de recursos? 

Comentário: Seria interessante integrar todo o planejamento dos 

meios de uma fração para executar determinada ação tática, que estaria 

expressa em um cartão do Trello. Por exemplo, uma transposição de curso 

d’água, a doutrina prevê que a engenharia os meios que tem que estar 

disponibilizado tem para cada frente-travessia, de acordo com a fase. Então quando 

a engenharia planeja um PMS transposição do curso d’água de imediato, 

poderia haver uma geração de um relatório em que já saísse o quantitativo de 

material para solicitar apoio, conforme fosse definido um determinado efetivo 

a ser transposto. Por vezes pode ser um meio motorizado a uma ou duas 

companhias, ou uma fração que não seja inteira. Por exemplo: o planejamento pode 

ser complexo porque o 84º BI Mtz, na ocasião, estava configurado com a cabeça do 

batalhão, pelo comando do curso, num núcleo de companhia de comando e apoio 

numa companhia de fuzileiros, até porque a infantaria estava cedendo cadetes para 

o partido vermelho. Então, não é um batalhão inteiro, então quando eu considero eu 

pego um BI puro e simples eu tenho um batalhão, agora é um batalhão escolar onde 

tem uma fração de número reduzido, já geraria uma lista de meios que facilitaria 

os pedidos de cooperação de instrução (PCI). Com isso ao invés de eu pedir por 

exemplo a transposição de curso d’água a OM apoiadora, o 1º BE Cmb sabe que 

quem vai transpor o batalhão de infantaria, para o cálculo da engenharia, um 

batalhão da infantaria: tem três companhias de fuzileiros, uma companhia de 

comando e apoio e o comando do batalhão, ou seja, 750 homens, mas na verdade é 
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que na Manobra não está a ponta da linha estávamos trabalhando com menos 

efetivo, logo, menos meios, e em consequência menos viatura se deslocando, 

menos motoristas empenhados, menos botes sendo empregados. Com isso, os 

meios podem ser dimensionados desta forma, ou seja, nós pegamos a unidade 

escolar, que foi montada. Muitas vezes a cavalaria, é um RCMec, mas ela na 

verdade era o cabeça do curso de cavalaria fazendo as vezes do comando estado 

maior da unidade e o esquadrão mecanizado o 213º RCB da mesma forma tinha um 

esquadrão de fuzileiro blindado e um pelotão de carros de combate, então não era 

um RCB que é uma estrutura gigante, então isso permitia também o cálculo de 

combustível. O cálculo de ração, então sairia muito mais fácil para a célula de 

logística poder planejar. Uma vez estabelecidos os PMS, lançados na 

ferramenta, se geraria um relatório de pedido, e a 4ª Seção do Curso e a Célula 

Logística saberão se tenho que pedir para o BECmb não 20 botes, vou pedir 10 

botes, um exemplo, sem considerar números reais, mais ou menos isso. 

i. Considerando a possibilidade do registro de dados relativos a recursos 

em uma ferramenta voltada para os exercícios de campanha, qual é a percepção do 

senhor sobre a possibilidade de haver o uso de simulações, considerados vários 

cenários, tanto para planejamento de horário de execução quanto para o cálculo 

para gasto de recursos? 

Comentário: Essa simulação seria útil no planejamento prévio da Manobra, e na 

execução do jogo da guerra, por exemplo, no jogo da guerra da DirEx três ou quatro 

semanas antes da Manobra igual nós fizemos, geraria as informações que o próprio 

E4 nos cobrou, acerca da existência de PCI, da previsão de combustível, sobre a 

exequibilidade da atividade, sobre como ficaria o cenário caso o combustível 

atrasasse para ser entregue. Então seria uma funcionalidade extremamente útil.  

Planejaríamos todos os PMS e os lançaria no Gantt. Feito isso se iniciaria a 

simulação referente primeiro dia, que geraria um relatório de necessidade de 

recursos, no qual haveria o efetivo, por haver as frações lançadas. Uma ideia seria 

disparar a simulação e ela avançar com o relógio numa velocidade maior. E a cada 

hora um dia no final ele levanta o relatório, contendo o efetivo planejado para 

consumir os diversos tipos de ração e o total de refeições por tipo de ração. Da 

mesma forma para combustível e munição, com o cenário por dia e no final de todo 

percorrimento da linha do tempo do Gantt, com essa funcionalidade, nós teríamos o 
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relatório geral de qual seria o impacto logístico principalmente para as classes I 

alimentação e III combustível e oléo lubrificante e munição. De repente, se houver 

georeferenciado na carta previamente planejado se consigo ter a distância a 

ser percorrida e o consumo de combustível. Para a logística é assim 

fundamental, se for possível. No caso de uma missão real quando você pega, por 

exemplo, um batalhão que chega com um planejamento x com uma cota de 

combustível tal e ele recebe uma missão, várias missões que elas são disparadas a 

30, 40, 50 km de onde ele tá na sede, aí sim, você tem que ter uma visualização 

para você se antecipar e não ter um problema de você chegar no posto central de 

abastecimento disponibilizado pela DE, pelo comando conjunto ou pela brigada e 

você saber que seus vales não serão suficientes para abastecer suas viaturas 

j.  O senhor saberia informar alguma outra funcionalidade presente no 

GanttPro e Trello, que seja importante ou essencial para a ampliação da consciência 

situacional da DirEx, que não esteja listada nos itens anteriores? Caso positivo, 

qual seria a funcionalidade e qual seria o grau de relevância dela para a DirEx? 

Comentário: Não.  

k.  O senhor gostaria de citar alguma funcionalidade necessária a um 

software que se destine a ampliar a consciência situacional da DirEx e que não seja 

contemplada pelo software GanttPro e Trello? 

Comentário: Acho que abordamos tudo e se conseguirmos realmente essas 

funcionalidades citadas chegaremos no estado da arte. Na minha visão o 

georreferenciamento, com um painel visual de uma carta vetorizada, no futuro seria 

ideal. Uma carta vetorizada, uma plataforma georeferenciada, a possibilidade de 

fazer uma simulação anterior a isso, haver um link do aplicativo de mensagens com 

diretamente no Trello, poder no Gantt clicar e abrir o Trello, abrir uma exibição de um 

vídeo on-line de um outro aplicativo. Isso aí seria o estado da arte e a gente não 

precisaria nunca mais de papel. 

Acerca dos indicadores ao ter uma lista de tarefas pode-se considerar o seguinte há 

algumas funções podem ser avaliadas na Manobra de maneira individual, mas o 

ideal é que a Manobra ela avalie o coletivo, para ela avaliar o coletivo. É essencial 

que a lista de tarefas seja detalhada porque se você tiver apenas duas tarefas para 

aquele PMS se você já não cumpriu uma você já ta na nota 5, se você não cumpriu 

duas você tá no 0, então um número adequado de tarefas, linkadas com a doutrina 
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militar, com os programas padrão de adestramento e até mesmo com os programas 

padrão de função individual básica. A progressão da infantaria no ataque garantiu 

dispersão? Sim ou não, acima de 50% além das avaliações feitas pelo CALeste com 

o uso do DSET a tarefa foi cumprida acima de 50%, então tinham 10 tarefas 

cumpriram 5, fração cumpriu a missão, não, ela de 10 ela cumpriu duas, deve 

verificar o que aconteceu com essa fração na APA parcial. Estando em um Estb Ens 

a DirEx pode determinar que evento que não atendeu suficiência seja realizado 

novamente, haja vista que não estamos em uma operação real. Desta forma é válido 

refazer a ação para corrigir porque o insrtuend, futuro oficial, tem que sair com a 

visão correta daquilo que é o previsto na doutrina. 

3ª Parte 

Verificação de capacidade de consciência situacional 
proporcionada pelo emprego dos software na DirEx 

10. Ao analisar as consequências do emprego dos software Trello e 

GanttPro, em comparação com outras edições de Manobra Escolar e Exercício de 

Campanha vivenciados como o senhor qualificaria: 

a. a velocidade de atualização sobre a situação atual do PMS na Man Es de 2020? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? Não 

b. o nível de profundidade das informações disponibilizadas na Man Es de 2020? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? Não 

c. o nível de identificação de integração e dependência dos PMS na Man Es de 

2020? 

( x ) muito superior  ( x) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? Não 

d.  o nível de interação desde o OCA até a DIREx Geral na Man Es de 2020? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

Muito superior, mas com a seguinte observação houve níveis de comprometimento 

em relação ao uso do OCA. Houve curso que realmente vestiu a camisa, pegou o 

tenente instrutor e colocou efetivamente como OCA, e teve curso que não fez, ou fez 

parcialmente ou fez de maneira pouco detalhada. Então, o que é que vai melhorar 
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esse nível de interação OCA – DirEx é o nível de preparação prévia dos cursos. 

Acho que o plano de arbitragem tem que ser mais impositivo e estabelecer, pelo 

menos em S-4 da Manobra, todos os OCA devidamente estabelecidos. Para o ano 

de 2021 melhorar isso um estágio de OCA a cargo do CALeste no primeiro 

semestre. 

e. o pronto reconhecimento das atividades em andamento na Man Es de 2020? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? Não 

f. o pronto conhecimento das atividades em andamento na Man Es de 2020? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

Muito superior se você considerar a interação das três ferramentas. O Trello, o Gantt 

e você ter uma visualização gráfica, até uma carta impressa como nós tínhamos ou 

um software semelhante ao Google Earth. 

g. o nível da capacidade de compartimentação da informação contida noTrello e 

GanttPro em relação Planilha e outras ferramentas utilizadas outras edições de 

Manobra Escolar e Exercício de Campanha vivenciados como o senhor? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário sobre: Não 

h. o nível da capacidade de eficiência estando sem rede (off-line) entre o software 

Trello comparado ao Pacificador e ao C² em Combate? 

(  ) muito superior  ( x ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário sobre: 

Porque se tem como meio alternativo o uso do rádio. 

i. o nível da capacidade de eficiência estando sem rede (off-line) entre o software 

GanttPro comparado ao Pacificador e ao C² em Combate? 

 (  ) muito superior  (   ) pouco superior  ( x ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário sobre: Não 

j. o nível da identificação dos óbices à execução do PMS conforme o planejado na 

Man Es de 2020? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário sobre: Não 
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k. o nível de percepção de ampliação geral da consciência situacional na Man Es de 

2020 em relação a Man Es de edições anteriores? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário sobre: 

Da mesma forma que eu falei da matriz do Excel com a matriz Gantt tem que 

quebrar o paradigma ali da cristalização do raciocínio. 

4ª Parte 

Verificação de capacidade do acompanhamento do rendimento dos 
discentes 

pelo emprego dos software na DirEx 

11. Ao analisar as consequências do emprego dos software Trello e 

GanttPro, em comparação com outras edições de Manobra Escolar e Exercício de 

Campanha vivenciados como o senhor qualificaria: 

a. A capacidade de expressar as condutas esperadas na Manobra Escolar de 2020? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? Não 

b. A facilidade de uso das ferramentas para registro das informações referentes ao 

rendimento dos discentes na Manobra Escolar de 2020? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? Não 

c. A qualidade de armazenamento de dados dos PMS na Manobra Escolar de 2020? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

Há uma democratização dos dados que permite que haja disponibilidade do 

conhecimento por estar difundido em todos os níveis hierárquicos entre os 

instrutores. 

d.  A qualidade no acompanhamento de PMS na Manobra Escolar de 2020? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

Muito superior até porque as ferramentas permitem que se insira foto, há uma lista 

de tarefas, a qual, em uma visão de futuro, poderá ser integrada com um aplicativo 

de mensagens, o que será sensacional. 
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e. A capacidade organizar os PMS a serem avaliados, podendo agrupá-los conforme 

um critério personalizável na Manobra Escolar de 2020? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

Quando se verifica no Gantt o PMS integrados há uma linha conectando os PMS. 

Por exemplo: no PMS da ponte com explosivos, no Gantt, a infantaria conectada 

com a engenharia, e conectado tam zcxxz\bém com a força irregular que colocou o 

armadilhamento na ponte. Então é possível personalizar aquilo que envolva 

diferentes atores. Nesse caso, se envolveu o partido azul, infantaria ou cavalaria e 

engenharia, o partido vermelho, o ERV, e você ainda pode linkar tudo isso com mais 

algum elemento das cadeiras da DE ou ComSoc, acompanhando aquela ação como 

correspondente de guerra. Fica tudo mais fácil de visualizar, você sabe ali quem 

você é capaz de acionar para customizar mesmo já com a Manobra em andamento. 

f. A facilidade de geração de relatórios na Manobra Escolar de 2020? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

Não há necessidade de esperar o término da Manobra para gerar seu relatório 

porque você já tem acesso imediato aos dados que lhe permitem fazer a APA. Então 

por exemplo, uma coisa é juntar um monte de ficha de papel, do D-1, até o dia D, 

extrair o que interessa, aí passar para o chefe da DirEx que vai consultar o 

comandante. Com esses software para obter as informações basta gerar o pdf de 

cartão do Trello, e já se obtém a informação na hora, já anota, ou seja, se agiliza o 

processo de análise de informação. 

g. A compatibilidade do software empregado à metodologia proposta de coleta de 

oportunidades de melhoria e acompanhamento do rendimento dos discentes em 

comparação com outras ferramentas utilizadas outras edições de Manobra Escolar 

e/ou Exercício de Campanha vivenciados pelo senhor? 

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de fazer algum comentário? 

Muito superior, mas com a observação que eu já fiz, o anexo de arbitragem tem que 

ser mais impositivo e se dar menos liberdade de ação para os cursos, tem que ser 

imposto desde o começo. Em formato de um contrato de objetivo, do cumprimento 
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do que realmente está imposto e a capacitação dos OCA, bem como o 

estabelecimento de lista de tarefas realmente adequadas com aquilo que o futuro 

oficial vai encontrar no exercício de adestramento lá na tropa. Então o aspirante que 

comandou um pelotão de fuzileiro leve do 80 BIL da Manobra Escolar, quando ele 

for para a 12ª Brigada, para o 5º, 6º ou 4º BIL, ele não pode olhar para trás e falar 

“mas tá tudo diferente do que eu fiz como cadete”, tem que estar casando para ele 

acreditar realmente que ele foi arbitrado porque um dia esse militar também vai ser 

oficial, vai ser OCA e ele vai ser executante. Então realmente ali eu acho que valeu 

muito a pena, foi muito superior, mas eu acho que no Anexo da arbitragem e do 

próprio corpo da ordem de instrução e no cronograma de execução da 

preparação e execução nós temos que impor alguma coisa para que a 

ferramenta não seja subutilizada por alguns ou não utilizada, que é pior de 

tudo. 

h. O nível de percepção geral do acompanhamento do rendimento dos discentes na 

Manobra Escolar de 2020 em relação a Man Es de edições anteriores ou a 

exercícios de campanha vivenciados pelo senhor?  

( x ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa? 

A Manobra cumpriu perfeitamente a missão dela em relação ao comando e controle, 

permitiu uma consciência situacional comando extremamente útil até pela duração 

das reuniões que nós fazíamos, reuniões curtas, menos complicadas. Permitiu 

principalmente o controle com essas ferramentas para se antecipar a problemas 

futuros e acompanhar exatamente o que estava acontecendo mesmo à 

distância. Então foi sensacional porque cumpriu a missão e é uma coisa que deve 

ser mantida para o ano que vem e se possível essa mesma metodologia ser 

criada um caderno de instrução ou um caderno um manual escolar aqui da 

Academia ou uma norma acadêmica, regulando isso para todos os exercícios 

dos cursos ou do corpo de cadetes, claro guardadas as devidas proporções. Por 

exemplo, uma SIEsp no 3º ano é possível utilizar isso. É possível no futuro da SIEsp. 

Tem alguns PELOPS espalhados cumprindo missões das mais variadas é possível, 

a SIESP do 4º ano é possível utilizar, são frações constituídas, cumprindo missões 

quase de GLO. É possível acompanhar isso num estágio de montanha, por exemplo, 

ao invés dos cartões serem frações são oficinas. Na oficina de rapel noturno, definir 
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como cartões as tarefas a serem realizadas pelos cadetes, é uma forma de controlar 

também. Mas tudo deve ser colocado de maneira que no futuro esse tipo de 

comando e controle seja uma coisa natural. Não há necessidade de impor isso para 

uma Manobra porque ele já vai sendo feito ao longo do período, mal comparando foi 

a difusão do cenário da Manobra Escolar com antecedência para que a DE pudesse 

jogar no exercício do Conselho de Segurança simulado, o curso de engenharia usou 

no manda brasa deles lá numa operação e assim por diante. 

 

 

FIM DA ENTREVISTA 

Muito Obrigado pela Colaboração 
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APÊNDICE H 
Roteiro de Questionário 1 – Cmt Curso/S3 Curso 2020 

Questionário sobre a percepção acerca dos software GanttPro e Trello 
utilizados na Manobra Escolar 

O presente questionário tem por finalidade validar a percepção acerca da 

influência das funcionalidades de software identificadas na Manobra Escolar de 

2019 e em entrevistas preparatórias com especialistas. Um questionário está 

sendo distribuído para os O Lig DirEx e OCA da Manobra Escolar com a finalidade 

de identificar novas funcionalidades para software de consciência situacional e 

acompanhamento do rendimento de discentes em exercício no terreno.  

Entretanto, a perspectiva do senhor influenciará na possibilidade de 

aperfeiçoamento das ferramentas de consciência situacional em uso pelo Exército 

Brasileiro. Esse questionário é componente do mestrado do capitão Fernando 

Pazzinatto, em Ciências Militares, na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais.  

Desde já, agradeço a colaboração que é essencial para a consolidação da 

pesquisa e permitirá a elaboração de um trabalho científico voltado ao 

aprimoramento do de software voltado à consciência situacional e 

acompanhamento do rendimento de discente do Exército Brasileiro. 

1ª Parte – Perfil do respondente 

1. Qual a sua função na AMAN durante a Manobra Escolar? 

(  ) Comandante de Curso       (  ) Chefe da 3ª Seção de Curso 

2. Qual é o posto do senhor? 

(  ) Coronel   (  ) Tenente-coronel   (  ) Major   (  ) Capitão   (  ) 1º Tenente 

3. Em qual(is) edição(ões) da Manobra Escolar o senhor participou como 

instrutor? 

2ª Parte 

Verificação de capacidade de consciência situacional 
proporcionada pelo emprego dos software na DirEx 

4. Ao analisar as consequências do emprego dos software Trello e GanttPro, 

em comparação com outras edições de Manobra Escolar e Exercício de 

Campanha vivenciados como o senhor qualificaria: 

a. a velocidade de atualização sobre a situação atual do PMS na ME de 

2020? 

(  ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 
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b. o nível de profundidade das informações disponibilizadas na ME de 

2020? 

(  ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

c. o nível de identificação de integração e dependência entre os PMS na 

ME de 2020? 

(  ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

d. o nível de interação desde o OCA até a DIREx Geral na ME de 2020? 

(  ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

e. o pronto reconhecimento das atividades em andamento na ME de 

2020? 

(  ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

f. o pronto conhecimento das atividades em andamento na ME de 2020? 

(  ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

g. o nível da capacidade de compartimentação da informação contida 

noTrello e GanttPro em relação ao uso de uma Planilha, ainda que online, e outras 

ferramentas utilizadas outras edições de Manobra Escolar e Exercício de Campanha 

vivenciados como o senhor? 

(  ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

h. o nível da capacidade de eficiência estando sem rede (off-line) entre o 

software Trello comparado ao Pacificador e ao C² em Combate? 

(  ) muito superior  ( ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

i. o nível da capacidade de eficiência estando sem rede (off-line) entre o 

software GanttPro comparado ao Pacificador e ao C² em Combate? 

(  ) muito superior  (   ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

j. o nível da identificação dos óbices à execução do PMS conforme o 

planejado na ME de 2020? 

(   ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

k. o nível de percepção de ampliação geral da consciência situacional na 

ME de 2020 em relação a ME de edições anteriores? 

(   ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

 

3ª Parte 
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Verificação de capacidade do acompanhamento do rendimento dos 
discentes pelo emprego dos software na DirEx 

5. Ao analisar as consequências do emprego dos software Trello e GanttPro, 

em comparação com outras edições de Manobra Escolar e Exercício de 

Campanha vivenciados como o senhor qualificaria: 

a. A capacidade de expressar as condutas esperadas na ME de 2020? 

(  ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

b. A facilidade de uso das ferramentas, consideradas as possibilidades 

off-line e impressa, para registro das informações referentes ao rendimento dos 

discentes na ME de 2020? 

(  ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

c. A qualidade de armazenamento de dados dos PMS na ME de 2020? 

(  ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

d. A qualidade no acompanhamento de PMS na ME de 2020? 

(  ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

e. A capacidade organizar/agrupar, sob um critério personalizável, os 

PMS a serem avaliados, podendo agrupá-los conforme um critério personalizável na 

ME de 2020? 

(  ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

f. A facilidade de geração de relatórios na ME de 2019? 

(  ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

g. A compatibilidade do software empregado à metodologia proposta de 

coleta de oportunidades de melhoria e acompanhamento do rendimento dos 

discentes na Manobra Escolar de 2020? 

(  ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

l. O nível de percepção geral do acompanhamento do rendimento dos 

discentes na Manobra Escolar de 2020 em relação a Manobra Escolar de edições 

anteriores ou a exercícios de campanha vivenciados pelo senhor?  

(  ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

 

 

 

4ª Parte 
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Considerações sobre as funcionalidades dos software Trello e GanttPro 

Considerando que as funcionalidades, ou a maioria delas, presentes nos 

software Trello e GanttPro poderão ser utilizadas para desenvolver um software 

para o Exército Brasileiro ou ainda serem incorporadas ao Pacificador ou ao C² 

em Combate, por favor responda as seguintes indagações: 

6. O senhor gostaria de fazer algum comentário destacando de formar 

positiva ou negativa alguma característica do software Trello? 

7. O senhor gostaria de fazer algum comentário sobre alguma característica 

que o senhor acredite que seria essencial que um software com a mesma 

finalidade do Trello tivesse? 

8. O senhor gostaria de fazer algum comentário destacando de formar 

positiva ou negativa alguma característica do software GanttPro? 

9. O senhor gostaria de fazer algum comentário sobre alguma característica 

que o senhor acredite que seria essencial que um software com a mesma 

finalidade do GanttPro tivesse? 

10. O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa? 

FIM DO QUESTIONÁRIO 

Muito Obrigado pela Colaboração 
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APÊNDICE I 
Roteiro de Questionário 2 – O Lig DirEx/OCA ME 2020 

Questionário sobre as funcionalidades de software para consciência 
situacional utilizados na Manobra Escolar 

O presente questionário tem por finalidade validar funcionalidades 

identificadas em entrevistas preparatórias com especialista, além de identificar 

novas funcionalidades para software de consciência situacional e 

acompanhamento do rendimento de discentes em exercício no terreno. 

A percepção acerca da influência das funcionalidades de software 

identificadas na Manobra Escolar de 2019 e em entrevistas preparatórias com 

especialistas. 

A perspectiva do senhor influenciará na possibilidade de aperfeiçoamento 

das ferramentas de consciência situacional em uso pelo Exército Brasileiro.  

Esse questionário é componente do mestrado do capitão Fernando 

Pazzinatto, em Ciências Militares, na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais.  

Desde já, agradeço a colaboração que é essencial para a consolidação da 

pesquisa e permitirá a elaboração de um trabalho científico voltado ao 

aprimoramento do de software voltado à consciência situacional e 

acompanhamento do rendimento de discente do Exército Brasileiro. 

 

1ª Parte 

Perfil do respondente 

1. Qual a sua função na Manobra Escolar? 

(  ) O Lig na DirEx           (  ) OCA 

2. Qual é o posto do senhor? 

(  ) Coronel   (  ) Tenente-coronel   (  ) Major   (  ) Capitão   (  ) 1º Tenente 

3. Em qual(is) edição(ões) da Manobra Escolar o senhor participou como 

instrutor? 

4. O senhor utilizou o software Trello na ME de 2020 na AMAN? 

(  ) Sim       (  ) Não 
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2ª Parte 

Funcionalidades baseadas no Trello 

Com base na sua experiência com o uso da ferramenta Trello, por favor, 

selecione os itens considerados essenciais ou secundários. Destaco que os itens 

NÃO selecionados em nenhum dos casos serão considerados como 

DESNECESSÁRIOS e NÃO serão inseridos como funcionalidades em software do 

Exército Brasileiro. 

5. Julgue a funcionalidade presente no Trello: separação das frações por 

times - por exemplo, por função de combate ou partido vermelho/azul - limitando os 

usuários que podem CONSULTAR o conteúdo (item 1 da figura 1). 

 

Figura 1 – Separação por time e quadro 
Fonte: O autor 

(  ) Essencial        (  ) Secundária        (  ) Desnecessária 

6. Julgue a funcionalidade presente no Trello: separação das frações por 

quadros - por exemplo, por fração SU/U, OM apoiadora ou Estabelecimento de 

Ensino participante - limitando os usuários que podem ALTERAR o conteúdo (item 2 

da figura 1). 

(  ) Essencial        (  ) Secundária        (  ) Desnecessária 
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Figura 2 – Detalhes de um quadro do Trello 
Fonte: O autor 
7. Julgue a funcionalidade presente no Trello: Separação por LISTAS (item 2 

da figura 2) para organizar as atividades da peça de Manobra por diferentes critérios 

(Subunidade, PMS de maior vulto, dia de realização do PMS, localidade, etc) 

(  ) Essencial        (  ) Secundária        (  ) Desnecessária 

Com base nas figuras 2, 3 e 4, responda os itens 8 e 9. 

 

Gráfico  – Detalhes de um cartão do Trello 
Fonte: O autor 

 

Gráfico  – Detalhes de um cartão do Trello 
Fonte: O autor 
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8. Selecione quais funcionalidades são ESSENCIAIS para a especificação de 

atividades. (Não devem ser selecionadas as opções selecionadas como secundárias 

no item subsequente) 

□ lista de verificação  

□ descrição  

□ data de início  

□ comentários sobre a atividade 

□ anexo - documento nos diversos formatos  

□ anexo - fotos do tiradas pelo celular na versão para smartphone 

□ definição de alerta (lembrete) 

□ indicação, por meio de cor, sobre o início da atividade (em 

breve/atrasado/concluído) 

□ indicação de conclusão por meio de check (seleção de item) 

□ opção de copiar o cartão (tarefa com todos os seus itens) 

□ opção de importar lista de verificação 

□ criar múltiplas listas de verificação (mais de um checklist) 

□ compartilhar o cartão via aplicativo de mensagem 

□ compartilhar o link de acesso ao cartão 

□ definir "capa" do cartão - imagem que aparece no cartão, junto ao seu 

título, na interface de quadro 

□ exportar o cartão no pdf 

□ imprimir o cartão 

□ definir do nome do quadro somente pelo Administrador do quadro 

□ convidar pessoas para participar somente do quadro (quem não 

participa não pode alterar os cartões, ainda que seja do mesmo time) 

□ convidar pessoas para participar somente do quadro, ainda que não 

pertençam ao time 

□ copiar o quadro 

□ mover o quadro para outro time 

□ copiar a lista 

□ definir do nome da lista 

□ definir o nome do cartão 

□ arquivar cartão 
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□ excluir cartão 

□ arquivar lista 

□ excluir lista 

□ iniciar a criação de outro cartão imediatamente após a criação de um 

título de cartão dentro de uma lista na interface de quadro 

□ iniciar a criação de outra lista imediatamente após a criação de um 

título de lista na interface de quadro 

□ nos comentários: mencionar um membro do time, por meio de seu 

nome de usuário, para que receba um alerta da mensagem 

□ seguir/acompanhar as alterações que ocorrerem no cartão, por meio 

de seleção da opção referente a essa necessidade 

□ definir etiquetas por código de cores 

□ editar o comentário, após enviado 

□ registro de data e horário do envio do comentário 

□ opção de exclusão de comentário 

□ registro do usuário que preencheu a lista de verificação ou comentário 

□ registro do usuário que editou a lista de verificação ou comentário 

□ registro do usuário que excluiu a lista de verificação ou comentário 

□ atribuir responsável para o cartão 

□ opção de mover o cartão para outra lista 

□ opção de mover o cartão para outro time 

□ opção de mover o cartão para outro quadro 

□ opção de mover a lista para outro quadro 

□ atribuir responsável para a lista de verificação 

□ atribuir responsável para o item da lista de verificação 

□ funcionamento sem rede de internet - informando que a informação 

ainda não foi enviada ao servido, mas está registrada 

□ mover o subitem da lista de verificação por meio da ação de clicar, 

arrastar e soltar (drag and drop) 

□ reordenar o subitem da lista de verificação 

□ mover o cartão na lista por meio da ação de clicar, arrastar e soltar 

(drag and drop) 

□ reordenar o cartão de atividade na lista do quadro 
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□ mover a lista dentro do quadro por meio da ação de clicar, arrastar e 

soltar (drag and drop) 

□ reordenar a lista no interior do quadro 

□ opção de mover a lista para outro time 

9. Selecione quais funcionalidades são SECUNDÁRIAS para a especificação 

de atividades. (Não devem ser selecionadas as opções selecionadas como 

essenciais no item anterior) 

□ lista de verificação 

□ descrição 

□ data de início 

□ comentários sobre a atividade 

□ anexo - documento nos diversos formatos 

□ anexo - fotos do tiradas pelo celular na versão para smartphone 

□ definição de alerta (lembrete) 

□ indicação, por meio de cor, sobre o início da atividade (em 

breve/atrasado/concluído) 

□ indicação de conclusão por meio de check (seleção de item) 

□ opção de copiar o cartão (tarefa com todos os seus itens) 

□ opção de importar lista de verificação 

□ criar múltiplas listas de verificação (mais de um checklist) 

□ compartilhar o cartão via aplicativo de mensagem 

□ compartilhar o link de acesso ao cartão 

□ definir "capa" do cartão - imagem que aparece no cartão, junto ao seu 

título, na interface de quadro 

□ exportar o cartão no pdf 

□ imprimir o cartão 

□ definir do nome do quadro somente pelo Administrador do quadro 

□ convidar pessoas para participar somente do quadro (quem não participa 

não pode alterar os cartões, ainda que seja do mesmo time) 

□ convidar pessoas para participar somente do quadro, ainda que não 

pertençam ao time 

□ copiar o quadro 

□ mover o quadro para outro time 
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□ copiar a lista 

□ definir do nome da lista 

□ definir o nome do cartão 

□ arquivar cartão 

□ excluir cartão 

□ arquivar lista 

□ excluir lista 

□ iniciar a criação de outro cartão imediatamente após a criação de um título 

de cartão dentro de uma lista na interface de quadro 

□ iniciar a criação de outra lista imediatamente após a criação de um título 

de lista na interface de quadro 

□ nos comentários: mencionar um membro do time, por meio de seu nome 

de usuário, para que receba um alerta da mensagem 

□ seguir/acompanhar as alterações que ocorrerem no cartão, por meio de 

seleção da opção referente a essa necessidade 

□ definir etiquetas por código de cores 

□ editar o comentário, após enviado 

□ registro de data e horário do envio do comentário 

□ opção de exclusão de comentário 

□ registro do usuário que preencheu a lista de verificação ou comentário 

□ registro do usuário que editou a lista de verificação ou comentário 

□ registro do usuário que excluiu a lista de verificação ou comentário 

□ atribuir responsável para o cartão 

□ opção de mover o cartão para outra lista 

□ opção de mover o cartão para outro time 

□ opção de mover o cartão para outro quadro 

□ opção de mover a lista para outro quadro 

□ atribuir responsável para a lista de verificação 

□ atribuir responsável para o item da lista de verificação 

□ funcionamento sem rede de internet - informando que a informação ainda 

não foi enviada ao servido, mas está registrada 

□ mover o subitem da lista de verificação por meio da ação de clicar, arrastar 

e soltar (drag and drop) 
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□ reordenar o subitem da lista de verificação 

□ mover o cartão na lista por meio da ação de clicar, arrastar e soltar (drag 

and drop) 

□ reordenar o cartão de atividade na lista do quadro 

□ mover a lista dentro do quadro por meio da ação de clicar, arrastar e soltar 

(drag and drop) 

□ reordenar a lista no interior do quadro 

□ opção de mover a lista para outro time 

 

10. Julgue a funcionalidade presente no Trello: Versão para aplicativo de 

smartphone: 

 

Figura 5 – Quadro do Trello no smatphone 
Fonte: O autor 

(  ) Essencial        (  ) Secundária        (  ) Desnecessária 

 

11. Selecione as funcionalidades julgadas ESSENCIAIS na versão para 

aplicativo de smartphone: 

□ compatibilidade com o sistema do sistema operacional do android 

□ compatibilidade com o sistema operacional do iphone/Ipad (iOS)  

□ funcionamento sem rede de internet - informando que a informação 

ainda não foi enviada ao servido, mas está registrada 

□ atualização automática das informações inseridas quando o 

smartphone estava sem rede de internet disponível 
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□ alertas para datas de prazos conforme o selecionado na definição da 

data de entrega 

□ possuir as mesmas características das versões para 

computador/navegador de internet, adaptadas para uso em smartphone 

□ receber alertas no smartphone quanto ao horário de início (data de 

entrega) 

□ receber alertas no smartphone quanto ao preenchimento de 

comentário 

□ receber alertas no smartphone quanto à inclusão de anexo 

□ receber alertas no smartphone quanto ao preenchimento da lista de 

verificação por outro participante do quadro 

12. Selecione as funcionalidades julgadas SECUNDÁRIAS na versão para 

aplicativo de smartphone: 

□ compatibilidade com o sistema do sistema operacional do android 

□ compatibilidade com o sistema operacional do iphone/Ipad (iOS)  

□ funcionamento sem rede de internet - informando que a informação 

ainda não foi enviada ao servido, mas está registrada 

□ atualização automática das informações inseridas quando o 

smartphone estava sem rede de internet disponível 

□ alertas para datas de prazos conforme o selecionado na definição da 

data de entrega 

□ possuir as mesmas características das versões para 

computador/navegador de internet, adaptadas para uso em smartphone 

□ receber alertas no smartphone quanto ao horário de início (data de 

entrega) 

□ receber alertas no smartphone quanto ao preenchimento de 

comentário 

□ receber alertas no smartphone quanto à inclusão de anexo 

□ receber alertas no smartphone quanto ao preenchimento da lista de 

verificação por outro participante do quadro 

13. Julgue a funcionalidade não presente no Trello: inserção de valores 

(números) pré-definidos para seleção a partir de lista suspensa para 

seleção de grau/nota/índice 
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(  ) Essencial        (  ) Secundária        (  ) Desnecessária 

 

14. Julgue a funcionalidade não presente no Trello: anexo - arquivo de áudio 

(  ) Essencial        (  ) Secundária        (  ) Desnecessária 

 

15. Julgue a funcionalidade não presente no Trello: geração de relatório 

(  ) Essencial        (  ) Secundária        (  ) Desnecessária 

 

16. Julgue a funcionalidade não presente no Trello: dashboard (painel de 

controle) 

 

Figura 5 – Quadro do Trello no celular 
Fonte: Atlassian (2020) 

(  ) Essencial        (  ) Secundária        (  ) Desnecessária 

 

17. O senhor gostaria de sugerir uma ou mais características ou 

funcionalidades que considere desejáveis a um software semelhante ao Trello? 

 

3ª Parte 
Funcionalidades baseadas no GanttPro 

18. O senhor utilizou o software GanttPro na Manobra Escolar de 2020 na 

AMAN? 

19. (  ) Sim        (  ) tive contato, mas não operei o GanttPro  (  ) Não 
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20. Caso tenha respondido que utilizou ou teve contato com o GanttPro, 

responda as próximas perguntas com base na sua experiência com o uso 

da ferramenta GantrPro, por favor, selecione os itens considerados 

essenciais ou secundários. Destaco que os itens NÃO selecionados em 

nenhum dos casos serão considerados como DESNECESSÁRIOS e NÃO 

serão inseridos como funcionalidades em software do Exército Brasileiro. 

 

21. Julgue a funcionalidade presente no GanttPro: acompanhamento em 

tempo real da visualização 

 
Figura 6 – Linha do momento atual no GanttPro 
Fonte: O autor 

(  ) Essencial        (  ) Secundária        (  ) Desnecessária 

 
22. Qual é o intervalo temporal de duração da atividade que deve ser possível 

de verificar por meio da representação do tempo no gráfico de Gantt? 

 

Figura 8 – Divisão horária 
Fonte: O autor 

(  ) 1 hora   (  ) 30 min   (  ) 20 min   (  ) 15 min   (  ) 10 min  (  ) 5 min  (  ) 1 min 
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23. Selecione quais funcionalidades são ESSENCIAIS para a especificação 

de atividades (Figura 9): 

 

Figura 9 – Progressividade da conclusão da atividade 
Fonte: O autor 

□ agrupar as atividades  

□ criar subgrupos ilimitadamente 

□ dispor a relação de atividades na lateral esquerda, segundo o gráfico de 

Gantt 

□ mover a atividade entre os grupos por meio das ações clicar, arrastar e 

soltar (drag and drop) 

□ mostrar a atividade em barra com coloração configurável 

□ a situação (status) do andamento da atividade em barra com coloração 

escura gradativa configurável 

24. Selecione quais funcionalidades são SECUNDÁRIAS para a especificação 

de atividades (Figura 9). 

□ agrupar as atividades  

□ criar subgrupos ilimitadamente 

□ dispor a relação de atividades na lateral esquerda, segundo o gráfico de 

Gantt 

□ mover a atividade entre os grupos por meio das ações clicar, arrastar e 

soltar (drag and drop) 

□ mostrar a atividade em barra com coloração configurável 

□ a situação (status) do andamento da atividade em barra com coloração 

escura gradativa configurável 
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25. Selecione quais funcionalidades são ESSENCIAIS para a representação 

de INTEGRAÇÃO entre atividades (figuras 10 e 11): 

 

Figura 10 – Relações de vinculação e dependência 
Fonte: O autor 

 

Figura 11 – Início da segunda atividade anterior o término da primeira 
Fonte: O autor 

□ representação com linha que ilustre a relação de integração entre as 

atividades 

□ linha representativa que represente a integração entre atividades de dois 

grupos (OM) diferentes 

□ restauração dos dados no gráfico de Gantt para um momento anterior, 

corrigindo um erro cometido  

□ exportar o planejamento no Gantt em um formato que possa ser importado 

□ importar o planejamento no Gantt 

□ alteração da duração da atividade diretamente no gráfico, utilizando o 

mouse 

□ alterar o horário da atividade diretamente no gráfico, utilizando o mouse 

□ possuir uma linha vertical em vermelho que identifique o horário e 

momento atual dede 
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26. Selecione quais funcionalidades são SECUNDÁRIAS para a 

representação de INTEGRAÇÃO entre atividades (figuras 10 e 11): 

□ representação com linha que ilustre a relação de integração entre as 

atividades 

□ linha representativa que represente a integração entre atividades de dois 

grupos (OM) diferentes 

□ restauração dos dados no gráfico de Gantt para um momento anterior, 

corrigindo um erro cometido  

□ exportar o planejamento no Gantt em um formato que possa ser importado 

□ importar o planejamento no Gantt 

□ alteração da duração da atividade diretamente no gráfico, utilizando o 

mouse 

□ alterar o horário da atividade diretamente no gráfico, utilizando o mouse 

□ possuir uma linha vertical em vermelho que identifique o horário e 

momento atual dede 

 

27. Selecione os itens julgados ESSENCIAIS à funcionalidade de 

configuração de atividade do gráfico de Gantt 

 

Figura 12 – Configuração de atividade do gráfico de Gantt 
Fonte: O autor 

□ definir horário de início e de término 

□ atribuição de responsável pela atividade 

□ definir o nível de progresso do andamento da atividade 

□ definir o prazo da atividade 

□ definir o nível de prioridade da atividade 

□ definir o tipo da atividade como "tarefa" (algo com duração) ou "marco" 

(ponto/instante temporal) 
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28. Selecione os itens julgados SECUNDÁRIOS à funcionalidade de 

configuração de atividade do gráfico de Gantt 

□ definir horário de início e de término 

□ atribuição de responsável pela atividade 

□ definir o nível de progresso do andamento da atividade 

□ definir o prazo da atividade 

□ definir o nível de prioridade da atividade 

□ definir o tipo da atividade como "tarefa" (algo com duração) ou "marco" 

(ponto/instante temporal) 

29. Julgue a característica não presente no GanttPro:  geração de Matriz de 

Sincronização: 

 

Figura 13 – Relatório do GanttPro 
Fonte: O autor 

(  ) Essencial        (  ) Secundária        (  ) Desnecessária 

30. Selecione os itens julgados ESSENCIAIS à funcionalidade de definir 

diferentes tipos de dependências e vinculações entre atividades 

integradas: 
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Figura 14 – Tipos de dependências e vinculações do GanttPro 
Fonte: O autor 

□ ilustração gráfica da vinculação ou dependência  

□ (1) dependência que condiciona o horário de início da segunda atividade 

ao término da primeira atividade 

□ (2) dependência que condiciona o horário de início da segunda atividade 

ao início da primeira atividade 

□ (3) dependência que condiciona o horário de término da segunda atividade 

ao término da primeira atividade 

□ (4) dependência que condiciona o horário de término da segunda atividade 

ao início da primeira atividade 

31. Selecione os itens julgados SECUNDÁRIOS à funcionalidade de definir 

diferentes tipos de dependências e vinculações entre atividades integradas 

(Figura 14): 

□ ilustração gráfica da vinculação ou dependência  

□ (1) dependência que condiciona o horário de início da segunda atividade 

ao término da primeira atividade 

□ (2) dependência que condiciona o horário de início da segunda atividade 

ao início da primeira atividade 

□ (3) dependência que condiciona o horário de término da segunda atividade 

ao término da primeira atividade 

□ (4) dependência que condiciona o horário de término da segunda atividade 

ao início da primeira atividade 

 

32. Selecione os itens julgados ESSENCIAIS à funcionalidade de 

DEFASAGEM entre os horários dos diferentes tipos de dependências e 

vinculações entre atividades integradas: 
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Figura 15 – Defasagem nas dependências e vinculações do GanttPro 
Fonte: O autor 

 

Figura 16 – Configuração da defasagem nas dependências e vinculações 
Fonte: O autor 

□ definição em função da hora de fim da atividade primária (origem da seta 

de vinculação)  

□ definição em função da hora de fim da atividade vinculada (destino da seta 

de vinculação) 

33. Selecione os itens julgados ESSENCIAIS à funcionalidade de 

DEFASAGEM entre os horários dos diferentes tipos de dependências e 

vinculações entre atividades integradas (figuras 15 e 16): 

□ definição em função da hora de fim da atividade primária (origem da seta 

de vinculação)  

□ definição em função da hora de fim da atividade vinculada (destino da seta 

de vinculação) 

34. Julgue a funcionalidade não presente no GanttPro:  funcionamento sem 

rede de internet - informando que a informação ainda não foi enviada ao 

servido, mas está registrada 

(  ) Essencial        (  ) Secundária        (  ) Desnecessária 

35. Julgue a funcionalidade não presente no GanttPro:  ação de clicar no 

nome da atividade no Gantt e abrir o cartão da atividade, semelhante ao 

Trello: 
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(  ) Essencial        (  ) Secundária        (  ) Desnecessária 

36. Julgue a funcionalidade não presente no GanttPro: integração com 

georrefereniamento da tropa/elementos no terreno 

(  ) Essencial        (  ) Secundária        (  ) Desnecessária 

37. Julgue a funcionalidade não presente no GanttPro: Matriz de 

Sincronização com os dados expostos no gráfico de Gantt 

(  ) Essencial        (  ) Secundária        (  ) Desnecessária 

38. Julgue a funcionalidade não presente no GanttPro: alteração nos dados 

de planejamento diretamente relacionados na Matriz de Sincronização 

com os dados expostos no gráfico de Gantt 

(  ) Essencial        (  ) Secundária        (  ) Desnecessária 

39. Julgue a  funcionalidade não presente no GanttPro:  geração de relatório 

(  ) Essencial        (  ) Secundária        (  ) Desnecessária 

40. O senhor gostaria de fazer algum comentário sobre alguma funcionalidade 

de software citada? 

41. O senhor gostaria de sugerir uma ou mais características ou 

funcionalidades que considere desejáveis a um software semelhante ao 

GanttPro? 

4ª Parte 

Verificação de capacidade de consciência situacional 
proporcionada pelo emprego dos software na DirEx 

42. Ao analisar as consequências do emprego dos software Trello e GanttPro, 

em comparação com outras edições de Manobra Escolar e Exercício de Campanha 

vivenciados como o senhor qualificaria: 

a. a velocidade de atualização sobre a situação atual do PMS na ME de 

2020? 

(  ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

b. o nível de profundidade das informações disponibilizadas na ME de 

2020? 

(  ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

c. o nível de identificação de integração e dependência entre os PMS na 

ME de 2020? 

(  ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

d. o nível de interação desde o OCA até a DIREx Geral na ME de 2020? 
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(  ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

e. o pronto reconhecimento das atividades em andamento na ME de 

2020? 

(  ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

f. o pronto conhecimento das atividades em andamento na ME de 2020? 

(  ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

g. o nível da capacidade de compartimentação da informação contida 

noTrello e GanttPro em relação ao uso de uma Planilha, ainda que online, e outras 

ferramentas utilizadas outras edições de Manobra Escolar e Exercício de Campanha 

vivenciados como o senhor? 

(  ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

h. o nível da capacidade de eficiência estando sem rede (off-line) entre o 

software Trello comparado ao Pacificador e ao C² em Combate? 

(  ) muito superior  ( ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

( ) Nunca tive contato em exercício de campanha com o Pacificador e tampouco com 

o  C² em Combate 

i. o nível da capacidade de eficiência estando sem rede (off-line) entre o 

software GanttPro comparado ao Pacificador e ao C² em Combate? 

(  ) muito superior  (   ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

( ) Nunca tive contato em exercício de campanha com o Pacificador e tampouco com 

o  C² em Combate 

j. o nível da identificação dos óbices à execução do PMS conforme o 

planejado na ME de 2020? 

(   ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

k. o nível de percepção de ampliação geral da consciência situacional na 

ME de 2020 em relação a ME de edições anteriores? 

(   ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

5ª Parte 

Verificação de capacidade do acompanhamento do rendimento dos 
discentes pelo emprego dos software na DirEx 

43. Ao analisar as consequências do emprego dos software Trello e GanttPro, 

em comparação com outras edições de Manobra Escolar e Exercício de Campanha 

vivenciados como o senhor qualificaria: 
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h. A capacidade de expressar as condutas esperadas na ME de 2020? 

(  ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

i. A facilidade de uso das ferramentas, consideradas as possibilidades 

off-line e impressa, para registro das informações referentes ao rendimento dos 

discentes na ME de 2020? 

(  ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

j. A qualidade de armazenamento de dados dos PMS na ME de 2020? 

(  ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

k. A qualidade no acompanhamento de PMS na ME de 2020? 

(  ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

l. A capacidade organizar/agrupar, sob um critério personalizável, os 

PMS a serem avaliados, podendo agrupá-los conforme um critério personalizável na 

ME de 2020? 

(  ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

m. A facilidade de geração de relatórios na ME de 2020? 

(  ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

n. A compatibilidade do software empregado à metodologia proposta de 

coleta de oportunidades de melhoria e acompanhamento do rendimento dos 

discentes na Manobra Escolar de 2020? 

(  ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

l. O nível de percepção geral do acompanhamento do rendimento dos 

discentes na Manobra Escolar de 2020 em relação a Manobra Escolar de edições 

anteriores ou a exercícios de campanha vivenciados pelo senhor?  

(  ) muito superior  (  ) pouco superior  (  ) igual (  ) inferior (  ) muito inferior 

44. O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa? 

FIM DO QUESTIONÁRIO 

Muito Obrigado pela Colaboração 
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J.1 RESULTADOS SOBRE ACOMPANHAMENTO DOS DISCENTES 

J.1.1 Capacidade de avaliação 

Definiu-se como pergunta o seguinte texto: “Ao analisar as consequências do 

emprego dos software Trello e GanttPro, em comparação com outras edições de 

Manobra Escolar e Exercício de Campanha vivenciados como o senhor qualificaria a 

capacidade de expressar as condutas esperadas na ME de 2019/2020?”. 

 
GRÁFICO J.1- Percepção sobre a capacidade de avaliar os discentes na ME de 2019/2020 
Fonte: O autor. 

No gráfico J.1 constata-se, sobre a capacidade de expressar as condutas 

esperadas nas duas últimas ME, que a maioria dos respondentes considerou como 

superior. Houve uma unanimidade entre entrevistados, O Lig DirEx e Cmt de Cursos, 

além de mais de 95% dos OCA considerarem essa capacidade superior devido ao 

uso dos software GanttPro e Trello. 

TABELA J.1 - Percepção dos S3 de Curso acerca da capacidade de expressar as condutas 
esperadas nos software 

Perfil fi fri % 

Muito superior 4 0.50000 50,00 
Pouco superior 0 0.00000 0,00 

Igual 4 0.50000 50,00 
Pouco inferior 0 0.00000 0,00 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 

Total 8 1.000 100% 

Fonte: O autor 

Cabe a ressalva de metade dos S3 de Curso (Tabela J.1) que consideraram a 

capacidade de expressar condutas como igual às ME anteriores. Contudo, embora 

metade dos S3 de Curso compartilhem dessa percepção, apenas 4,41% dos OCA 

concordam com essa avaliação, conforme a tabela J.2. 
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TABELA J.2 - Percepção do OCA acerca da capacidade de expressar as condutas esperadas nos 

software 
Perfil fi fri % 

Muito superior 55 0.80882 80,88 
Pouco superior 10 0.14706 14,71 

Igual 3 0.04412 4,41 
Pouco inferior 0 0.00000 0,00 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 

Total 68 1.000 100% 

Fonte: O autor 

Além disso, verifica-se uma contraposição acentuada de opiniões dentro do 

universo dos S3 de Curso, haja vista que a outra metade considerou essa 

capacidade como muito superior, da mesma forma que os Cmt Curso também foram 

unânimes neste sentido. 

O Cel Zillo, coordenador da Manobra pelo DECEx, ao longo de sua entrevista 

elogia a possibilidade do uso da lista de verificação (checklist) informatizada e 

online, por meio do software Trello (Apd C, pergunta 9 c., e, 10 d.). O TC Vicente, 

Cmt do CA da ESA em 2019 e 2020, único entrevistado a qualificar como “pouco 

superior”, comenta que “as condutas esperadas sempre estiveram presentes nas 

versões impressas, seja na ‘Caderneta do OCA’ ou na matriz de sincronização” (Apd 

E, pergunta 7 a). O TC Lacerda, E3 da AMAN em 2018 e 2019, elucida que o 

registro da conduta foi facilitado de maneira significativa com o uso dos software. 

 Destaca-se que o Cel Martini, E3 AMAN de 2020, teve a mesma percepção 

que o TC Lacerda julgando como muito superior a capacidade de expressar as 

condutas esperadas. O coordenador da ME de 2020 também atribuir à lista de 

verificação a melhora no acompanhamento do rendimento dos discentes (Apd G, 

pergunta 9 c). Conclui-se do exposto neste item que a funcionalidade de lista de 

verificação, presente exclusivamente no Trello, contribui de sobremaneira para o 

acompanhamento do rendimento dos discentes e pode ser considerado como um 

requisito essencial a um software que se destine a esse fim. 

J.1.2 Usabilidade de software 

Definiu-se como pergunta o seguinte texto: “Ao analisar as consequências do 

emprego dos software Trello e GanttPro, em comparação com outras edições de 

Manobra Escolar e Exercício de Campanha vivenciados como o senhor qualificaria a 

facilidade de uso das ferramentas, consideradas as possibilidades off-line e 
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impressa, para registro das informações referentes ao rendimento dos 

discentes na ME de 2019/2020?”. 

 

GRÁFICO J.2 - Percepção sobre a facilidade de uso dos software na ME de 2019/2020 
Fonte: O autor. 

No gráfico J.2 constata-se, sobre a facilidade de uso dos software, que 

maioria dos respondentes considerou superior. Houve uma unanimidade entre 

entrevistados classificando como muito superior.  

TABELA J.3 - Percepção do S3 de Curso acerca da facilidade de uso dos software 

Perfil fi fri % 

Muito superior 5 0.62500 62,50 
Pouco superior 1 0.12500 12,50 

Igual 2 0.25000 25,00 
Pouco inferior 0 0.00000 0,00 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 

Total 8 1.000 100% 

Fonte: O autor 

Cabe a ressalva de 25% dos S3 de Curso (Tabela J.3) consideraram a 

facilidade como igual. Os O Lig da DirEx e os OCA atuaram como usuários e 

operadores dos software.  

TABELA J.4 - Percepção do O Lig da DirEx acerca da facilidade de uso dos software 

Perfil fi fri % 

Muito superior 4 0.50000 50,00 
Pouco superior 4 0.50000 50,00 

Igual 0 0.00000 0,00 
Pouco inferior 0 0.00000 0,00 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 

Total 8 1.000 100% 

Fonte: O autor 

Dentre os O Lig da DirEx metade percebeu como muito superior, enquanto a 

outra metade avaliou como pouco superior (Tabela J.4). 

Contudo, dentre os OCA 2,94% (Tabela J.5) avaliaram como pouco inferior. 

Disso pode-se inferir que embora haja facilidade de uso ainda há oportunidades de 

melhorias, inclusive com o uso desses software. 
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TABELA J.5 - Percepção do OCA acerca da facilidade de uso dos software 

Perfil fi fri % 

Muito superior 53 0.77941 77,94 
Pouco superior 12 0.17647 17,65 

Igual 1 0.01471 1,47 
Pouco inferior 2 0.02941 2,94 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 

Total 68 1.000 100% 

Fonte: O autor 

O Cel Martini comenta que o GanttPro é um software “um pouco mais hostil 

em relação ao Trello” (pergunta 8). Contudo, esse oficial salienta que há a 

necessidade de romper o paradigma do pacote office, no qual ocorre a 

alfabetização, no Brasil, quanto ao uso dos meios de tecnologia da informação 

(pergunta 9 f.). 

O Cel Zillo reiteradas vezes alerta quanto à necessidade de capacitar os 

usuários dos software o mais cedo possível e que esses militares não sejam 

substituídos após a capacitação até o término da Manobra Escolar (Apd C, pergunta 

7, 8, 13). Por outro lado, o TC Vicente comenta que “Trello tem a vantagem de ser 

uma ferramenta muito intuitiva, então você sem depender de haver um militar 

muito adestrado, rapidamente se consegue montar as abas que são necessárias e 

gerenciar as informações de uma maneira muito rápida e organizada” (Apd E, 

pergunta 4). Essa opinião é ratificada pelo TC Lacerda (Apd D, pergunta 10h) e pelo 

Cel Martini (Apd G, pergunta 9c). 

Conclui-se do exposto neste item que a usabilidade do Trello é elevada, a 

qual por ser um requisito não funcional (item 2.3.1.1.2, p. 81) deve ser objeto de 

análise aprofundada dos desenvolvedores, haja visto o seu caráter subjetivo. O 

GanttPro, por sua vez, requer que haja uma capacitação prévia para os seus 

usuários. Mais ainda, a utilização do Gráfico de Gantt, por meio de software como o 

GanttPro, seguramente merece um detalhamento acerca de melhores práticas em 

um caderno de instrução, como sugere o Cel Martini (Apd G, pergunta 11 h) ou 

manual técnico. 

Aos desenvolvedores, sugere-se que possibilitem a criação de alerta de 

aproximação temporal de atividade integrada, por meio de pop-up citada pelo Cel 

Martini (Apd G, pergunta 9 d), somada à utilização de filtro de grupos a serem 

exibidos. Ou seja, havendo uma atividade integrada prevista para iniciar na próxima 

hora, surgiria um pop-up ao usuário, já com a opção de exibir apenas a sua peça de 

manobra e a peça de manobra com ação integrada. Por fim, o Cel Martini sugeriu, 
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ainda, que no GanttPro houvesse a funcionalidade de configurar um alerta a ser 

emitido como mensagem de “pop-up”, quando determinado tempo do início de um 

PMS especificado for atingido. 

J.1.3 Histórico 

Definiu-se como pergunta o seguinte texto: “Ao analisar as consequências do 

emprego dos software Trello e GanttPro, em comparação com outras edições de 

Manobra Escolar e Exercício de Campanha vivenciados como o senhor qualificaria a 

qualidade de armazenamento de dados dos PMS na ME de 2019/2020?”. 

 

GRÁFICO J.3 - Percepção sobre a qualidade de armazenamento de dados dos PMS na ME de 
2019/2020 

Fonte: O autor. 

No gráfico J.3 verifica-se, sobre o armazenamento de dados dos PMS, que 

maioria dos respondentes considerou superior.  

TABELA J.6 - Percepção do S3 de Curso acerca da facilidade de uso dos software 

Perfil fi fri % 

Muito superior 5 0.67500 67,50 
Pouco superior 1 0.12500 12,50 

Igual 2 0.25000 25,00 
Pouco inferior 0 0.00000 0,00 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 

Total 8 1.000 100% 

Fonte: O autor 

Houve uma unanimidade entre entrevistados, Cmt de Curso e O Lig da DirEx 

classificando como superior. Cabe à ressalva de 25% dos S3 de Curso (Tabela J.6) 

consideraram o nível de armazenamento como igual. Dentre os OCA mais de 97% 

avaliaram como superior a questão de armazenar dados para que se manteve um 

histórico dos PMS (Tabela J.7). 
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TABELA J.7 - Percepção do OCA acerca da facilidade de uso dos software 

Perfil fi fri % 

Muito superior 62 0.91176 91,18 
Pouco superior 4 0.05882 5,88 

Igual 2 0.02941 2,94 
Pouco inferior 0 0.00000 0,00 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 

Total 68 1.000 100% 

Fonte: O autor 

O Cel Martini comenta que a utilização dos software possibilitou que 

houvesse uma democratização dos dados ao disponibilizar o conhecimento, uma 

vez que está difundido para todos os níveis hierárquicos entre os instrutores (Apd G, 

pergunta 11 c). Desta forma, verifica-se que com o uso dos software GanttPro e 

Trello a “externalização” do modelo SECI (item 2.2.3.1.2, 68) foi aplicada de por 

meio do registro do acompanhamento do rendimento dos discentes e das 

oportunidades de melhoria, possibilitando, assim, a existência das demais fases, 

“combinação” e “internalização”. 

No mesmo sentido, Cel Zillo relaciona o relatórios gerados pelos Cursos 

terem como base as observações no preenchimento das condutas esperadas 

na lista de verificação do Trello, e o registro dos comentários pelos OCA para os 

O Lig da DirEx. Define que essas ações possibilitaram a elaboração dos relatórios 

para que se pudesse agir no instruendo no ano seguinte com base nas informações 

coletadas e analisadas (Apd C, pergunta 9 c.), confirmando a execução da fase de 

“combinação” do modelo SECI (item 2.2.3.1.3, p. 71). O Cel Martini sugere basear 

as listas de verificações nos programas padrão de adestramento que poderiam 

ser acessadas com listas “pré-definidas” em uma base de dados centralizada 

(Apd G, pergunta 9 c.).  

Conclui-se do exposto neste item que as funcionalidades de gerar lista de 

verificação e comentários nos cartões do Trello, bem como a permanência destes 

dados para consulta favorecem o armazenamento de informações como fonte de 

histórico. A fase da externalização do modelo SECI (item 2.2.3.1.2, p. 68) é 

consubstanciada no uso dessas funcionalidades segundo o modelo proposto pelo 

anexo de arbitragem, que a destina para o registro de oportunidades de melhoria. 

Como requisito sugere-se, com prioridade secundária, a funcionalidade de 

seleção de cartões para envio a quadro destinado a formação de arquivo histórico. 

Ademais, ressalta-se a sugestão de uma base de listas de verificação padronizada, 

conforme sugerido pelo Cel Martini. 
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J.1.4 Consciência situacional 

Definiu-se como pergunta o seguinte texto: “Ao analisar as consequências do 

emprego dos software Trello e GanttPro, em comparação com outras edições de 

Manobra Escolar e Exercício de Campanha vivenciados como o senhor qualificaria a 

qualidade de acompanhamento de PMS na ME de 2019/2020?”. 

 

GRÁFICO J.4 - Percepção sobre qualidade de acompanhamento de PMS na ME de 2019/2020 
Fonte: O autor. 

No gráfico J.4 constata-se, sobre a qualidade de acompanhamento de PMS, 

que a maioria dos respondentes considerou superior se comparada às edições 

anteriores da ME. Houve uma unanimidade entre entrevistados e 87,5% dos O Lig 

classificaram como muito superior (Tabela J.8). 

TABELA J.8 - Percepção do O Lig da DirEx acerca do acompanhamento dos PMS 

Perfil fi fri % 

Muito superior 7 0.87500 87,50 
Pouco superior 0 0.00000 0,00 

Igual 1 0.12500 12,50 
Pouco inferior 0 0.00000 0,00 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 

Total 8 1.000 100% 

Fonte: O autor 

Todos os Cmt de Cursos consideraram como superior. Por outro lado e de 

maneira contraditória, 37,5% dos S3 de Curso (Tabela J.9) e 8,82% dos OCA 

consideraram o nível de acompanhamento como igual.  

TABELA J.9 -  Percepção do S3 de Curso acerca do acompanhamento dos PMS 

Perfil fi fri % 

Muito superior 5 0.62500 62,50 
Pouco superior 0 0.00000 0,00 

Igual 3 0.37500 37,50 
Pouco inferior 0 0.00000 0,00 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 

Total 8 1.000 100% 

Fonte: O autor 
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Houve ainda 1 (um) OCA, ou seja, 1,47% dentre a totalidade que considerou 

que o acompanhamento foi pouco inferior (Tabela J.10).  

TABELA J.10 - Percepção do OCA acerca do acompanhamento dos PMS 

Perfil fi fri % 

Muito superior 55 0.80882 80,88 
Pouco superior 6 0.08824 8,82 

Igual 6 0.08824 8,82 
Pouco inferior 1 0.01471 1,47 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 

Total 68 1.000 100% 

Fonte: O autor 

A questão da qualidade da consciência situacional é discutida de maneira 

aprofundada no item 4.4. Entretanto, de maneira sintética o Cel Martini, que 

classificou como muito superior, apresenta argumento favorável ao 

acompanhamento do rendimento dos instruendos com o uso dos software GanttPro 

e Trello. Cita a funcionalidade de inserção de fotos e da lista de verificação online, 

a qual sugere que seja integrada a um aplicativo de mensagens futuramente 

(Apd G, pergunta 11 d). O Maj Átlia Torres destaca a funcionalidade do GranttPro de 

exibir uma linha vermelha vertical que sinaliza o momento atual e permite verificar 

com maior clareza a a situação de andamento previsto dos PMS (Apd F, pergunta 

5b). Tanto o Maj Átila Torres (Apd F, pergunta 5c) quando o Cel Martini (Apd G, 

pergunta 9b) prospectam como desejável o envio de filmagem online do PMS para 

incremento da qualidade do acompanhamento do rendimento do discente, 

ampliando a consciência situacional da DirEx. 

Conclui-se do exposto neste item que o conjunto das funcionalidades 

presentes no Trello e no GanttPro favorece a percepção do acompanhamento do 

rendimento estar disponível, ou seja, produz uma percepção de ampliação da 

consciência situacional, fato esse que respalda a escolha desses software para este 

fim bem como para serem objetos do presente estudo. 

J.1.5 Organização 

Definiu-se como pergunta o seguinte texto: “Ao analisar as consequências do 

emprego dos software Trello e GanttPro, em comparação com outras edições de 

Manobra Escolar e Exercício de Campanha vivenciados como o senhor qualificaria a 

capacidade organizar os PMS a serem avaliados, podendo agrupá-los 
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conforme um critério personalizável na ME de 2019/2020?”. 

 
GRÁFICO J.5 - Percepção sobre organização dos PMS na ME de 2019/2020 
Fonte: O autor. 

No gráfico J.5 constata-se, sobre a organização de PMS propiciada pelo uso 

dos software GanttPro e Trello, que maioria dos respondentes considerou superior. 

Houve uma unanimidade entre entrevistados e Cmt de Curso em considerar como 

muito superior. 

Por outro lado e de maneira inusitada, 1 (um) dos S3 de Curso 12,5% (Tabela 

J.11) e 1 (um) OCA, ou seja, 1,47% consideraram o nível de acompanhamento 

como igual. 

TABELA J.11 - Percepção dos S3 de Curso acerca da organização dos dados dos PMS 

Perfil fi fri % 

Muito superior 6 0.75000 87,50 
Pouco superior 1 0.12500 12,50 

Igual 1 0.12500 12,50 
Pouco inferior 0 0.00000 0,00 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 

Total 8 1.000 100% 

Fonte: O autor 

Houve outros 2 (dois) OCA, ou seja, 2,94% dentre a totalidade que 

considerou que o acompanhamento foi pouco inferior (Tabela J.12), em 

contraposição à 95,49% dos OCA que consideram o nível de organização como 

superior.  

TABELA J.12 - Percepção do OCA acerca da organização dos dados dos PMS 

Perfil fi fri % 

Muito superior 55 0.80882 80,88 
Pouco superior 10 0.14706 14,71 

Igual 1 0.01471 1,47 
Pouco inferior 2 0.02941 2,94 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 

Total 68 1.000 100% 

Fonte: O autor 

O Cel Zillo destaca a possibilidade do GanttPro de exibir as atividades 

agrupadas como muito importante e que define como fundamental a funcionalidade 
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de vinculação dos PMS ilustradas por seta. Complementa, citando a flexibilidade 

do software que permite ajustar a duração das atividades e de representar a 

defasagem de horário entre atividade vinculadas (Apd C, pergunta 9 b.). 

Em convergência de entendimento, o Cel Martini destaca que no GanttPro se 

pode personalizar quais os atores (peças de manobra) ficaram em evidência, o 

que facilita o acompanhamento das integrações entre as frações, materializada 

nesse software por uma linha amarela que conecta os PMS relacionados, 

inclusive com PMS da divisão de ensino. Reforça a qualidade de organização do 

software comentando que a personalização pode ser feita mesmo com a Manobra já 

em andamento (Apd G, pergunta 11 e). 

O TC Vicente compara o GanttPro com o Pacificador quanto à organização. 

Explica que com o GanttPro a capacidade de agrupar as frações atende uma 

necessidade identificada por ele quando trabalho na 3ª Seção da 1ª Divisão de 

Exercito. Naquela ocasião, o TC Vicente vivenciou a dificuldade de ter que atribuir 

nomes às frações no Pacificador, que por organizar por ordem alfabética, 

impossibilitava que as OM da 9ª Bridada de Infantaria ficassem juntas devido à 

numeração das OM não ser sequencial (Apd E, pergunta 6 f). 

Por todo os exposto, infere-se que uma das maiores vantagens advindas do 

uso do GanttPro, inclusive quando comparado ao Pacificador, são as suas 

funcionalidades de agrupar as atividades ou PMS por peça de manobra e de inserir 

uma linha de vinculação que representa as integrações. Essas funcionalidades, 

portanto, devem ser priorizadas como essenciais por auxiliarem os usuários a 

organizar os dados com os quais estão gerenciando. 

4.3.6 Relatoria 

 
GRÁFICO J.6 - Percepção sobre a relatoria dos PMS na ME de 2019/2020 
Fonte: O autor. 
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Definiu-se como pergunta o seguinte texto: “Ao analisar as consequências do 

emprego dos software Trello e GanttPro, em comparação com outras edições de 

Manobra Escolar e Exercício de Campanha vivenciados como o senhor qualificaria a 

facilidade de geração de relatório na ME de 2019/2020?”. 

No gráfico J.6 constata-se, sobre a relatoria de PMS propiciada pelo uso dos 

software GanttPro e Trello, que maioria dos respondentes considerou superior. 

Houve uma unanimidade entre entrevistados em considerar como muito superior. 

TABELA J.13 - Percepção dos S3 de Curso acerca da facilidade de relatoria dos PMS 

Perfil fi fri % 

Muito superior 3 0.37500 37,50 
Pouco superior 2 0.25000 25,00 

Igual 3 0.37500 37,50 
Pouco inferior 0 0.00000 0,00 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 

Total 8 1.000 100% 

Fonte: O autor 

Observa-se que 37,5% S3 de Curso (Tabela J.13) considerou a facilidade de 

relatoria como igual, enquanto metade dos O Lig da DirEx classificaram como muito 

superior e a outra metade como pouco superior (Tabela J.14). Destaca-se que os O 

Lig da DirEx são responsáveis por consolidar o relatório diário de oportunidades de 

melhoria que deve ser entregue ao Cmt de Curso. 

TABELA J.14 - Percepção dos O Lig da DirEx acerca do facilidade de relatoria dos PMS 

Perfil fi fri % 

Muito superior 4 0.50000 50,00 
Pouco superior 4 0.50000 50,00 

Igual 0 0.00000 0,00 
Pouco inferior 0 0.00000 0,00 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 

Total 8 1.000 100% 

Fonte: O autor 

Houve 1 (um) OCA, ou seja, 1,47% dentre a totalidade que considerou que o 

acompanhamento foi igual (Tabela J.15). 

TABELA J.15 - Percepção do OCA acerca da facilidade de relatoria dos software 

Perfil fi fri % 

Muito superior 52 0.76471 76,47 
Pouco superior 15 0.22059 22,06 

Igual 1 0.01471 1,47 
Pouco inferior 0 0.00000 0,00 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 

Total 68 1.000 100% 

Fonte: O autor 

O GanttPro possui a funcionalidade de exportar os dados para uma 
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planilha com dados referentes ao nome da atividade, o grupo (fração) a qual 

pertence, o horário de início e o horário de previsão de término. Destaca-se que o 

Trello não possui a capacidade de gerar relatório. 

Contudo, o Cel Martini destaca que a inserção deste software, que permite 

transformar um cartão em pdf, se dispensa a necessidade de esperar o término da 

Manobra para gerar um relatório porque se tem acesso imediato aos dados que 

permitem fazer a APA. O E3 da AMAN de 2020 compara com o cenário em que há 

necessidade de se juntar “um monte de ficha de papel, do D-1, até o dia D, extrair o 

que interessa, e só então passar para o chefe da DirEx que vai consultar o 

comandante” (Apd G, pergunta 11 f.). 

Como mencionado no item 4.3.3 (p. 159) acerca da capacidade de 

armazenamento para formação de histórico, o Cel Zillo relaciona tanto o registro dos 

relatórios gerados com base nas observações no preenchimento das condutas 

esperadas na lista de verificação do Trello, quanto o registro dos comentários 

pelos OCA para os O Lig possibilitaram a elaboração dos relatórios para que se 

pudesse agir no instruendo no ano seguinte com base nas informações coletadas e 

analisadas (Apd C, pergunta 9 c.) 

Por fim, o TC Lacerda define a facilidade de geração de relatórios como 

“imbatível” devido ao uso dos software por armazenarem uma quantidade 

significativa de dados (Apd D, pergunta 11 f.). 

Como requisito sugere-se, com prioridade secundária, a geração de relatório, 

no Trello, para o qual fossem elegíveis os comentários dos cartões selecionados por 

meio de filtro ou seleção própria para a geração de relatório. 

Sugere-se ainda que o comentário pudesse ser classificado por critério 

personalizável, mesmo em momento posterior a sua elaboração. Esse critério seria 

utilizado para separar os diversos comentários, classificando-os. Por exemplo, 

poderiam ser definidos os critérios: oportunidade de melhoria no conteúdo instrução; 

e oportunidade de melhoria na elaboração do PMS ou atividade. Em consequência, 

na geração do relatório os comentários seriam separados, informando o cartão 

organizado, conforme o critério atribuído. Por fim, por análise do domínio deste 

pesquisador verificou-se a necessidade da funcionalidade de fazer download de 

imagem contida no cartão do Trello. 

 



333 

J.1.7 Aplicabilidade 

Definiu-se como pergunta o seguinte texto: “Ao analisar as consequências do 

emprego dos software Trello e GanttPro, em comparação com outras edições de 

Manobra Escolar e Exercício de Campanha vivenciados como o senhor qualificaria a 

compatibilidade do software empregado à metodologia proposta de coleta de 

oportunidades de melhoria e acompanhamento do rendimento dos discentes 

na ME de 2019/2020?”. 

 
GRÁFICO J.7 - Percepção sobre aplicabilidade dos software face à metodologia 
Fonte: O autor. 

No gráfico J.7 constata-se, sobre a aplicabilidade dos software à metodologia 

de PMS propiciada pelo uso dos software GanttPro e Trello, que maioria dos 

respondentes considerou superior. Houve uma unanimidade entre entrevistados em 

considerar como muito superior. 

TABELA J.16 - Percepção dos Cmt de Curso acerca da facilidade de relatoria dos PMS 

Perfil fi fri % 

Muito superior 5 0.62500 62,50 
Pouco superior 3 0.37500 37,50 

Igual 0 0.00000 0,00 
Pouco inferior 0 0.00000 0,00 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 

Total 8 1.000 100% 

Fonte: O autor 

A totalidade dos Cmt de Curso julgou como superior a compatibilidade dos 

software com a metodologia proposta, dentre os quais 62,5% consideraram como 

muito superior (Tabela J.16). 

TABELA J.17 - Percepção dos S3 de Curso acerca da facilidade de relatoria dos PMS 

Perfil fi fri % 

Muito superior 4 0.50000 50,00 
Pouco superior 2 0.25000 25,00 

Igual 2 0.25000 25,00 
Pouco inferior 0 0.00000 0,00 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 

Total 8 1.000 100% 

Fonte: O autor 
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Observa-se que 75% S3 de Curso (Tabela J.17) considerou a compatibilidade 

como superior. Todos os O Lig da DirEx classificaram como superior, dentre os 

quais 87,5% avaliaram como muito superior (Tabela J.18).  

TABELA J.18 - Percepção dos O Lig da DirEx acerca do facilidade de relatoria dos PMS 

Perfil fi fri % 

Muito superior 7 0.87500 87,50 
Pouco superior 1 0.12500 12,50 

Igual 0 0.00000 0,00 
Pouco inferior 0 0.00000 0,00 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 

Total 8 1.000 100% 

Fonte: O autor 

O TC Lacerda, E3 da AMAN na ME de 2018 e de 2019 comenta ter julgado 

como muito superior devido ao fato de “tudo ficar registrado de imediato no Trello”. 

Complementa relatando que enquanto os avaliados realizam o PMS o OCA que 

acompanha e anota no próprio cartão do PMS o feedback desse PMS sobre as 

oportunidades de melhoria, as dificuldades, as sugestões para o ano seguinte, as 

sugestões para a doutrina, o rendimento do aluno (Apd D, pergunta 11 g.). 

O Cel Martini, E3 da AMAN na ME de 2020, elucida que classifica como muito 

superior, mas desejoso do anexo de arbitragem ser mais impositivo, com menos 

liberdade de ação para os cursos, sendo imposto desde o começo. Estipula que o 

anexo de arbitragem deve ter o formato de um contrato de objetivo, cobrando o 

cumprimento do que realmente está imposto e a capacitação dos OCA, bem como o 

estabelecimento de lista de tarefas realmente adequadas com aquilo que o futuro 

oficial vai encontrar no exercício de adestramento lá na tropa (Apd G, pergunta 11 

g.). 

O TC Vicente destaca que o uso do Trello, bem como do GanttPro, auxiliam a 

identificar se há algum atraso em relação à previsão constante no planejamento 

(Apd E, pergunta 4). O Cel Zillo destaca a relevância das funcionalidades de 

expressar e acompanhar o rendimento face à conduta esperada, bem como o envio 

de comentários do OCA que propiciam uma maior efetividade para o 

acompanhamento do rendimento do discente e ampliam a consciência situacional 

(Apd C, pergunta 9c). 

Do exposto constatam-se como coerentes ao vivenciado nas ME de 2019 e 

2020 as opiniões do TC Lacerda e do Cel Martini, das quais se infere que os 

software evidenciam elevada aplicabilidade da metodologia de acompanhamento do 
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rendimento dos discentes por viabilizarem o processo disposto no anexo de 

arbitragem. 

A opinião do TC Lacerda exemplifica a capacidade de atendimento das 

necessidades de obtenção de dados e realização de gestão pela DirEx por meio do 

uso do Trello e do GanttPro. A opinião do Cel Martini transparece a necessidade de 

maior envolvimento pelos Cursos no processo de rendimento voltado à criação do 

conhecimento organizacional, ainda que prezem pelo controle interno das ações dos 

discentes. 

J.2 RESULTADOS SOBRE CONSCIÊNCIA SITUACIONAL 

Os pressupostos teóricos sobre a consciência situacional foram abordados no 

item 2.1 (p. 35) deste trabalho, por meio da pesquisa bibliográfica e documental, 

com o intuito de atingir os objetivo geral e os objetivos específicos estabelecidos no 

item 1.2 (p. 27). A pesquisa documental permitiu, ao realizar o estudo de caso da 

ME de 2019, identificar o processo de tomada de decisão na DirEx (p. 37). A 

pesquisa bibliográfica forneceu conceitos como o de “processo de delegação” 

(BRASIL, 2020, 1-4-1-5), para a “descentralização do planejamento e da execução”, 

como parte da ação de comando (BRASIL, 2003, p. 1-2). A “tomada de decisão” na 

DirEx foi definida, conforme Chiavenato (2001, p. 233) e o “processo de tomada de 

decisão” foi pormenorizado segundo o manual de Comando e Controle (BRASIL, 

2015, 1-1). 

O conceito de consciência situacional, extraído do glossário do EB sintetiza-o 

como “a perfeita sintonia entre a situação percebida e a situação real” (BRASIL, 

2004, p. C-24). O PPCOT reitera a relevância da “disponibilidade, ao decisor, de 

conhecimentos obtidos pela integração das diversas fontes” (BRASIL, 2020, p. ‘1-4’). 

Nesse sentido, o manual de DMT afirma que “a incorporação de tecnologias 

ampliou a consciência situacional em todos os níveis de planejamento e condução 

das operações, possibilitando o controle de ações táticas por autoridades situadas 

nos níveis mais altos” (BRASIL, 2014, p.7-3). 

Não obstante, no item 2.1.1 (p. 41) foram abordados os software de controle 

do EB, com destaque para o Pacificador (item 2.1.1.1, p. 42) e C² em Combate (item 

2.1.1.2, p. 43). No item 2.1.2 (p. 45) foram detalhados os software empregados no 
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controle da ME de 2019 e 2020, GanttPro (item 2.1.2.1, p. 45) e Trello (item 2.1.2.2, 

p. 47). Da análise destes conceitos e da pesquisa documental verificamos a 

relevância do emprego de software, tal como o Trello e o GanttPro, que possibilitem 

a provisão de consciência situacional em um ambiente de DirEx de Exc Cmp em prol 

do êxito no processo de tomada de decisão. 

A pesquisa bibliográfica sobre a conceituação de consciência situacional 

remeteu esse trabalho aos princípios de comando e controle (BRASIL, 2015, p. ‘2-2’-

‘2-4’) que foram elencados no item 2.1 (p. 38). Esses princípios serviram como as 

dimensões da variável dependente (item 3.1.2.3, p. 103), possibilitando que 

indicadores fossem elencados para a constatação do nível de influência das 

características das funcionalidades dos software GanttPro e Trello, variável 

dependente (item 3.1.2.3, p. 103). 

Os indicadores das dimensões da variável dependente foram transformados 

em perguntas qualitativas, conforme o quadro 2 (item 3.1.2.3, p. 103), cujo resultado 

será exposto na sequência. Destaca-se que as perguntas tomaram por base a 

percepção com base na experiência do respondente em Exc Cmp e outras edições 

da ME em relação à ME de 2019 e de 2020, objeto desse estudo. 

J.2.1 Princípio da rapidez 

Definiu-se como pergunta o seguinte texto: “Ao analisar as consequências do 

emprego dos software Trello e GanttPro, em comparação com outras edições de 

Manobra Escolar e Exercício de Campanha vivenciados como o senhor qualificaria a 

velocidade de atualização sobre a situação atual do PMS na ME de 2019/2020?”. 

 
GRÁFICO J.8 - Percepção sobre o princípio da Rapidez na ME de 2019/2020 
Fonte: O autor. 

No gráfico J.8 constata-se, sobre o princípio da Rapidez (item 2.1, p.27), que 
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situação atual do PMS foi superior com a utilização desses software. Destaca-se que 

o E3 AMAN de 2020 teve a mesma percepção que os entrevistados participantes da 

ME de 2019, ambos julgando como muito superior à velocidade de atualização das 

informações. Salienta-se que 100% dos Cmt de Curso consideraram que a 

velocidade de atualização das informações foi superior. 

TABELA J.19  - Percepção do S3 de Curso acerca da velocidade de atualização sobre os PMS 

Perfil fi fri % 

Muito superior 3 0.37500 37,50 
Pouco superior 1 0.12500 12,50 

Igual 4 0.50000 50,00 
Pouco inferior 0 0.00000 0,00 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 

Total 8 1.000 100% 

Fonte: O autor 

Cabe à ressalva de alguns S3 de Curso e OCA consideraram a velocidade 

igual. Contudo, embora metade dos S3 de Curso (Tabela J.19) compartilhem dessa 

percepção, apenas 4,41% dos OCA concordem com essa avaliação, conforme a 

tabela J.18. Salienta-se que de forma contrária, a outra metade dos S3 de Curso 

(Tabela 19) considerou como superior a velocidade de atualização das informações. 

TABELA J.20  - Percepção do OCA acerca da velocidade de atualização sobre os PMS 

Perfil fi fri % 

Muito superior 55 0.80882 80,88 
Pouco superior 10 0.14706 14,71 

Igual 3 0.04412 4,41 
Pouco inferior 0 0.00000 0,00 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 

Total 68 1.000 100% 

Fonte: O autor 

O TC Lacerda relata, como uma das contribuições dos software GanttPro e 

Trello em 2019, a melhoria na coordenação em relação à ME de 2018. O E3 da 

AMAN nas edições da ME de 2018 e 2019 informou que em 2018 havia 

necessidades de coordenação que era supridas pela DirEx local (pergunta 8). Como 

funcionalidade que propicia o atendimento do princípio da velocidade destaca-se 

poder tirar e enviar foto por meio do Trello. O TC Vicente (Apd F, pergunta 5c) e 

o Cel Martini (Apd G, pergunta 9b) indicam o envio de arquivo de áudio como uma 

funcionalidade desejável para contribuir com o incremento de velocidade. 

Desta forma, percebe-se que os S3 dos Cursos, integrantes da DirEx local, 

em alguns Cursos na edições anteriores à 2019, dispunham de uma velocidade de 

atualização superior a velocidade da DirEx geral. Além disso, é possível destacar 

que o uso do Trello e do GanttPro não apenas equiparou a velocidade de 
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atualização da DirEx geral com a DirEx local, como também aumentou a velocidade 

de metade das DirEx locais. Por oportuno, comenta-se que para todos os Cmt de 

Curso houve uma percepção de incremento de velocidade. Logo, pode-se concluir 

que embora a velocidade na DirEx local pudesse ser o mesmo, independente do uso 

do Trello e do GanttPro, esses software incrementaram a velocidade de atualização 

para os decisores no nível DirEx local, os Cmt de Curso. 

Com isso, pode-se concluir que houve a percepção de incremento na 

percepção do princípio da rapidez na ME de 2019 e que essa percepção foi 

confirmada na ME de 2020. Ademais, a funcionalidade de enviar arquivo de áudio 

por meio do Trello é identificada como potencializadora do atendimento do princípio 

da rapidez. 

J.2.2 Princípio da amplitude 

Serão apresentados os resultados obtidos acerca do princípio da amplitude à 

luz das dimensões “amplitude informacional” e “amplitude de meios”, conforme 

explicado no item 3.1.2.3 (pg 81). 

J.2.2.1 Amplitude informacional 

Definiu-se como pergunta o seguinte texto: “Ao analisar as consequências do 

emprego dos software Trello e GanttPro, em comparação com outras edições de 

Manobra Escolar e Exercício de Campanha vivenciados como o senhor qualificaria a 

profundidade das informações disponibilizadas na ME de 2019/2020?”. 

 
GRÁFICO J.9 - Percepção sobre o princípio da Amplitude na ME de 2019/2020 
Fonte: O autor 

Acerca do princípio da Amplitude (item 2.1, p. 35), verifica-se no gráfico J.9 

uma discrepância entre a opinião de 37,5% dos S3 dos Cursos com o da maioria 
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dos respondentes dos outros grupos questionados (Tabela J.21). 

TABELA J.21  - Percepção do S3 de Curso acerca da amplitude das informações 

Perfil fi fri % 

Muito superior 3 0.37500 37,50 
Pouco superior 2 0.25000 25,00 

Igual 3 0.37500 37,50 
Pouco inferior 0 0.00000 0,00 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 

Total 8 1.000 100% 

Fonte: O autor 

Destaca-se que a totalidade dos participantes da ME de 2019, bem como do 

E3 AMAN de 2020, dos Cmt de Curso de 2020 e dos O Lig DirEx de 2020 

consideraram que a profundidade das informações sobre a situação atual do PMS 

foi muito superior com a utilização do Trello e do GanttPro. 

Destaca-se que menos de 6% dos OCA compartilham da opinião dos S3 de 

Curso compartilhem dessa percepção (Tabela J.22). 

TABELA J.22 - Percepção do OCA acerca da amplitude das informações 

Perfil fi fri % 

Muito superior 55 0.80882 80,88 
Pouco superior 9 0.13235 13,24 

Igual 4 0.05882 5,88 
Pouco inferior 0 0.00000 0,00 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 

Total 68 1.000 100% 

Fonte: O autor 

Retorna-se ao relato do TC Lacerda, E3 nas edições da ME de 2018 e 2019, 

informou que em 2018 havia necessidades de coordenação que era supridas pela 

DirEx local. Entretanto, o TC Lacerda comenta que a decisão das DirEx locais não 

refletiam plenamente a intenção da DirEx geral (pergunta 8). 

Desta forma, percebe-se que, provavelmente, os S3 dos Cursos, integrantes 

da DirEx local, que consideram que o nível de profundidade permaneceu o mesmo 

compartimentavam as informações. Essa hipótese justificaria a divergência de 

conduta da decisão da DirEx local com a intenção de decisão da DirEx geral. Esses 

S3 de Curso, provavelmente, deixavam de informar à DirEx geral e aos seus Cmt de 

Curso o nível de profundidade de informação que dispunham, fato que foi possível à 

DirEx, O Lig DirEx e Cmt Curso com a inserção do GanttPro e do Trello. 

No que se refere às funcionalidades relacionadas à amplitude informacional o 

Cel Zillo (Apd C, pergunta 9c) reitera a importância do georreferenciamento da tropa 

no terreno, funcionalidade presente tanto no Pacificador quanto no C² em Combate. 

Entretanto, o Cel Martini (Apd G, pergunta 9c) e o TC Vicente (Apd E, pergunta 5k) 
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destacam a utilização do software SPOT, como ferramenta de provisão de 

localicação em tempo real. O Cel Martini (Apd G, pergunta 9b) comenta que 

futuramente poderia ser integrada a capacidade de envio de mensagens do 

software Ejabberd, utilizado na ME de 2020 pela cadeira de Cibernética, para que 

se possam enviar as mensagens desse software para o Trello, como comentário. 

O TC Vicente justifica a predileção pelo software SPOT exemplificando que 

em Três Corações-MG, o C² em Combate carece de cobertura de sinal com a 

Falcon III ainda que fosse instalada uma antena repetidora no campo de instrução a 

e mesmo a gente colocando repetidora, devido ao terreno ser muito encaixotado. 

Destaca que com o equipamento rádio não havia contato nenhum em atividades 

iniciadas na localidade de São Tomé das Letras. 

Esse oficial lembra que quando utilizou o C² em Combate não se tinha 

atualização da localização por até 40 minutos, enquanto que ao utilizar o SPOT se 

consegue ter uma cobertura e o atraso da atualização tarda 10 minutos no máximo. 

Embora a diferença de tempo de atualização entre o SPOT e o C2 em Combate 

possa aparentar não ser significativa, o TC Vicente justifica a sua opinião. Ele afirma 

que o instruendo é desejoso de se formar a qualquer custo e, com isso 

independente de apresentar algum problema de saúde ele não informa para 

continuar na ação. Esse tipo de atitude gera preocupação por haver a dúvida de o 

instruendo poder estar omitindo algum problema de saúde que equipe de instrução 

não tenha identificado. 

Com isso, pode-se concluir que houve a percepção de incremento acerca da 

aplicação do princípio da ampliação na ME de 2019, a qual foi confirmada na ME de 

2020. Além disso, que é desejável faver a funcionalidade o georrefenciamento com 

a mesma capacidade do SPOT. Acrescenta-se também como requisito o enviar 

das mensagens do Ejabberd para o Trello, como comentário. 

J.2.2.2 Amplitude de meios 

Conforme abordado nos item 2.12.1 (p. 45) e no item 2.1.2.2. (p. 47) o 

Ganttpro e o Trello são software que funcionam em um computador, necessitando 

apenas de um navegador para acesso à internet. O Trello possui uma versão para 

aplicativo de smartphone para os sistemas operacionais Android e iOS. Desta forma, 
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a amplitude de meios do Trello limita-se à condução de smartphone pelo OCA. A 

amplitude de meios do GanttPro limita-se à condução de um notebook por qualquer 

um que deseje acessar esse software. Em ambos os casos, a internet e a bateria 

são fatores limitantes. Contudo, o Trello possui a funcionalidade de armazenar as 

informações, ainda quando esteja sem internet e enviá-las tão logo recupere a 

conexão com a rede de dados. 

O Cel Zillo destaca a necessidade de que haja disponibilidade de internet 

para o pleno andamento da coordenação e controle da DirEx com os software 

destinados a este fim (Pergunta 8). 

Com isso, verifica-se que a maioria dos meios informáticos necessários já 

está disponíveis em Estb Ens. O aspecto preponderante é a disponibilidade de 

acesso à intranet. Sugere-se que a Autoridade Patrocinadora (item 2.3, p. 75) seja 

encarregada de avaliar o meio mais eficaz de proporcionar uma rede de dados aos 

usuários dos software. 

J.2.3 Princípio da integração 

Definiu-se como pergunta o seguinte texto: “Ao analisar as consequências do 

emprego dos software Trello e GanttPro, em comparação com outras edições de 

Manobra Escolar e Exercício de Campanha vivenciados como o senhor qualificaria o 

nível de identificação de integração e dependência entre os PMS na ME de 

2019/2020?”. 

 
GRÁFICO J.10 - Percepção sobre o princípio da Integração na ME de 2019/2020 
Fonte: O autor 

Acerca do princípio da Integração (item 2.1, p. 35), no gráfico J.10, destaca-se 

que a totalidade dos O Lig DirEx de 2020, bem como do E3 AMAN de 2020 

consideraram que a integração foi muito superior. Identifica-se que 50% dos 
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entrevistados participantes da ME de 2019 consideraram o incrementos da 

integração como “pouco superior”. 

TABELA J.23 - Percepção do S3 de Curso acerca da integração 

Perfil fi fri % 

Muito superior 4 0.50000 50,00 
Pouco superior 2 0.25000 25,00 

Igual 2 0.25000 25,00 
Pouco inferior 0 0.00000 0,00 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 

Total 8 1.000 100% 

Fonte: O autor 

Destaca-se, ainda, que 100% os OCA (Tabela J.24) e que 75% dos S3 de 

Curso (Tabela J.23) consideraram a integração superior. 

TABELA J.24 - Percepção do OCA acerca da integração 

Perfil fi fri % 

Muito superior 54 0.80882 80,88 
Pouco superior 14 0.13235 13,24 

Igual 0 0.05882 5,88 
Pouco inferior 0 0.00000 0,00 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 

Total 68 1.000 100% 

Fonte: O autor 

Com isso, pode-se verificar que houve não apenas a confirmação da 

contribuição na integração, mas também um incremento de integração na ME de 

2020 comparada à ME de 2019. Esse incremento, provavelmente se deve ao fato de 

em 2019 o GanttPro ter sido utilizado pela coordenação da DirEx, que apenas 

disponibilizava o acesso aos dados nesse software, em comparação à ME de 2020 

em que os O Lig da DirEx também eram operadores do GanttPro. Essa percepção é 

corroborada pelo comentário do Maj Átila Torres, que afirmou que em 2019 os 

usuários estavam mais familiarizados ao Trello do que ao GanttPro (pergunta 6 c.). 

Com isso, pode-se concluir que houve a percepção de incremento na 

percepção do princípio da integração na ME de 2019 e que essa percepção foi 

confirmada na ME de 2020. O TC Lacerda sugere que haja separação de contas 

de cada usuário do GanttPro, ao qual aconselha-se, dentre as funcionalidades 

existentes que replique o grupo de sua peça de manobra para cada peça de 

Manobra com atividade integrada existente. Destacam-se, ainda como requisitos a 

diversificação de formas de vinculação entre eventos e o aperfeiçoamento da 

visibilidade das linhas das atividades vinculadas, sugeridos pelo O Lig Nr 7 (item 

4.2.1.2, quadros 8, p. 146 e 10, p. 147). 
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J.2.4 Princípio da unidade de comando 

Definiu-se como pergunta o seguinte texto: “Ao analisar as consequências do 

emprego dos software Trello e GanttPro, em comparação com outras edições de 

Manobra Escolar e Exercício de Campanha vivenciados como o senhor qualificaria  

o nível de interação desde o OCA até a DIREx Geral na ME de 2019/2020?”. 

 

GRÁFICO J.11 - Percepção sobre o princípio da Unidade de Comando na ME de 2019/2020 
Fonte: O autor 

Acerca do princípio da Unidade de Comando (item 2.1, p. 38), no gráfico J.11, 

cabe um comentário introdutório acerca da pergunta utilizada. Retoma-se o conceito 

definido no manual de comando e controle, segundo o qual o princípio da unidade 

de comando compreende aspectos, dentre os quais os correlatos a esta pesquisa 

são: a cadeia de comando bem definida, com clara divisão de responsabilidades; o 

sistema de comunicações seguro e confiável entre as forças em operação; o 

acompanhamento das ações planejadas para identificação dos desvios ocorridos e 

aplicação das correções pertinentes; e as ordens devem emanar de um único 

comandante em um determinado escalão (BRASIL, 2015, p. ‘2-2’-‘2-3’). 

Com isso, considerou-se o processo de tomada de decisão, o funcionamento 

do processo de arbitragem, o qual inclui o OCA, o S3 do Curso, o O Lig da DirEx, o 

Cmt do Curso e o coordenador da DirEx geral (item 2.1, p. 33; item 2.2.3.1.2, p. 68; 

e item 2.2.3.1.3, p. 71). Do exposto, relaciona-se a doutrina com o aplicado nas 

edições de 2019 e 2020 e o porquê da correlação entre o princípio da unidade de 

comando e a percepção acerca do “nível de interação desde o OCA até a DIREx 

Geral”, indagado aos respondentes. No gráfico 12, constata-se que a totalidade dos 

entrevistados, dos O Lig da DirEx e mais de 98% dos OCA (Tabela J.27) consideram 

a interação como superior, enquanto 12,5% dos Cmt Curso (Tabela J.25) e 37,5% 
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dos S3 dos Cursos (Tabela J.26) consideram o nível de interação igual. 

TABELA J.25 - Percepção do Cmt de Curso acerca da unidade de comando 

Perfil fi fri % 

Muito superior 5 0.62500 62,50 
Pouco superior 2 0.25000 25,00 

Igual 1 0.12500 12,50 
Pouco inferior 0 0.00000 0,00 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 

Total 8 1.000 100% 

Fonte: O autor 

Desses dados é possível inferir o mesmo que fora constatado na discussão 

acerca dos resultados do princípio da rapidez (item 4.4.1, p. 176). Ou seja, para 

alguns Cursos, a DirEx local possuía elevado nível de interação com o OCA, nível 

esse que fora alcançado pelos demais Cursos e pela DirEx geral com a inserção dos 

software GanttPro e Trello. 

TABELA J.26 - Percepção do S3 de Curso acerca da unidade de comando 

Perfil fi fri % 

Muito superior 4 0.50000 50,00 
Pouco superior 1 0.12500 12,50 

Igual 3 0.37500 37,50 
Pouco inferior 0 0.00000 0,00 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 

Total 8 1.000 100% 

Fonte: O autor 

A percepção de 98% dos OCA (tabela J.27) sobre o incremento na interação 

confirma essa percepção haja vista que a pergunta refere-se à interação desde o 

OCA até a DirEx geral. 

TABELA J.27 - Percepção do OCA de Curso acerca da unidade de comando 

Perfil fi fri % 

Muito superior 51 0.75000 75,00 
Pouco superior 16 0.23529 23,53 

Igual 1 0.01471 1,47 
Pouco inferior 0 0.00000 0,00 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 

Total 68 1.000 100% 

Fonte: O autor 

Salienta-se, ainda, que a percepção dos entrevistados participantes da ME de 

2019 foi validada pela percepção do E3 da AMAN de 2020. Concluindo-se, portanto, 

que houve incremento da unidade de comando com a utilização do Trello e do 

GanttPro. 

Acerca dos requisitos o TC Lacerda destaca que a interação entre OCA e a 

DirEx é facilitada pela funcionalidade de inserir comentários no Trello (Apd D, 

pergunta 8). O TC Vicente comenta que a modificação das cores no cartão do Trello, 
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quando a atividade está próxima do horário de início, e a possibilidade de 

preenchimento da barra representativa da atividade no GanttPro tornam a 

consciência situacional da DirEx mais intuitiva e facilitam o contato com OCA para 

verificar as particularidades de cada situação (Apd E, pergunta 5b). No mesmo 

sentido, contudo como prospecção de invação futura, o Cel Martini sugere que seja 

possível definir alertas para o gráfico de Gantt, os quais surgiriam como “pop-up” em 

um horário definido de forma personalizável. Esta funcionalidade, segundo o 

coordenador da ME de 2020, facilitar a ação de comando da DirEx (Apd G, pergunta 

9d. 

J.2.5 Princípio da simplicidade 

O princípio da Simplicidade (item 2.1, p. 186), refere-se a um sistema de C² 

deve ser o mais simples possível e atender aos requisitos para os quais foi 

concebido (BRASIL, 2015, p. ‘2-2’-‘2-3’). Desta forma, entende-se que um sistema 

voltado para o acompanhamento do rendimento de discentes e para a ampliação da 

consciência situacional de uma DirEx deve permitir tanto o pronto reconhecimento 

de quais atividades estão ocorrendo em um determinado momento, bem como o 

pronto conhecimento acerca dos fatos que envolvem aquela atividade. 

Definiram-se duas perguntas para verificar a como pergunta o seguinte texto: 

“Ao analisar as consequências do emprego dos software Trello e GanttPro, em 

comparação com outras edições de Manobra Escolar e Exercício de Campanha 

vivenciados como o senhor qualificaria o pronto reconhecimento/conhecimento 

das atividades em andamento na ME de 2019/2020?”. 

 

GRÁFICO J.12 - Percepção sobre o pronto reconhecimento das atividades em andamento na ME de 
2019/2020 

Fonte: O autor 
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A partir dos gráfico J.12 e J.13 é possível constatar que a maioria dos 

respondentes consideram que os software GanttPro e Trello atendem a sua 

finalidade em alinhamento com o princípio da simplicidade.  

Apenas 12,5% dos Cmt de Curso (Tabela J.28) avaliam que a percepção de 

pronto reconhecimento permaneceu inalterada, ainda que todos os S3 de Curso 

tenham percebido como tenha sido facilitado o reconhecimento das atividades em 

andamento. 

TABELA J.28 - Percepção do Cmt de Curso acerca do pronto reconhecimento das atividades em 
andamento 

Perfil fi fri % 

Muito superior 5 0.62500 62,50 
Pouco superior 2 0.25000 25,00 

Igual 1 0.12500 12,50 
Pouco inferior 0 0.00000 0,00 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 

Total 8 1.000 100% 

Fonte: O autor 

O TC Vicente elogia a facilidade de reconhecimento das atividades em 

andamento com o uso dos software GanttPro e Trello, inclusive comparando com o 

Pacificador (Apd E, pergunta 6 e). O TC Vicente informa que, na sua percepção, o 

Pacificador depende da capacidade do operador de manusear o software e das 

informações chegarem nele em tempo oportuno (Apd E, pergunta 4), enquanto que 

com o uso do GanttPro, por ser mais “visual”, tornou-se possível inclusive 

acompanhar as atividades das outras frações para colher ensinamentos (Apd E, 

pergunta 2). O TC Vicente comenta que o código de cores nos software utilizados na 

ME de 2019 permitia a pronta identificação da situação do PMS, se está atrasado 

(Apd E, pergunta 2). A opinião do Maj Átila Torres complementa a informação do TC 

Vicente sobre os software em 2019 serem mais “visuais”. O Maj Átila Torres cita que 

o GanttPro materializava, por meio da linha do tempo, o que se estava sendo 

executado, ou seja, os elementos de manobra ou de apoio que estavam enlaçados 

para a execução de determinado PMS (Apd F, pergunta 6 e.) 
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GRÁFICO J.13 - Percepção sobre o pronto conhecimento das atividades em andamento na ME de 
2019/2020 

Fonte: O autor 

No que se refere à percepção relativa ao conhecimento acerca das atividades 

em andamento (gráfico 14), novamente, pode-se inferir o mesmo constatado na 

discussão acerca dos resultados do princípio da rapidez (item 4.4.1, p. 176) e da 

unidade de comando (item 4.4.4, p. 183). Ou seja, para alguns Cursos, segundo 

25% dos S3 de Curso (Tabela J.29), a DirEx local possuía elevado nível de 

conhecimento do andamento das atividades. 

TABELA J.29 - Percepção do S3 de Curso acerca do pronto conhecimento 

Perfil fi fri % 

Muito superior 5 0.62500 62,50 
Pouco superior 1 0.12500 12,50 

Igual 2 0.25000 25,00 
Pouco inferior 0 0.00000 0,00 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 

Total 8 1.000 100% 

Fonte: O autor 

Entretanto, destaca-se que a opinião desses S3 de Curso não é 

compartilhada pelos Cmt de Curso, haja vista que 100% deles avaliam que o nível 

de conhecimento foi superior. 

Contudo, ainda que possa caber maiores análise acerca do porquê dessa 

divergência de opinião, em uma primeira análise pode-se concluir que o referido 

nível de conhecimento, a que se referem os S3 de Curso discordantes, fora 

alcançado pelos demais Cursos e pela DirEx geral com a inserção dos software 

GanttPro e Trello. Da mesma forma que ocorrera com o princípio da unidade de 

comando, repetem-se a percepção de 98% dos OCA considerando como superior, 

desta vez, quanto ao conhecimento dos andamento das atividades. Nota-se ainda 

que o E3 da AMAN de 2020 corroborou a percepção dos participantes da ME de 

2019 entrevistados, avaliando como muito superior, face às suas experiências em 

ME e Exc Cmp. Com isso, conclui-se que os software GanttPro e Trello estão de 
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acordo com o aconselhável pelo princípio da simplicidade. 

Relacionado aos requisitos candidatos, o TC Lacerda (Apd D, pergunta 9d) e 

o Cel Martini (Apd G, pergunta 9e) sugerem seja simplificada a utilização dos 

software Trello e GanttPro. A funcionalidade esperada por esses entrevistados é a 

de clicar com o mouse no nome do PMS, no Gantt, e que com essa ação abra o 

respectivo cartão desse PMS no Trello.  

J.2.6 Princípio da segurança 

Definiu-se como pergunta o seguinte texto: “Ao analisar as consequências do 

emprego dos software Trello e GanttPro, em comparação com outras edições de 

Manobra Escolar e Exercício de Campanha vivenciados como o senhor qualificaria o 

nível de capacidade de compartimentação da informação contida no Trello e 

no GanttPro em relação à Planilha e outras ferramentas?”. 

 

GRÁFICO J.14 - Percepção sobre o princípio da Segurança na ME de 2019/2020 
Fonte: O autor 

Acerca do princípio da Segurança (item 2.1, p. 35), No gráfico J.14, destaca-

se que a totalidade dos entrevistados, dos O Lig DirEx de 2020, bem como dos Cmt 

de Curso de 2020 consideraram que a compartimentação foi muito superior.  

TABELA J.30 - Percepção dos S3 de Curso acerca da capacidade de compartimentação 

Perfil fi fri % 

Muito superior 2 0.25000 25,00 
Pouco superior 4 0.50000 50,00 

Igual 1 0.12500 12,50 
Pouco inferior 1 0.12500 12,50 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 

Total 8 1.000 100% 

Fonte: O autor 

Entretanto, percebe-se que 12,5% dos S3 de Curso avaliaram a 

compartimentação da informação como igual e a mesma quantia avaliou como 

inferior tanto à planilha compartilhada quanto a outras ferramentas (Tabela J.30). 
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Contudo, essa avaliação como “inferior” somente encontrou concordância em 

1,47% dos OCA, embora 14,7% desse grupo tenha avaliado a capacidade de 

compartimentação do Trello e do GanttPro como igual (Tabela J.31). 

TABELA J.31 - Percepção dos OCA acerca da capacidade de compartimentação 

Perfil fi fri % 

Muito superior 38 0.55882 55,88 
Pouco superior 19 0.27941 27,94 

Igual 10 0.14705 14,71 
Pouco inferior 1 0.01471 1,47 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 

Total 68 1.000 100% 

Fonte: O autor 

Por outro lado, tanto o TC Vicente quanto o Maj Átila Torres, além de 

classificar a compartimentação como “muito superior”, tecem comentários acerca da 

gestão da informação com o uso de planilhas. O Maj Átila Torres relata que uma 

planilha no Excel compartilhada no Google Drive por vezes, até por falta de 

conhecimento do usuário, acabava duplicando a planilha ao compartilhar (pergunta 6 

g). O TC Vicente aborda as planilhas off-line referindo-se às suas diversões que 

comprometiam a certeza quanto à validade da informação. Há uma demonstração 

de domínio da capacidade da ferramenta pelo TC Vicente ao comentar que pelo link 

do endereço eletrônico do GanttPro e o convite do Trello torna o acesso rápido, 

basta enviar e na hora você tem o acesso, contudo sem que se possa alterar os 

dados (pergunta 6 g). 

Não obstante, o TC Lacerda, que também avaliou como muito “superior”, 

apresenta um pensamento que pode ser tomado como conclusivo, segundo o qual 

há uma dificuldade por estar na internet e por ser um programa civil não sendo 

100% seguro, mas a compartimentação dentro daquilo que é disponível foi muito 

superior em 2019 (pergunta 10 g). 

Com isso, pode-se verificar que houve não apenas a confirmação do 

cumprimento do princípio, mas também o uso do GanttPro e do trellho propiciaram  

uma contribuição na Segurança das informações. O requisito de segurança 

almejado é o comentado pelo Cmt de Curso Nr 1, no quadro 12 (item 4.2.1.3, p. 

149), o qual será cumprido com o domínio da tecnologia presente no Trello e no 

GanttPro, com uso adequado de algoritmos criptográficos, pelo Exército 

Brasileiro. 
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J.2.7 Princípio da confiabilidade 

Definiu-se como pergunta o seguinte texto: “Ao analisar as consequências do 

emprego dos software Trello e GanttPro, em comparação com outras edições de 

Manobra Escolar e Exercício de Campanha vivenciados como o senhor qualificaria o 

nível da capacidade de eficiência estando sem rede (off-line) entre o software 

Trello comparado ao Pacificador e ao C² em Combate?”. 

 

GRÁFICO J.15 - Percepção sobre o princípio da Confiabilidade na ME de 2019/2020 
Fonte: O autor 

Acerca do princípio da Confiabilidade (item 2.1, p. 35), o gráfico J.15, 

envolveu a comparação direta com o Pacificador e com o C² em Combate, o que 

provocou o preenchimento de um campo de resposta neutra relacionado ao 

desconhecimento do funcionamento desses software. 

TABELA J.32 - Percepção dos Cmt de Curso acerca da confiabilidade do Trello 

Perfil fi fri % 

Muito superior 5 0.67500 67,50 
Pouco superior 2 0.25000 25,00 

Igual 1 0.12500 12,50 
Pouco inferior 0 0.00000 0,00 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 
Não opinaram 0 0.00000 0,00 

Total 8 1.000 100% 

Fonte: O autor 

Em consequência, houve um entrevistado, o S3 do CA da ESA em 2019, que 

preferiu não opinar. O Maj Átila Torres comentou que embora tivesse participado de 

operação na qual tive sido utilizado o C² em Combate ele não operou ou esteve em 

contato com o software no centro de operações (Apd F, pergunta 6h). Ademais, dois 

dos S3 de Curso (25%) e um O Lig DirEx (12,5%) não opinaram. 
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TABELA J.33 - Percepção dos S3 de Curso acerca da confiabilidade do Trello 

Perfil fi fri % 

Muito superior 3 0.37500 37,50 
Pouco superior 1 0.12500 12,50 

Igual 2 0.25000 25,00 
Pouco inferior 0 0.00000 0,00 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 
Não opinaram 2 0.25000 25,00 

Total 8 1.000 100% 

Fonte: O autor 

Todos os entrevistados que opinaram consideraram que a confiabilidade foi 

superior. Destacam-se entre as opiniões a de 12,5% Cmt de Curso (Tabela J.32) e a 

de 25% S3 de Curso (Tabela J.33) que avaliaram como “igual” a confiabilidade.  

Contudo, o fato de apenas 4,41% dos OCA (Tabela J.34) avaliarem com 

‘”igual” é algo que desperta a atenção, acha vista que os demais, dentre os que 

opinaram, avaliam como superior o nível de confiabilidade. 

TABELA J.34 - Percepção dos OCA acerca da confiabilidade do Trello 

Perfil fi fri % 

Muito superior 25 0.36764 36,76 
Pouco superior 11 0.16176 16,18 

Igual 3 0.04411 4,41 
Pouco inferior 0 0.00000 0,00 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 
Não opinaram 29 0.42647 42,65 

Total 68 1.000 100% 

Fonte: O autor 

Ao analisar a perspectiva dos que consideraram como muito superior, 

constata-se que 67,5% Cmt de Curso (Tabela J.32) e 75% dos O Lig da DirEx 

(Tabela J.35) tiveram essa percepção. 

TABELA J.35 - Percepção dos O Lig DirEx acerca da confiabilidade do Trello 

Perfil fi fri % 

Muito superior 6 0.75000 75,00 
Pouco superior 1 0.12500 12,50 

Igual 0 0.00000 0,00 
Pouco inferior 0 0.00000 0,00 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 
Não opinaram 1 0.12500 12,50 

Total 68 1.000 100% 

Fonte: O autor 

A perspectiva daqueles que classificaram como “muito superior” encontra 

guarida na opinião do TC Vicente que comenta que: 

Trello faz algumas atualizações off-line, enquanto que o Pacificador 
não faz. Então essa é uma vantagem, porque independente de ter 
sinal ou não você pode lançar os dados depois quando voltar o sinal 
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ele vai carregar e vai atualizar o sistema. O Pacificador também fica 
preso a EBNet. Caso sai do ambiente onde haja EBNet e não 
consiga estabelecer a rede dificultará o andamento da coordenação 
do exercício de campanha, ao contrário do Trello cujo acesso se dá 
pela internet. (TC Vicente – pergunta 6 h.). 

Por outro lado, o Cel Martini avaliou como “pouco superior” justificando que o 

rádio já permitia determinado nível de confiabilidade para os outros sistemas. 

Portanto, considerando que 50% dos entrevistados participantes classificaram como 

“pouco superior”, é possível inferir que o nível de confiabilidade foi igual na ME de 

2019 e de 2020. Com isso, embora haja opiniões divergentes, é possível inferir que 

aqueles que avaliaram a confiabilidade como igual não tenho plena ciência da 

capacidade do Trello de operar off-line. Essa hipótese é corroborada pela 

quantidade de apenas 3 OCA, militares que receberam capacitação para operar o 

Trello, tenham a opinião de que a confiabilidade seja a mesma. 

Informa-se que a confiabilidade do GanttPro não ser objeto deste estudo, haja 

vista que este software, assim como o Pacificador e o C² em Combate, depende da 

disponibilidade de rede de dados (internet/intranet) para funcionar. Entretanto, o Cmt 

Curso Nr 6, cuja resposta encontra-se transcrita no quadro 10, apresenta a demanda 

da funcionalidade do GanttPro permitir o lançamento dos dados com rede off-

line, quardando as informações para envio quando a rede estaja novamente 

on-line (item 4.2.1.2, p. 145). O Cel Martini vai além e sugere que haja um 

aplicativo para tablet e smartphone que viabilize o acesso às informações 

contidas no gráfico de Gantt (Apd G, perguntas 8 e 9 “e.”). 

J.2.8 Princípio da flexibilidade 

Definiu-se como pergunta o seguinte texto: “Ao analisar as consequências do 

emprego dos software Trello e GanttPro, em comparação com outras edições de 

Manobra Escolar e Exercício de Campanha vivenciados como o senhor qualificaria o 

nível de identificação dos óbices à execução dos PMS conforme planejado?”. 
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GRÁFICO J.16 - Percepção sobre o princípio da Flexibilidade na ME de 2019/2020 
Fonte: O autor 

Acerca do princípio da Flexibilidade (item 2.1, p. 35), No gráfico J.16, teve a 

particularidade dos Cmt de Cursos compartilharem a mesma percepção dos S3 de 

Curso. Da observação do gráfico J.16 e da tabela J.36 extrai-se que 37,5% de 

ambos os grupos de respondentes avaliaram que não houve aumento na 

flexibilidade, contra 62,5% que pensam que a flexibilidade foi superior na ME de 

2020. 

TABELA J.36 - Percepção dos Cmt e S3 de Curso acerca da flexibilidade ante aos óbices 

Perfil fi fri % 

Muito superior 3 0.37500 37,50 
Pouco superior 2 0.25000 25,00 

Igual 3 0.37500 37,50 
Pouco inferior 0 0.00000 0,00 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 

Total 8 1.000 100% 

Fonte: O autor 

Por outro lado, tanto os O Lig DirEx (Tabela J.37) quanto os entrevistados 

participantes da ME de 2019 e de 2020 foram unânimes em considerar que a 

identificação de óbices foi superior, possibilitando a flexibilidade no planejamento e 

na coordenação. 

TABELA J.37 - Percepção dos O Lig da DirEx acerca da flexibilidade ante aos óbices 

Perfil fi fri % 

Muito superior 6 0.75000 75,00 
Pouco superior 2 0.25000 25,00 

Igual o 0.00000 0,00 
Pouco inferior 0 0.00000 0,00 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 
Não opinaram 2 0.25000 25,00 

Total 8 1.000 100% 

Fonte: O autor 

Da mesma forma, mais de 94% dos OCA avaliam a identificação dos óbices 

como superior (Tabela J.38). O TC Lacerda comenta de uma forma que permite 

compreender a unanimidade de determinados respondentes. O TC Lacerda afirma 
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categoricamente que a velocidade dada pelos dois programas, principalmente pelo 

Trello, faz com que a informação que deveria chegar aos decisores transite de forma 

muito rápida em relação às outras edições da ME (Apd D, pergunta 10 i). 

TABELA J.38 - Percepção dos OCA acerca da flexibilidade ante aos óbices 

Perfil fi fri % 

Muito superior 52 0.76471 76,47 
Pouco superior 12 0.17647 17,65 

Igual 4 0.05882 5,88 
Pouco inferior 0 0.00000 0,00 
Muito inferior 0 0.00000 0,00 

Total 68 1.000 100% 

Fonte: O autor 

O TC Vicente enfatiza que o uso do GanttPro elimina o controle na 

planilha, a qual era mantida impressa na DirEx (Apd E, pergunta 1a) e inseridas 

dentro pastas com folhas transparentes (Apd E, pergunta 6a). A decorrência de 

atrasos e alterações nos PMS demandava que fosse gastado tempo procurando o 

PMS na planilha para rasurá-la. Ademais, a coordenação com os instrutores, quando 

se geria a planilha, demandava que fossem reunidos para realizar a retificação do 

que constava na planilha do instrutor (Apd E, pergunta 6j). 

O Cel Zillo destaca duas funcionalidades relacionadas ao incremento de 

flexibilidade. A primeira é a representação da defasagem no horário entre as 

atividades vinculadas e a segunda é a flexibilidade no ajusta de duração da 

atividade diretamente no gráfico de Gantt do software GanttPro (Apd C, pergunta 

9b). 

Do exposto é possível constatar que as funcionalidades presentes no 

software GanttPro são as motivadoras da percepção positiva por parte dos 

entrevistados e respondentes acerca da flexibilidade. Especificamente naquilo que 

concerne aos requisitos nota-se que a engenharia reversa do GanttPro atende 

demandado no que se refere a esse princípio. 
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K.1 REQUISITOS COMUNS 
 

Requisito 1.1 –  Ferramenta Online e Colaboratividade 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: o novo sistema deve ser acessível online, por meio da internet, via 

acesso de navegador e capaz permitir a colaboração dos usuários de maneira 

simultânea, inclusive por plataforma de aplicativo de smartphone. 

 

Requisito 1.2 – Funcionamento sem rede de dados (internet/intranet) 

Requisito envolvido: 1.1 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: o novo sistema deve ser acessível via navegador, ainda que não 

haja conexão com o banco de dados do servidor do sistema por meio da internet, 

deve permitir ao usuário que visualize todas informações contidas no sistema. 

 

Requisito 1.2.1 – Alterar os dados sem rede de dados (internet/intranet) 

Requisito envolvido: 1.1 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: o novo sistema deve ser acessível via navegador, ainda que não 

haja conexão com o banco de dados do servidor do sistema por meio da internet, 

deve permitir ao usuário que altere as informações contidas no sistema, cuja a 

atualização do banco de dados do servidor do sistema ocorra tão logo a conexão 

com a rede de dados seja reestabelecida. 

 

Requisito 1.3 – Painel de acompanhamento (Dashboard) 

Requisito envolvido: Requisito (Req) 07 – Indicadores e relatório 

Prioridade: 2 

Requisitos conflitantes: 

Descrição: o novo sistema deve ter um painel de acompanhamento, no qual os  

dados para análise de indicadores sejam expostos em forma de barra de 
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preenchimento com os valores atuais, expressos também com o percentual em 

relação aos valores de referência. 

1) Deve haver a possibilidade de configurar os valores de referência e definir 

cores de “alerta” sobre a meta. 

2) Deve ser possível realizar simulações por meio de uma barra de exclusiva 

ilustração relativa a valores simulados inseridos em cada atividade. 

Cenário/exemplo de evento: 

 

FIGURA K.1 - Painel de acompanhamento 

 

Requisito 1.4 – Acesso remissivo entre Gantt e Trello  

Requisito envolvido:  

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O nome da atividade, eixo horizontal do Gantt (requisitos 2.2 e 2.4), 

deve possui um link que permita, ao receber um clique de mouse, abrir o cartão 

(Trello) com o detalhamento da atividade. Por sua vez, cada cartão do Trello deve 

possuir um botão remissivo ao gráfico de Gantt que, ao receber um clique de mouse, 

provoque a abertura da tela do gráfico de Gantt, exibindo a atividade do cartão em 

destaque.  
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Requisito 1.5 – Integração com georreferenciamento  

Requisito envolvido: 1.1 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O sistema deve permitir o acesso a uma tela que exiba posições 

georreferenciadas das atividades. No sistema deve haver um campo no cartão do 

Trello para a inserção da localização relativa à atividade. 

 

Requisito 1.5.1 – Acompanhamento georreferenciado  

Requisito envolvido: 1.5 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: A localização da atividade deve ser atualizável automaticamente, 

mediante envio de sinal do dispositivo do OCA ao sistema. O sistema de 

georreferenciamento do SPOT é o recomendado pelos usuários como fonte de 

transmissão de dados. 

 

Requisito 1.6 – Perfis de conta de usuário 

Requisito envolvido: 2.22, 3.2.1, 3.3.1 e 3.6.2 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O sistema deve ter a capacidade de segregar as contas de usuário 

em “administrador”, “usuário planejador”, “usuário verificador” e “visitante”. 

1) Administrador: capaz de criar grupos, definir configurações, definir valores 

metas e objetivos dos indicadores, definir valores para os alertas do 

indicadores  e atribuir limites de atuação dos demais usuários. 

2) Usuário planejador: possui a maioria das capacidades do administrador, 

exceto por estar restrito a um determinado ambiente seja um time (software 

similar ao Trello) ou a um grupo de atividades (software similar ao GanttPro). 

Pode adicionar usuários verificadores e visitantes. 

3) Usuário verificador: O perfil possibilita apenas a: 

(1) preencher dados inseridos pelo usuário planejador; 
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(2) selecionar opções (por exemplo: PMS inciado, preencher checklist tipo 

“questionário” ; 

(3) anexar arquivos; e 

(4) inserir comentários. 

4) Visitante: pode apenas visualizar. 

 

Requisito 1.7 – Armazenamento de registros 

Requisito envolvido: 3.2, 3.3, 3.4 e 3.6 

Prioridade: 2 

Conflitos: Não há. 

Descrição: Deve haver um banco de dados com atualização por alteração, com 

registro do autor e do momento (data/hora) da ação. 

 

Requisito 1.8 – Manual online 

Requisito envolvido: 1.3, 2.1 e 3.1 

Prioridade: 2 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O sistema deve disponibilizar na tela principal um botão de acesso a 

uma versão online do manual do usuário com índice remissivo vinculado por link. 

 

Requisito 1.9 – Indicadores e relatório 

Requisito envolvido: 1.3, 3.2, 3.3, 3.3.3, 3.4, 3.6 e 3.6.10 

Prioridade: 3 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O dashboard deve ter os dados de indicadores, por meio de cálculo 

personalizável pelo administrador, com possibilidade de geração de relatório, por 

exportação de arquivo em formato Portable Document Format (pdf). Os cartões 

(requisito 3.6) devem ter um campo editável pelo usuário para todo dado que seja 

requerido para compilação no dashboard (requisito (1.3). 

O sistema de levantamento de indicadores deve realizar o cálculo de 

deslocamento das viaturas: 

a) deve ter um botão de inserção de rota/trajeto de deslocamento no ambiente 

(tela) de inserção de localização do cartão (requisito 3.6.10); 
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b) o resultado, em quilômetros, deve aparecer na interface do cartão (requisito 

3.6); 

c) o cartão deve ter campos com lista suspensa para selecionar o tipo das 

viaturas presentes na atividade. 

d) o consumo de combustível deve aparecer na interface do quadro, por meio 

de seleção de botão “Consumo de combustível”, em forma de tabela 

contendo: número de ordem do trajeto, dia, horário de saída, horário de 

chegada, tempo de deslocamento, total km percorridos, total de gasolina 

consumida e total de óleo diesel consumido. 

 

Requisito 1.10 – Análise dos recursos alocados no processo 

Requisito envolvido: 1.9 , 3.4 e 3.6 

Prioridade: 3 

Conflitos: Não há. 

Descrição: A atividade do “cartão” deve possuir campos para que o usuário 

informe os recursos envolvidos, divididos conforme as classes de suprimento. O 

dashboard (requisito 1.3) deve ter o valor total separado por time, quadro e por 

critério personalizável dentro de períodos temporais configuráveis. 

 

Requisito 1.11 – Apuração de custos 

Requisito envolvido: 1.3, 1.9, 1.10, 1.9, 3.4 e 3.6 

Prioridade: 3 

Conflitos: Não há. 

Descrição: Os valores de recursos inseridos no cartão (requisito 3.6) por meio 

de indicadores (requisito 1.9) e de tipo de recursos alocados (requisito 1.10) devem 

ter seus custos calculados, mediante algoritmo de custos, o recurso pessoal, 

material e financeiro. O dashboard (requisito 1.3) deve ter o valor total de custos 

separado por time, quadro e por critério personalizável dentro de períodos temporais 

configuráveis. 

 

Requisito 1.12 – Simulações 

Requisito envolvido: 1.3, 1.9, 1.10, 1.11, 3.4 e 3.6 

Prioridade: 1 
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Conflitos: Não há. 

Descrição: O painel de acompanhamento deve informar, em paralelo aos 

indicadores atuais e reais, os valores simulados nos “cartões”, submetidos aos 

algoritmos de cálculo de custos, em relação aos valores de referência para os 

indicadores de recursos, de desempenho na atividade dos PMS e no controle 

temporal. 

 

Requisito 1.13 – Identificação de recursos necessários 

Requisito envolvido: 1.3, 1.9, 1.10, 1.11, 3.4 e 3.6 

Prioridade: 3 

Conflitos: Não há. 

Descrição: A atividade do “cartão” deve possuir campos para informar os 

recursos de pessoal e material da OM ou Estb Ens executante do exercício de 

campanha e dos recursos de pessoal e material provindos de pedido de cooperação 

de instrução (PCI). O cartão (requisito 3.6) deve ter um campo para inserir os 

recursos de pessoal e material, classificando-os como “da OM” ou “em apoio”, 

havendo campo para inserir o número do PCI em caso de haver recurso “em apoio”. 

 

Requisito 1.14 – Apontamento do caminho crítico 

Requisito envolvido: 1.3, 1.9, 1.10, 1.11, 3.3, 3.3.3, 3.4 e 3.6 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O sistema deve ter no dashboard (requisito 1.3) o valor total de 

recurso disponível separado por classe de suprimento. As configurações do 

dashboard devem ter uma relação dos times e quadros na qual deve haver um 

campo para distribuição de recurso por quadro/fração. O quadro (requisito 3.3) deve 

ter um local no menu do quadro (requisito 3.3.3) que informe o valor de recurso 

disponibilizado e o valor restante disponível para a fração operacional realizar o 

exercício de campanha. No cartão (requisito) deve ter o valor de recurso classe de 

suprimento restante disponível. No cartão deve ter um campo justaposto ao 

indicador (requisito 1.9) que informe qual a capacidade máxima de autonomia da 

fração, conforme a quantidade de pessoal e material selecionado para a realização 

de deslocamento. O quadro deve ter um campo para informar o efetivo de militares. 
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A quantidade de recurso de alimentação deve ser separado conforme os tipos de 

ração disponíveis e deve informar a quantidade de dias de atividade, conforme o 

efetivo informado em campo próprio no quadro. 

 

Requisito 1.15 – Atribuição de metas 

Requisito envolvido: 1.3, 1.9, 1.10, 1.11, 3.3, 3.3.3, 3.4 e 3.6 

Prioridade: 3 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O painel de acompanhamento deve apresentar a possibilidade de 

configurar valores de referência para os indicadores de recursos, de desempenho na 

atividade dos PMS e no controle temporal. 

1) O dashboard deve ter os valores dos indicadores passíveis de alteração na 

coloração do indicador no caso de haver a ultrapassagem do seu valor de 

meta. A coloração pode ser para verde no caso da consecução de um 

objetivo. A coloração pode ser de vermelho no caso de extrapolar um valor 

de recurso previsto. 

2) O dashboard deve ter valores de alerta personalizáveis para cada valor de 

referência do indicador, que ao ser ultrapassado também poderia implicar 

em uma alteração de cor da representação gráfica. 

 

Requisito 1.16 – Histórico dos indicadores 

Requisito envolvido: 1.9 e 1.15 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O painel de acompanhamento deve informar graficamente o 

histórico da evolução dos diversos indicadores. 

 

Requisito 1.17 – Melhoria contínua do sistema 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 3 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O sistema deve disponibilizar o envio de informação sobre falhas ou 

limitações do sistema que permita o envio de imagem com o print da tela do 
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computador para ilustrar o caso. O sistema deve disponibilizar ao administrador a 

possibilidade de inserir campos para inclusão e cálculo de valores a serem utilizados 

como indicadores. Os campos criados nos cartões devem aparecer na interface do 

quadro, na interface do time e no dashboard, de forma personalizável, ou seja, o 

administrador define quais indicadores serão exibidos, por meio de seleção em 

relação de indicadores existentes no menu do quadro e do dashboard. 

O menu da interface do quadro (requisito 3.3.3) deve ter um botão 

“Indicadores”. A tela do menu de indicadores deve ter: 

(1) botão de criar indicador; 

(2) botão de excluir indicador; 

(3) botão de seleção de quantidade de campos para preenchimento do 

usuário, com definição do tipo da unidade de medida não editável pelo 

usuário; 

(4) campo para inserção de fórmula para cálculo do indicador; e 

(5) campo para inserção das unidades de medida do valor total a ser 

informado na interface do quadro e na interface do dashboard de forma 

não editável. 

 

Requisito 1.18 – Alertas no dashboard 

Requisito envolvido: 2.22, 3.2.1, 3.3.1 e 3.6.2 

Prioridade: 2 

Conflitos: Não há. 

Descrição: No dashboard devem surgir alertas, personalizávei, conforme os 

requisitos envolvidos do cartão e da atividade do gráfico de Gantt sejam 

configurados. 

1) Alerta de início: O painel de acompanhamento e o quadro devem informar, 

por meio de alerta o início da atividade. O cumprimento do tempo de início 

previsto deve ser calculado e apresentado pelos indicadores. O início da 

atividade deve ser ilustrada no gráfico de Gantt. 

2) Alerta de pronto para o início: O painel de acompanhamento e o quadro 

devem informar, por meio de alerta que a atividade está em condições de 

ser iniciada, mediante ordem da direção do exercício. O horário limite para o 



377 

pronto para o início deve ser configurável, haja vista que se dará em 

momento anterior ao horário previsto para o início da atividade/PMS. 

3) Alerta de evento não previsto: O painel de acompanhamento deve informar, 

por meio de alerta, a ocorrência de atraso no preenchimento do campo 

referente ao início da atividade ou do campo referente ao fato de estar 

pronto para o início. O tempo de atraso para a emissão do alerta deve ser 

configurável. 

 

Requisito 1.19 – Identificação de eventos não previstos (exceções) 

Requisito envolvido: 3.6.16 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: No campo de comentários dos cartões deve ter uma relação de 

itens selecionáveis, pré-configurados como: 

1) oportunidade de melhoria; 

2) melhor prática; 

3) lição aprendia; e 

4) evento não previsto. 

Observação: Deve ser assinalado como evento não previsto todo e qualquer 

acontecimento que exija ação, imediata ou posterior, por parte da coordenação do 

exercício de campanha ou do comando da fração. 

 

Requisito 1.20 – Gerenciamento de versões operacionais do processo 

Requisito envolvido: 3.4 e 3.6.17 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: No quadro devem ficar registradas as alterações nos itens das listas 

de verificação dos cartões de forma agrupada por cartão. 

a) Não devem ser consideradas alterações na lista de verificação: 

(1) mudança de ordem do item dentro da lista de verificação; e 

(2) mudança de item entre listas de verificação de um mesmo cartão. 
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K.2 REQUISITOS RELACIONADOS AO SOFTWARE GANTTPRO 

 

Requisito 2.1 – Tela principal do gráfico de Gantt 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: Na tela principal deve ter um campo com o nome do projeto (1), o 

gráfico de Gantt (2), o eixo vertical na esquerda da tela com as atividades (3), o 

eixo horizontal na parte superior do gráfico de Gantt com as divisões temporais 

(4), a barra de rolagem de tela horizontal (5), a barra de rolagem de tela vertical 

(6), o boão do filtro de atividades (7), botão de seleção de zoom da barra 

horizontal (8), o botão de seleção de colunas de informação sobre a atividade 

(9), o botão de acesso à tela de restauração de versão (10), o botão de acesso 

às configurações do projeto (11), o botão de acesso a outras funcionalidades 

(12), linha de limite do eixo vertical com tamanho personalizável de largura do 

eixo (13), botão de ocultar o eixo vertical (14) e botão de acesso aos dados em 

planilha das atividades (15). O cenário 2 apresenta um exemplo de colunas a 

serem exibidas no eixo vertical. 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Itens da tela principal do gráfico de Gantt 

 

FIGURA K. 2 - Itens da tela principal do gráfico de Gantt 
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2) Lista de colunas de informação sobre a atividade para o eixo vertical 

 

FIGURA K.3 - Lista de colunas de informação sobre a atividade para o eixo vertical 

 

Requisito 2.2 - Fluxo de trabalho do processo Matriz de Gantt 

Requisito envolvido: Req 12 – Atividade e vinculação Gantt 

Prioridade:1 

Conflitos: 

Descrição: o novo sistema deve ter um gráfico de Gantt deve possuir dois 

eixos fixos, que se manterão visíveis mesmo com a rolagem das barras de 

deslocamento de cada sentido. 

Cenário/exemplo de evento: 

 

FIGURA K.4 - Eixos do gráfico de Gantt 
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Requisto 2.3 - Intervalo temporal da duração da atividade no Gantt 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O eixo horizontal deve ficar na parte superior e representar a linha 

do tempo. Essa linha deve permitir a visualização em meses, semanas, dias, horas, 

as quais podem ser subdivididas em 4 partes de 15 minutos cada. O período de 

tempo deve ser selecionável, com nome descritivo “zoom” e estar na parte superior 

do gráico de Gantt. 

Cenário/exemplo de evento: 

 

FIGURA K.5 - Zoom do eixo horizontal 

 

Requisto 2.4 - Relação de atividades no Gantt 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O eixo vertical deve ficar na parte esquerda do gráfico superior 

permita a disposição das atividades em grupos e subgrupos. 

No eixo vertical poderão ficar dispostos o nome da tarefa ou peça de Manobra 

e o nome do responsável, cuja coluna deverá poder ser ocultada ou expandida. 

Cenário/exemplo de evento: 

 

FIGURA K.6 - Relação de atividades 
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Requisto 2.5 – Representação da atividade por barra no gráfico de Gantt 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: A atividade expressa no eixo vertical esquerdo deve ser 

representada no gráfico de Gantt por uma barra cuja data e horário de início  

estão alinhados com a marcação temporal do eixo horizontal da parte superior 

do gráfico de Gantt. Em consequência, o tamanho da barra da atividade 

corresponde a duração da atividade. O nome do grupo e da atividade devem 

constar na barra representativa. O usuário/administrador deverá ver a linha da 

atividade destacada com coloração diferente das demais linhas sempre que a 

seta indicativa do mouse navegar pelo gráfico de Gantt. No caso do cenário 1, 

embora não se possa ver a seta do mouse é possível verificar que esse está 

sobre o espaço destinado à linha da atividade INF-A05 Trnp C Agu, cujo 

horário previsto para início é de 02h00 e o de término é de 06h00 de 18 de 

novembro de 2020. 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Representação da atividade no gráfico de Gantt 

 

FIGURA K.7 - Representação da atividade no gráfico de Gantt 

 

Requisto 2.6 – Agrupar atividades 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O eixo vertical do gráfico de Gantt deve possibilitar a criação de 

grupos e subgrupos (1). O perfil de administrador deverá exibir o campo de 

criação de tarefa ou de marco logo após o último item (tarefa) de cada 
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grupo/subgrupo (2). O perfil de usuário sem privilégios de edição e a url de 

consulta não devem exibir o campo de criação de tarefa/marco/grupo (2). 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Perfil administrador/usuário 

 

FIGURA K.8 - Perfil administrador/usuário 

2) Perfil de consulta 

 

FIGURA K.9 - Perfil de consulta 

 

Requisto 2.7 - Mover a atividade entre os grupos por “drag and drop” 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O usuário/administrador ao clicar sobre uma atividade no Gantt (1) e 

manter pressionado o botão do mouse (drag)  ao movimentar o mouse deverá surgir 

um item indicativo (2) de que a atividade está selecionada para mudança de grupo. 

Quando a seta/mão do mouse passar por outra posição, no eixo vertical de Gantt 

deverá aparecer uma linha de coloração distinta que indique a possibilidade de 

inserção da atividade selecionada no local assinalado (3). 

No cenário 3) desse requisito verifica-se que a mesma ação inicial do cenário 

1), sendo (1) igual a (4) e (2) igual a (5), deve possibilitar a criação de um subgrupo, 



384 

cuja possibilidade deverá ser ilustrada por uma seta de sinalize a inclusão da 

atividade como item do grupo (6). 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Posição inicial da atividade 

 

FIGURA K.10 - Posição inicial da atividade 

2) Posição final da atividade 

 

FIGURA K.11 - Posição final da atividade 

3) Transformação em subgrupo por “drag and drop” 

 

FIGURA K.12 - Transformação em subgrupo por drag and drop 
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Requisito 2.8 – Acesso às configurações da atividade no Gantt 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O administrador/usuário, ao passar o mouse por cima de uma 

atividade ou grupo, poderá acessar as configurações (1) e excluir o item (2). 

Cenário/exemplo de evento: 

 

FIGURA K.13 - Acesso às configurações da atividade no Gantt 

 

Requisito 2.8.1 – Configurações da atividade no Gantt 

Requisito envolvido: 2.8 e 2.18 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O administrador/usuário ao abrir as configurações deverá visualizar 

os seguintes itens: 

a) Salvar e fechar (1); 

b) Excluir (2); 

c) Nome da atividade, editável após ser clicado com o botão esquerdo do 

moude (3); 

d) A atividade deve ser representada no gráfico de Gantt por uma barra 

retangular de coloração configurável (cenário 6). A cor da barra no gráfico 

de Gantt, editável após clique com botão esquerdo do mouse (4). O cenário 

2) ilustra a mudança de cor nas configurações; 

e) Data de e hora início (5) e de término da atividade (6) com botão de salvar. 

A data é inserida por meio de seleção em calendário e o horário em 

quadro, conforme o cenário 3); 

f) Atribuir responsável pela atividade (7), a ser selecionado entre as contas 

dos usuários do software, conforme o cenário 4). O campo estimativa 
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relaciona-se com a duração da atividade, mas poderá conter valor inferior a 

esse, quando relacionado ao responsável. Há a possibilidade de incluir 

usuários na relação de usuários selecionáveis. Essa funcionalidade não foi 

utilizada nas edições de 2019 e 2020 da ME; 

g) Barra de progresso da atividade, o percentual de progresso é definido no 

local da barra onde se clica (8). Deve prioritariamente indicar se a atividade 

ainda não começou, se está em andamento e se foi concluída. No requisito 

2.9 há a mudança de progresso diretamente no gráfico de Gantt. 

h) Atualiza os nível de progresso, por seleção em lista flutuante,  entre 

“aberta”, “em andamento” e “concluído” (9) , conforme o cenário 5), que 

atualiza automanticamente a barra de progresso (8) com os percentuais 

0%, 50% e 100%, respectivamente. 

i) A definição de prazo sinaliza no gráfico de Gantt o limite máximo até onde 

a atividade pode ser prolongar (10) , conforme o cenário 6);. 

j) A prioridade pode ser assinalada, em lista flutuante, como “baixa”, “média”, 

“alta” e “elevada” (11) , conforme o cenário 7). O nível da prioridade não 

aparece no gráfico de Gantt. 

k)  O tipo de atividade pode ser definido como tarefa ou marco (13), por 

seleção em lista flutuante, conforme o cenário 8). 

l) Os itens referentes a estimativa (12) e registro de tempo (14) não foram 

utilizados na ME de 2019 ou de 2020. 

m) O campo sobre a duração é o intervalo de tempo entre a data e hora de 

início e de término (15), calculada automaticamente. No caso da duração 

ser definida pelo administrador/usuário a data e horário de término será 

alterada automaticamente. 

n) O campo de descrição (16) comporta texto simples com os recursos usuais 

previstos para este tipo de dado (negrito, itálico, alinhamento, etc). 

o) Inserção de arquivos como anexo (17). 

p) Relacionamento de atividades como dependentes (18) tratado nos 

requisitos 2.8.2 e 2.12. 

q) Inserção de comentários (19) registra o comentário, informando o usuário, 

data e horário do resgistro da informação em caixas de mensagens 

sequênciais, conforme o cenário 9). 
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Cenário/exemplo de evento: 

1) Visão geral 

 

FIGURA K.14 - Visão geral das configurações de  atividade 

2) Mudança de cor da barra da atividade 

 

FIGURA K.15 - Mudança de cor da barra da atividade 

3) Definição de hora de início e término 

 

FIGURA K.16 - Definição de hora de início e término 



388 

4) Atribuição de responsável pela atividade 

 

FIGURA K.17 - Atribuição de responsável pela atividade 

5) Definição do nível de progresso da atividade 

 

FIGURA K.18 - Definição do nível de progresso da atividade 

6) Definição de prazo para o término da atividade 

 

FIGURA K.19 - Definição de prazo para o término da atividade 

7) Prioridade 

 

FIGURA K.20 - Prioridade 

8) Tipo da atividade 

(a) Seleção do tipo 

 

FIGURA K.21 - Seleção do tipo 

(b) Horário de início igual ao do término para os “marcos” 
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FIGURA K.22 - Horário de início igual ao do término para os “marcos” 

 (c) Representação no gráfico de Gantt do marco 

 

FIGURA K.23 - Representação no gráfico de Gantt do marco 

9) Inserção de comentário 

 

FIGURA K. 24 - Inserção de comentário 

 

Requisito 2.8.2 – Dependência de atividades definida nas configurações 

Requisito envolvido: 2.7 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O administrador/usuário relaciona a dependência entre atividades 

selencionando outra atividade (cenário a), definindo o tipo de dependência 

(cenário b) e, se for o caso, estipulando o intervalo (lag) existente entre o 

término de uma atividade de o início de outra, ou ainda, entre os horários de 

términos, conforme o tipo de dependência (cenário c), cuja representação se 

dará no gráfico de Gantt (cenário d). 
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Cenário/exemplo de evento: 

a) Seleção da atividade relacionada como dependente ou vinculada 

 

FIGURA K.25 - Seleção da atividade relacionada como dependente ou vinculada 

b) Tipos

 

FIGURA K.26 - Tipos de vinculação 

c) Lag entre os horários das atividades 

(1) Configuração do lag 

(a) Definição de 2 horas de diferença entre o término de uma atividade e 

o início da atividade vinculada/dependente 

 
FIGURA K.27 – Diferença entre os horários de início das atividades 

(b) Possibilidade de adicionar outras vinculações na configuração da 

atividade 

 

FIGURA K.28 - Vinculações adicionais 

d) Representação de dependência com lag no gráfico de Gantt 

 

FIGURA K.29 - Representação de dependência com lag no gráfico de Gantt 
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Requisito 2.9 – Situação de andamento da atividade no gráfico de Gantt 

Requisito envolvido: 2.7.1 cenário 2) 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: As barras que representam as atividades devem ser configuráveis 

quanto ao status de andamento da atividade (cenário 1 e 2). No cenário 1 

verifica-se que diante da passagem do tempo, ilustrada pela linha vertical 

vermelha (1) que deve ter a sua posição, em relação a hora atual e o eixo 

horizontal, atualizada a cada minuto. A atividade que já foi concluída deve ser 

representada por meio da coloração escura da barra da atividade (2). A 

atividade ainda não iniciada deve ser representada pela tonalidade clara da cor 

selecionada para a atividade (5). As atividade em andamento devem ser 

representadas pelo preenchimento parcial da barra da atividade com a 

tonalidade mais escura (3 e 4). O grupo de atividades deve ter um barra 

dividida em duas barras horizontais, com o nome do grupo, cuja barra inferior 

deve ilustrar o somatório do progresso das atividades do grupo (6). 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Tipos de representação do status de andamento da atividade 

 

FIGURA K.30 - Tipos de representação do status de andamento da atividade 
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Requisito 2.9.1 – Modificação do status de andamento por drag and drop no 
gráfico de Gantt 

Requisito envolvido: 2.8 e 2.7.1 cenário 5) 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: A barra de representação da atividade deve ter a sua ilustração do 

status de andamento modificável por meio de ação drag and drop. O 

administrador/usuário ao colocar a seta indicativa do mouse em cima de clique 

do mouse em cima da barra da atividade deve visualizar uma seta na parte 

inferior da barra (7). Essa seta deve ser passível de ação de clique do mouse, 

mantida a pressão no botão esquerdo do mouse, para o arraste lateral ao longo 

da barra da atividade para definição do nível de conclusão da execução da 

atividade. 

Cenário/exemplo de evento: 

 

FIGURA K.31 - Modificação do status de andamento por drag and drop no gráfico de Gantt 

 

Requisito 2.10 – Alteração da duração da atividade no Gantt 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O administrador/usuário ao clicar no final da barra de representação 

da atividade (1) deve ser capaz de alterar a duração da atividade ao clicar, 

segurar e arrastar o mouse para ambos os lados do eixo horizontal. É 

desejável que a data e a hora de início (2) e término (3) da atividade apareçam 

durante a ação de arraste da linha final como forma de verificar a nova data de 

término da atividade. 
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Cenário/exemplo de evento: 

1) Alteração da duração da atividade no Gantt 

 

FIGURA K.32 - Alteração da duração da atividade no Gantt 

 

Requisito 2.11 – Modificação da data e horário de início e término da 
atividade no Gantt 

Requisito envolvido: 2.7 cenário 3) 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: A barra de atividade em uma determinada situação de data/hora 

iniciais (cenário 1) deve ser passível de alteração, mantida a duração da 

atividade, por meio de ação de drag and drop, na direção do eixo horizontal, 

informando, quando em uma nova posição (cenário 2, item 1) a nova da data e 

hora inicial (2) e final (3). 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Definição de data e horário iniciais 

 

FIGURA K.33 - Definição de data e horário iniciais 

2) Nova data e horário 

 

FIGURA K.34 - Nova data e horário 
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Requisito 2.12 – Representação de integração e dependência entre 
atividades no Gantt 

Requisito envolvido: 2.6.2 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: No gráfico de Gantt deve ser possível criar um vínculo entre duas 

atividades representado por uma linha. 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Vinculação entre atividades do mesmo grupo 

 

FIGURA K. 35 - Vinculação entre atividades do mesmo grupo 

2) Vinculação entre atividades de grupos diferentes 

 

FIGURA K. 36 - Vinculação entre atividades de grupos diferentes 

3) Representação da vinculação entre atividades de grupos diferentes 

 

FIGURA K. 37 - Representação da vinculação entre atividades de grupos diferentes 
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4) Representação da vinculação entre atividades simultâneas de grupos 

diferentes 

 

FIGURA K.38 - Representação de integração e dependência entre atividades no Gantt 

 

Requisito 2.12.1 – Criação da linha de integração de atividades no Gantt 

Requisito envolvido: 2.6.2 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O administrador/usuário passar o mouse por cima de uma barra de 

atividade devem aparecer dois círculos, um antes do início da barra da atividade e 

outro após o final dessa barra (cenário 1). Ao clicar em um dos círculos e manter o 

botão esquerdo do mouse pressionar deve aparecer uma linha tracejada, cujo ponto 

de origem será o círculo selecionado. Durante o deslocamento do mouse na direção 

vertical, ao adentrar na linha horizontal de outra atividade, devem aparecer dois 

círculos nas laterais da atividade relativa à linha horizontal em questão (cenário 2). A 

seleção do círculo inicial ou final das barras de atividades de origem definem o tipo 

de vinculação. 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Seleção da origem da vinculação 

 

FIGURA K.39 - Criação da linha de integração de atividades no Gantt 
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2) Seleção do destino da vinculação 

 

FIGURA K.40 - Seleção do destino da vinculação 

 

Requisito 2.12.2 – Tipos de integração e dependência entre atividades no 
Gantt 

Requisito envolvido: 2.6.2 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: As barras de atividades devem ser passíveis de vinculação, 

diretamente no gráfico de Gantt, conforme o ponto de origem e destino, 

indendente do grupo ao qual pertençam as atividades. São 4 (quatro) o tipo de 

vinculações possíveis (cenário 1): final-início (1), início-início (2), final-final (3) e 

início-final (4). Ao estabelecer o vínculo entre as atividades, o horário de ínicio 

da atividade dependente passa a coincidir com o horário de término da 

atividade vinculante (cenário 4). 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Tipos de vinculações no Gantt 

 

FIGURA K.41 - Tipos de vinculações no Gantt 

2) Dependência final-início 

a) Vinculação 

 

FIGURA K.42 – Dependência final-início 
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b) Resultado vinculação final-início com horários coincidentes 

 

FIGURA K.43 - Resultado vinculação final-início com horários coincidentes 

3) Dependência início-início 

a) Vinculação 

 

FIGURA K.44 – Vinculação da dependência início-início 

b) Resultado vinculação início-início com horários de início coincidentes 

 

FIGURA K.45 - Resultado vinculação início-início com horários de início coincidentes 

4) Dependência final-final 

a) Vinculação 

 

FIGURA K.46 – Vinculação de dependência final-final 
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b) Resultado 

 

FIGURA K.47 – Respresentação da dependência final-final 

5) Dependência início-final 

a) Vinculação 

 

FIGURA K.48 - Vinculação de dependência início-final 

b) Resultado 

 

FIGURA K.49 - Respresentação da dependência final-final 

 

Requisito 2.12.3 – Definição no gráfico de Gantt de intervalo de horários (lag) 
entre atividades integradas 

Requisito envolvido: 2.6.2 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: Ao clicar nas linha de vinculação estabelecidas entre atividades 

deve surgir um menu para inserção intervalo entre os horários da atividade de 

origem e a atividade de destino da seta de vinculação. A diferença será 

definida pela inserção de número, o qual pode ser decimal. O número inserido 

será automaticamente convertido em horas e minutos, cujo valor ficará visível 

ao usuário ao clicar fora da caixa de inserção do número de intervalo. 



399 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Linha do vínculo sombreado quando o mouse estiver em cima. 

 

FIGURA K.50 - Definição no gráfico de Gantt de intervalo de horários (lag) entre atividades 
integradas 

2) O valor da diferença entre os horário das atividades vinculadas (lag) 

 

FIGURA K. 51 - O valor da diferença entre os horário das atividades vinculadas (lag) 

3) O valor de 3 horas a mais de diferença expresso no Gantt 

 

FIGURA K. 52 - O valor de 3 horas a mais de diferença expresso no Gantt 

4) O valor pode ser expresso em número negativo 

 

FIGURA K. 53 - O valor pode ser expresso em número negativo 

5) Representação de valor negativo de 3 horas expresso no Gantt 

 

FIGURA K. 54 - Representação de valor negativo de 3 horas expresso no Gantt 
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6) O valor pode ser expresso em valor decimal 

 

FIGURA K. 55 - O valor pode ser expresso em valor decimal 

7) Valor decimal convertido após clicar fora do campo 

 

FIGURA K. 56 -  Valor decimal convertido após clicar fora do campo 

 

Requisito 2.12.4 – Diferenciação da linha de integração de atividades no Gantt 
Requisito envolvido: 2.7.2 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: A linha de integração deve assumir cor diferente de outra pré-

existente que coincida em trecho da trajetória de vinculação. 

Obs.: Esse requisto objetiva evitar a dificuldade de identificação acerca das 

atividades relacionadas como exemplificado no cenário deste desta requisito, o 

qual NÃO deve acontecer. 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Diferenciação da linha de integração de atividades no Gantt 

 

FIGURA K.57 - Diferenciação da linha de integração de atividades no Gantt 
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Requisito 2.13 – Restaurar os dados no gráfico de Gantt 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O sistema deve ser capaz de restaurar uma versão anterior em 

substituição aos dados atuais. O sistema deve possuir um botão para acessar 

as configurações de restauração (cenário 1), que também devem ser 

acessadas por meio do atalho no teclado ao pressionar as teclas “Ctrl + z”. O 

sistema deve armazenar versões anteriores relativas a cada alteração 

realizada nos dados. As versões armazenadas devem ser dispostas em uma 

relação em ordem cronológica, citando a data e horário de sua criação, com a 

mais recente no topo da lista (cenário 2, item 1). Ao selecionar uma das 

versões disponíveis, o sistema deve exibir o trecho da tela relativo à 

modificação que criou a referida versão (cenário 2, item 2) . O menu de 

restauração deve conter um botão de restauração do sistema para a versão 

selecionada (cenário 2, item 3). A versão selecionada e confirmada para 

restauração deve ser implementada, gerando a modificação dos dados atuais 

para os dados da versão selecionada. A lista de versões (cenário 2, item 1) 

deve conter uma coluna para a designação da alteração, uma coluna para o 

usuário autor da modificação e uma coluna para o dia e a hora da modificação, 

sendo que cada dia e mês devem ser agrupados, por meio de uma linha 

horizontal na qual conste a data das versões nela contida. A relação de 

versões deve possibilitar a organização por horas, dias e meses (cenário 3). As 

versões deve ser organizadas mediante agrupamento pelos critérios de hora, 

dia e mês (cenário 2, item 4). As versões devem poder ser pesquisadas por 

meio de filtro (cenário 2, item 5), conforme o requisito 2.12.1. A restauração 

pode ser feita mediante a definição de um ponto definido, salvado mediante 

clique no botão linha de base (cenário 2, item 6), conforme o requisito 2.12.2. 
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Cenário/exemplo de evento: 

1) Botão de acesso ao quadro de restauração 

 

FIGURA K.58 - Botão de acesso ao quadro de restauração 

2) Quadro de restaução 

 

FIGURA K.59 - Quadro de restaução 
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3) Organização da relação de versões 

 

FIGURA K.60 - Organização da relação de versões 

 

Requisito 2.13.1 – Filtro de versões 

Requisito envolvido: 2.12 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O filtro poderá ser por evento (cenário 1, item 1), por data (cenário 1, 

item 2 e cenário 2), por usuário responsável (cenário 1, item 3 e cenário 3) e por 

nome da atividade (cenário 1, item 4). O filtro por evento deve relacionar as 

ações disponíveis no sistema Gantt, como: definição de duração da atividade, 

mudança na prioridade, integrações e dependências, mudança  na data. 

A prioridade para implementação dos filtros é a seguinte: 

- filtro por nome da atividade: prioridade 1 

- filtro por data da atividade: prioridade 2 

- filtro por responsável: prioridade 3 

- filtro por evento: prioridade 4 
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Cenário/exemplo de evento: 

1) Filtro por evento 

 

FIGURA K.61 - Filtro por evento 

2) Filtro por data 

 

FIGURA K.62 - Filtro por data 

3) Filtro por usuário 

 

FIGURA K.63 - Filtro por usuário 
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Requisito 2.13.2 – Salvar linha de base para restauração 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 2 

Conflitos: Não há. 

Descrição: A linha de base é uma versão pré-selecionada para restauração por 

ser um ponto significativo no desenvolvimento das atividades. A opção de 

salvar linha de base de constar na tela de restauração. A ação consiste em 

selecionar uma versão e clicar no botão referente a salvar a linha de base 

(cenário 1). A linha de base poderá ser acessada e recuperada por meio do 

clique, na tela principal do Gantt, em um botão de configurações, que entre 

outras possibilidades, exibirá a opção de restaurar a linha de base, 

apresentando as versões salvadas (cenário 2). 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Salvar linha de base 

 

FIGURA K.64 - Salvar linha de base 

2) Restaurar linha de base 

 

FIGURA K.65 - Restaurar linha de base 
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Requisito 2.14 – Exportar dados do projeto no Gantt 

Requisito envolvido: 2.16 e 2.18 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: A exportação dos dados do projeto deve ser acessível por meio de 

um botão de configurações na tela principal (cenário 1).  A tela de exportação 

(cenário 2) deve exibir o formato da exportação, o tamanho do papel para 

impressão, o nível de zoom do eixo horizontal, a orientação da exibição 

(retrato/paisagem) e a seleção de exibição da linha do momento atual (today 

marker) da exportação (cenário 5). Os formatos de exportação (cenário 3) 

devem ser pdf, png, xml (requisito 2.15) e excel (requisito 2.17). O formato xml 

permitirá a importação. O formato excel gera uma saída semelhante a um 

relatório assemelhado à Matriz de Sincronização. Os tamanhos de impressão 

em papel (cenário 4) devem ser tamanho completo, carta, tablóide, ofício, 

extrato, executivo, A5, A4, A3, A2, A1 e A0, conforme padrão ISO 216. 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Opção de exportar na tela principal 

 

FIGURA K.66- Opção de exportar na tela principal 

2) Tela de exportação 

 

FIGURA K.67 - Tela de exportação 
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3) Formatos de exportação 

 

FIGURA K.68 - Formatos de exportação 

4) Tamanho da folha de papel para exportação 

 

FIGURA K.69 - Tamanho da folha de papel para exportação 

5) Impressão com a linha do momento atual 

 

FIGURA K.70 - Impressão com a linha do momento atual 
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Requisito 2.15 – Criar novo projeto no Gantt 

Requisito envolvido: 2.16 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O sistema de Gantt deve ter a opção de criação de novo projeto. A 

tela de criação do novo projeto deve permitir: 

a) definir de nome do projeto (1); 

b) data de início do projeto (2); 

c) definir do nível de zoom do gráfico (3): 

(1) meses; 

(2) dias; e 

(3)horas. 

d) a selecionar de modelo como ponto de partida para o novo projeto (4); 

e) definir dos dias da semana utilizado no projeto (5); 

f) definir das horas utilizadas nas atividades do projeto (6), o botão de criação 

do projeto (7); 

g) botão de importação de projeto exportado previamente (8 – requisito 2.16); e 

h)botão de cancelar a criação do projeto (9). 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Criação de novo projeto no Gantt 

 

FIGURA K.71 - Criação de novo projeto no Gantt 
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Requisito 2.16 – Importar dados do projeto no Gantt 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: A tela de importação de versão exportada deve ter um campo para 

inserção do nome do novo projeto (1), local para inserir o arquivo a ser 

importado nos formatos xml, xlsx, csv e mpp (2), botão de importação de 

versão (3), botão de retorno para a tela anterior (4) e botão de cancelar (5). 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Tela de importação de dados do projeto no Gantt 

 

FIGURA K.72 - Tela de importação de dados do projeto no Gantt 

 

Requisito 2.17 – Gerenciamento de projetos no Gantt 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O sistema Gantt deve possuir uma tela que possibilite selecionar um 

dos projetos criados. 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Gerenciamento de projetos no Gantt 

 

FIGURA K. 73 - Gerenciamento de projetos no Gantt 

 

Requisito 2.18 – Gerar de relatório no Gantt 

Requisito envolvido: 2.14 
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Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O arquivo excel exportado deverá conter espaço para inserção do 

logo do software, o nome do projeto e as seguintes colunas: cor, número, nome 

da tarefa, responsável, data e hora de início, previsão de data e hora de 

término, prazo, progesso (%), duração (horas), andamento, prioridade, 

descrição, data de criação, usuário criador, tipo e projeto (cenário 1). O formato 

sugerido de arquivo excel exportado como Matriz de Sincronização é o 

identificado no cenário 2 acrescido da coluna integração com o nome da fração 

vinculada e a respectiva atividade/PMS. 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Componentes do arquivo excel exportado 

 

FIGURA K. 74 - Componentes do arquivo excel exportado 

2) Formato de arquivo sugerido para relatório como Matriz de Sicronização 

 

FIGURA K.75 - Formato de arquivo sugerido para relatório como Matriz de Sicronização 
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Requisito 2.19 – Acesso ao projeto do Gantt por meio de url sem login 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição:A tela principal deve ter um acesso ao botão de configurações que 

permita selecionar a função de gerar url público (cenário 1). Na tela de criação 

de url público deve ter um campo de inserção do nome/descrição do link de 

enredeço url (1), um botão para gerar um endereço url público (2), uma relação 

de endereços url (3) com nome, link (4), data de criação, situação 

(ativo/inativo), snapshot (6) e botão de exclusão (5) (cenário 2). O link (4) deve 

ser acessível para cópia ao clicar no respectivo ícone da relação de endereços 

url. O  snapshot (6) é uma possibilidade de dar acesso somente às informações 

de um determinado momento, sem que as atualizações sejam acessíveis a 

quem detiver o endereço do link. O link, sem a seleção do snapshot, deve dar 

acesso ao acompanhamento das atividades da tela principal e do acesso às 

informações de cada atividade, sem permitir que sejam realizadas alterações 

no projeto. 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Acesso por meio da tela principal do Gantt 

 

FIGURA K. 76 - Acesso por meio da tela principal do Gantt 
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2) Tela de geração de url para acesso sem login 

 

FIGURA K.77 - Tela de geração de url para acesso sem login 

 

Requisito 2.20 – Arquivar e deletar projeto 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: Na tela principal de Gantt, por meio de acesso do botão de acesso a 

outras funcionalidades, deve ter as opções de arquivar e de deletar o projeto 

(cenário 1). 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Arquivar e deletar 

 

FIGURA K.78 - Opções de arquivar e deletar 
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Requisito 2.21 – Filtro por grupo (peça de manobra) 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: Na tela principal de Gantt, por meio de acesso do botão de acesso a 

outras funcionalidades, deve ter a opção de realizar um filtro, por nome, que 

permita selecionar quais grupos deatividades devem estar visíveis para o 

usuário no gráfico de Gantt. 

O cenário 1 apresenta uma única opção de filtro que NÃO permite a 

visualização de mais de um grupo simultâneo na tela do Gantt. São visíveis os 

grupos que contém atividades que dependem de uma atividade do grupo 

indicado no filtro (intes 6.3.2 e 6.8.1 do cenário 1). Entretanto, NÃO são visíveis 

os grupos e atividades das quais os elementos filtrados dependam (itens 6.3.8, 

7.6.6, 7.6.7 e 7.6.8 do cenário 1).  

Obs.: Deve haver a opção de exibir mais de uma atividade com filtro de grupos 

de forma simultânea. Deve haver a possibilidade de selecionar se no gráfico de 

Gantt aparecerá somente os grupos selecionados ou se os grupos 

selecionados no filtro aparecerão na parte superior do gráfico de Gantt, 

preservando sua numeração, sendo seguidos na parte inferior pelos demais 

grupos. 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Exemplo de filtro por 1 (um) nome de atividade 

 

FIGURA K. 79 - Exemplo de filtro por 1 (um) nome de atividade 
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Requisito 2.22 – Múltiplos operadores do sistema 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: Na tela principal de Gantt, por meio de acesso do botão de acesso a 

outras funcionalidades, deve ter a opção de gerir usuários, cujo acionadmento 

deve levar a uma tela de gestão de usuário (cenário 1). O sistema deve permitir 

a inclusão de múltiplos usuários com os perfis de edição e leitura definido pelo 

administrador. A definição de usuário responsável por um grupo implica que 

somente esse usuário e aqueles que tiverem o perfil de administrador poderão 

realizar alterações nos dados das atividades do grupo em questão. A 

vinculação entre atividades de grupos diferentes, em quaisquer sentido, é 

permitidade independente de haver responsável pelo grupo. 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Múltiplos operadores do sistema 

 

FIGURA K. 80 - Múltiplos operadores do sistema 

 

Requisito 2.23 – Matriz de sincronização com dados expostos no gráfico 
de Gantt 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 
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Descrição: No sistema deve haver uma tela com os dados das atividades 

dispostos, preferencialmente separados por grupos (cenário 2), contendo o nome, 

data e horário de início e previsão de término, responsável, localização e detalhes 

da atividade (cenário 1). 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Matriz assemelhada à existente no Pacificador 

 

FIGURA K. 81 - Matriz assemelhada à existente no Pacificador 

2) Matriz assemelhada ao relatório do GanttPro 

 

FIGURA K. 82 - Matriz assemelhada ao relatório do GanttPro 
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Requisito 2.23.1 – Integração dos dados da Matriz de sincronização com 
dados expostos no gráfico de Gantt 

Requisito envolvido:  

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: Todo e qualquer dado alterado no gráfico de Gantt ou na Matriz de 

Sincronização deve ser alterado imediatamente na outra forma de apresentação dos 

dados da atividade (gráfico de Gantt ou Matriz de Sincronização, conforme cada 

caso). 

 

Requisito 2.24 – Alerta de proximidade de atividade no gráfico de Gantt 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: Na tela principal do gráfico de Gantt deve ser exibido um alerta, por 

meio de pop-up, informando que determinada atividade se iniciará em breve, 

especificando o tempo restante para o início. 

 

Requisito 2.24.1 – Configuração do alerta de proximidade de atividade 

Requisito envolvido:2.8.1 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: No cartão da atividade deve haver um campo para definir um 

horário específico ou um determinado tempo anterior ao início o alerta será emitido. 

 

Requisito 2.24.2 – Remissividade do alerta de proximidade de atividade 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: No pop-up de alerta deverá ter o link para o cartão da atividade. 

 

Requisito 2.24.3 – Filtro do alerta de proximidade de atividade 

Requisito envolvido: 2.21 
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Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: No pop-up de alerta deverá ter a opção de filtrar os grupos a serem 

exibidos, destacando entre os grupos existentes aqueles que tenha atividades 

integradas com a atividade prevista para iniciar em breve.  

 

Requisito 2.25 – Versão do gráfico de Gantt para Tablet 

Requisito envolvido:2.26 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O sistema de ser acessível via tablet, com a exibição das 

informações adequadas ao tamanho da tela, com a seleção dos elementos por meio 

do toque duplo na tela sobre o item desejado. Deve ser possível realizar as ações de 

aumentar e diminuir o zoom da tela, adaptadas as opções de comando de zoom 

inerentes aos equipamentos touch screen. 

 

Requisito 2.26 – Zoom da tela no gráfico de Gantt 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: No sistema deve possibilitar que seja realizado o efeito de zoom da 

exibição dos dados, por meio da ação de pressionar a tecla Ctrl junto a ação no 

botão de rolar do mouse (Scroll). 

 

Requisito 2.27 – Uso de criptografia para proteção do acesso e do fluxo 
de dados  

Requisito envolvido: 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O sistema deve ser acessível mediante cadastro de usuário 

individual por militar. O trâmite de dados entre o equipamento do usuário e o 

servidor deve ser criptografado. 
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K.3 REQUISITOS RELACIONADOS AO SOFTWARE TRELLO 

Requisito 3.1 – Tela principal do Sistema 

Requisito envolvido: 3.2 e 3.3 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: Na tela principal do sistema deve ter: 

a) uma relação de times (cenário 1 item 1), a qual deve conter um atalho para a 

tela de gerenciamento de seus membros, um atalho para a tela de configurações do 

time, um atalho para os quadros que integram o time e um atalho para a “tabela de 

times” (requisito 3.1.1). 

b) um espaço para acesso rápido aos quadros dos times (cenário 1 item 2), o 

qual deve ser dividido em “visualizado recentemente” (4 quadros), “quadros 

pessoais” do usuário do sistema e a disposição dos times com seus quadros e seus 

atalhos para configuração. 

c) um botão de acesso às notificações (cenário 1 item 3) , conforme requisito 

3.1.2. 

d) um botão de acesso às configurações do sistema (cenário 1 item 4). 

e) um botão de atalho a tela principal (cenário 1 item 5). 

f) um botão de atalho à relação de quadros agrupados por time (cenário 1 item 

6), conforme requisito 3.1.3. 

g) um campo de pesquisa de cartões (cenário 1 item 7), requisito 3.1.4. 

h) a barra na parte superior da figura 80, que contém os itens de número 3 a 7, 

deve ser fixa e sempre visível independente de em qual tela do sistema se esteja, 

funcionando de forma assemelhada à barra do menu iniciar do sistema operacional 

Windows. 
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Cenário/exemplo de evento: 

1) Tela principal do Trello 

 

FIGURA K.83 - Tela principal Trello 

 

Requisito 3.1.1 – Tabela de times 

Requisito envolvido: 3.12 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: A tabela de times deve ter a identificação do nome do time (1), um 

campo para adicionar os quadros que integram o time (2), que implica no 

relacionamento de seus cartões (4), um campo com lista suspensa de filtros dos 

cartões exibidos (3), o nome da lista do cartão (5), a etiqueta personalizável (6), o 

nome dos membros do cartão (7) e a data de entrega/início do cartão (8).  
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Cenário/exemplo de evento: 

1) Tabela de times 

 

FIGURA K.84 - Tabela de times 

 

Requisito 3.1.1.1 – Filtro da tabela de times 

Requisito envolvido: 3.12 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O filtro da tabela de times deve ter a opção de exibir todos os 

cartões, exibir os cartões do usuário da conta, exibir os cartões ordenados segundo 

critério relacionados à data de entrega/início (cenário 2), exibir os cartões de 

determinados membros do time, exibir os cartões de uma lista e exibir os cartões 

identificados com uma determinada etiqueta. O filtro por data de entrega/início deve 

ter a opção de mostrar os cartões “em atraso”, “a ser entregue em uma hora”, “a ser 

entregue em duas horas”, “a ser entregue em três horas”, “a ser entregue em seis 

horas”, “a ser entregue em 12 horas”, “a ser entregue em um dia”, cartões marcados 

como concluídos e cartões marcados como não concluídos. 
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Cenário/exemplo de evento: 

1) Filtros da tabela de time 

 

FIGURA K.85 - Filtros da tabela de time 

2) Opções de filtros por data de entrega/hora de início 

 

FIGURA K.86 - Opções de filtros por data de entrega/hora de início 

 

Requisito 3.1.2 – Notificações 

Requisito envolvido: 3.6.16 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O botão de acesso às notificações deve ter a relação das 

notificações enviadas com a mensagem de alerta (“lembrete: o prazo era 18 jan às 

10h56”) e a situação da atividade expressa no cartão (concluída, início em breve ou 

atrasada). Cada mensagem de alerta deve ser passível de marcação como não lida 

em campo selecionável e o filtro por “não lido”. 
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Cenário/exemplo de evento: 

 

FIGURA K.87 - Notificações 

 

Requisito 3.1.3 – Botão de acesso rápido aos quadros dos times 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 2 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O botão de acesso rápido aos quadros deve estar na barra superior, 

que permanece fixa, para em qualquer tela, ao receber a ação de clique do mouse, 

abrir uma lista suspensa, com todos os quadros agrupados por “quadros mais 

recentes”, “quadros pessoais” e quadros por time. 

O grupo “quadros pessoais” deve conter os quadros que sejam visíveis 

somente para o usuário daquela conta do sistema. Os grupos devem ser passíveis 

de ser exposição com todos os quadros ou apenas com o nome do time 

(extender/aglutinar). 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Botão de acesso rápido para os quadros 

 

FIGURA K.88 - Botão de acesso rápido para os quadros 
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Requisito 3.1.4 – Campo de pesquisa de cartões 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O campo de pesquisa de cartões deve estar na barra superior, que 

permanece fixa, e deve possibilitar a busca por sequência de caracteres (letras, 

números, etc) dentre os quadros que o usuário tenha acesso. 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Campo de pesquisa de cartões 

 

FIGURA K.89 - Campo de pesquisa de cartões 

 

Requisito 3.2 – Interface de time 

Requisito envolvido: 3.3 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O time (1) selecionado deve ter quadros (2), que são grupos de 

atividades definidos segundo critérios personalizável. A utilização na ME de 2019 e 

de 2020 consagrou a atribuição de um quadro por peça de manobra independente, 

valor unidade ou subunidade. Os times podem ser separados por função de 

combate ou por missão, tal como a DirEx. 
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Cenário/exemplo de evento: 

 

FIGURA K.90 - Interface de time 

 

Requisito 3.2.1 – Membros de time 

Requisito envolvido: 3.3 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: A tela de membros deve ter a relação dos usuários que integram o 

time. Todo usuário deve ter o campo de perfil e o campo que permita remover o 

usuário do time. O campo de perfil deve ter, no mínimo, a opção administrador e a 

opção usuário normal. Na tela de membros deve ter um campo para filtro por nome 

de usuário e um botão de convidar membro, que permita adicionar usuários do 

sistema ao time. 

Cenário/exemplo de evento: 

 

FIGURA K.91 - Membros do time 
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Requisito 3.2.2 – Configurações de time 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: As configurações do time deve ter: 

a) o campo do nome do time, editável para o administrador; 

b) critérios de restrições de associação que pode restringir o domínio de e-mail 

específico para ser adicionado ao time (exp: somente @eb.mil.br); 

c) critérios de restrições de criação de quadro visíveis ao time e particulares por 

qualquer membro do time, somente administradores do time ou por ninguém; 

d) critérios de exclusão de quadros e de convidar pessoas para os quadros por 

qualquer membro do time, somente administradores do time ou por ninguém; 

e 

e) critérios de convidar pessoas para os quadros por qualquer membro do time, 

somente administradores do time ou por ninguém. 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Configurações de time 

 

FIGURA K.92 - Configurações de time 
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Requisito 3.3 – Interface de quadro 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O quadro deve ter: 

a) subdivisões, chamadas “listas” (1), dispostas na vertical, para agrupar os 

cartões (3) que servem para tratar sobre uma atividade/PMS. Sugere-se ao 

usuário que de finalidades distintas para listas (2), especificando-a por grupo 

de atividades correlatas, ao invés de usá-las para agrupar com o método 

baseado em agrupar as tarefas como “planejadas”, “em execução”, e 

“concluídas”; 

b) campo para gerir os perfis dos membros do quadros (4); 

c) um campo que possibilite a mudança de time do quadro (5) pelo 

administrador; 

d) um campo de consulta de cartões (6); 

e) um campo de menu de configurações (7); e 

f) campo de seleção de opção do quadro como visível ou particular (8). 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Interface do quadro 

 

FIGURA K.93 - Interface de quadro 
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Requisito 3.3.1 – Convidar para o quadro 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: : O botão de convidar membro para integrar o quadro deve ser 

acessível pela barra fixa, que se encontra na parte superior da tela do sistema. A 

ação de clique sobre esse botão deve abrir uma caixa para a inserção de endereço 

de e-mail ou do nome de usuário para inclusão como membro e o botão de incluir o 

membro. A inserção de endereço de e-mail de pessoa que não seja usuário do 

sistema implicará no envio de e-mail com convite e link de acesso ao quadro, 

mediante cadastro. 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Envio de convite para o quadro 

 

FIGURA K.94 -Envio de convite para o quadro 

 

Requisito 3.3.2 – Mover o quadro 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 
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Descrição: O botão de mover o quadro deve ser acessível pela barra fixa, que 

se encontra na parte superior da tela do sistema. A ação de clicar sobre o ícone do 

botão de mover o quadro deve abrir uma caixa de itens com as opções de acessar a 

interface do time (requisito 3.2) ou de alterar o time ao qual pertence o quadro. A 

seleção de alterar o time deve abrir uma caixa com as opções (cenário 2) de criar 

um novo time, de selecionar um time já existente e o botão de “alterar” para 

confirmar a ação. A lista suspensa (cenário 3) deve exibir a relação de todos os 

times dos quais o usuário faça parte. 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Botão de mover o quadro 

 

FIGURA K.95 - Botão de mover o quadro 

2) Itens de seleção da caixa de mover o quadro 

 

FIGURA K.96 - Itens de seleção da caixa de mover o quadro 
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3) Lista suspensa de times de destino do quadro 

 

FIGURA K.97 - Lista suspensa de times de destino do quadro 

 

Requisito 3.3.3 – Menu do quadro 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O quadro deve ter: 

a) descrição (cenário 1); 

b) seleção de imagem de plano de fundo (cenário 1); 

c) registros das atividades dos membros no quadro (cenário 1); 

d) criação de etiquetas (cenário 2); 

e) itens arquivados (cenário 2); 

f) opção de receber as notificações do quadro, sem ser membro, por meio da 

seleção do botão “seguir” (cenário 2); 

g) criar modelo a partir do quadro atual (cenário 2); 

h) copiar o quadro (cenário 2); e 

i) imprimir e exportar o quadro (cenário 2). 
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Cenário/exemplo de evento: 

1) menu inicial 

 

FIGURA K.98 -  Menu inicial do quadro 

2) Menu extendido do quadro 

 

FIGURA K.99 - Menu extendido do quadro 
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Requisito 3.3.4 – Configurações do quadro 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 2 

Conflitos: Não há. 

Descrição: As configurações do quadro devem ter: 

a) campo de alterar time; 

b) botão para ativar/desativar as capas (imagens dos cartões que aparecem 

no quadro) dos cartões; 

c) botão de “permissões para comentários” como: 

(1) desativado (ninguém pode comentar ou reagir); 

(2) membros (admistradores de membros do quadro podem comentar e 

reagir); 

(3) membros e observadores (administradores, membros do quadro e 

observadores podem comentar e reagir); 

(4) membros do time (administradores, membros do quadro, observadores 

e membros do time podem comentar e reagir); e  

(5) qualquer usuário pode comentar e reagir, desde que consiga ver este 

quadro. 

d) Restrição do perfil que pode adicionar ou remover membros. 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Configurações do quadro 

 

FIGURA K.100 - Configurações do quadro 
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Requisito 3.3.5 – Etiqueta na configuração do quadro 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: Ao clicar no botão “etiqueta” deve abrir um menu. O menu de 

etiqueta deve ter: 

a) caixa de busca de etiquetas existentes (1); 

b) relação com as etiquetas existentes (2); 

c) botão de edição (alterar) de configuração da etiqueta existente (3); 

(1) campo para o nome da etiqueta (4); 

(2) rol de cores para seleção (5); 

(3) opção da etiqueta ficar transparente (sem cor) (6); 

(4) botão de salvar (7); e 

(5) botão de excluir a etiqueta (8). 

d) botão de criar uma nova etiqueta (9); e 

e) botão de acionar a sinalização para daltônico (10). 

Obs.: O botão para sinalização para daltônico (cenário 2 item 1) insere nas 

etiquetas sinais para identificar o cartão (cenário 2 item 2). 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Menu de edição de etiquetas 

 

FIGURA K.101 -  Menu de edição de etiquetas 
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2) Configurações do quadro 

 

FIGURA K.102 - Configurações do quadro 

3) Criar nova etiqueta 

 

FIGURA K.103 -  Criar nova etiqueta 
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4) Modo de visualização para usuários daltônicos 

 

FIGURA K. 104 -  Modo de visualização para usuários daltônicos 

 

Requisito 3.3.6 – Gestão de cartões armazenados 

Requisito envolvido: 1.1 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O menu do quadro deve ter um botão de acesso aos cartões 

armazenados. A tela de cartões arquivados deve ter uma caixa de texto de pesquisa 

de cartão por nome e um botão de mudança de tipo de organização. A organização 

poderá ser disposta por cartão agrupado por lista ou com todos os cartões 

arquivados. 

A tela de organização por lista deve: 

a) exibir a caixa de pesquisa; 

b) botão de mudança de tipo de organização; 

c) nome da lista dos cartões arquivados; e 

d) um botão de “enviar ao quadro” destinado a restaurar o cartão. 

A tela de organização por cartões deve exibir: 

 a) exibir a caixa de pesquisa; 
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b) botão de mudança de tipo de organização; 

c) nome dos cartões arquivados, exibindo a imagem da capa; 

d) botão de “enviar ao quadro” destinado a restaurar o cartão; 

e) botão de excluir. 

 Cenário/exemplo de evento: 

1) Tela de organização por lista 

  

FIGURA K. 105 - Tela de organização por lista 

2) Tela de organização por cartões 

 

FIGURA K. 106 - Tela de organização por cartões 
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Requisito 3.4 – A lista do quadro 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: 

A lista deve ser um coluna que deve aumentar em tamanho na direção vertical 

(1). A lista deve ter um campo para a inserção de nome e um botão de opções na 

parte superior (2). A lista deve ter a opção de adicionar outro cartão na parte inferior 

da coluna (3). A visualização dos cartões da lista deve ser de rolagem via botão 

scroll do mouse, com a parte superior e inferior fixas. 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Configurações do quadro 

 

FIGURA K.107 - A lista 
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Requisito 3.4.1 – As configurações da lista 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: As configurações da lista devem ter a opção de: 

a) adicionar cartão; 

b) copiar lista; 

c) mover lista; 

d) seguir; 

e) ordenar os cartões da lista por: 

(1) data de criação (mais recente primeiro); 

(2) data de criação (mais antigo primeiro); 

(3) nome do cartão (em ordem alfabética); e 

(4) data de entrega. 

f) mover todos os cartões nesta lista; 

g) arquivar todos os cartões nesta lista; 

h) arquivar esta lista;  

i) adicionar outra lista; e 

j) excluir. 

Cenário/exemplo de evento:  

1) Configurações da lista 

 

FIGURA K.108 - Configurações da lista 
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Requisito 3.4.2 – Criar lista 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: A criação de lista deve ser possível mediante um botão, na posição 

ao lado da última coluna de lista e na altura do nome (cenário 1). Ao final da edição 

do nome, ao clicar no botão “adicionar lista” (cenário 2), outro campo de adição de 

lista deve ser criado na posição subsequente equivante (cenário 3). 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Criação de lista 

 

FIGURA K.109 - Criar lista 

2) Após clicar no botão de “adicionar lista” 

 

FIGURA K.110 - Após clicar no botão de “adicionar lista” 

3) Novo botão de criação de lista 

 

FIGURA K.111 - Novo botão de criação de lista 



440 

 

Requisito 3.4.3 – Mover lista 

Requisito envolvido: 3.4.1 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: A opção de mover lista, presente nas configurações da lista ao ser 

selecionada, deve criar uma caixa de texto (1) com: 

a) um campo de seleção dos quadros existentes, agrupados por time (2); 

b) um campo de seleção da ordem da posição da lista no quadro de destino, 

considerada a margem esquerda da tela, mediante a seleção de número 

(3); e 

c) um botão de “mover” para confirmar a ação. 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Mover lista no interior do quadro 

 

FIGURA K.112 -  Mover lista no interior do quadro 

2) Seleção de quadro de destino 

 

FIGURA K.113 - Seleção de quadro de destino 
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3) Seleção de posição no quadro destino 

 

FIGURA K.114 - Seleção de posição no quadro destino 

 

Requisito 3.4.4 – Mover lista no interior do quadro por “drag and drop” 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: A lista deve ter a sua parte superior passível de seleção por meio de 

clique e manutenção da pressão do botão esquerdo do mouse, tornando a coluna da 

lista elegível (cenário 1). As demais colunas devem ser reordenadas, conforme o 

mouse se desloque lateralmente, de modo a acolher a lista selecionada (cenário 2). 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Seleção de lista por “drag and drop” 

 

FIGURA K.115 - Mover lista no interior do quadro por “drag and drop” 

2) Reordenação automática das listas em movimento 
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FIGURA K.116 -  Reordenação automática das listas em movimento 

 

Requisito 3.4.5 – Copiar lista 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: A lista deve ser passível de cópia por meio de seleção da ação no 

menu de configurações da lista. A ação de copiar deve abrir uma caixa com o campo 

de nome da nova lista, cópia da selecionada, e um botão de confirmar a ação 

“copiar” (cenário 1). A ação de copiar lista deve criar uma lista com o nome 

escolhido, na posição no quadro imediatamente após a lista original, com os mesmo 

cartões da lista original (cenário 2, item 1). Todos os itens dos cartões devem ser 

mantidos e os itens das listas de verificação e a assinalação de conclusão de tarefa 

devem ser copiados, contudo sem estarem preenchidos por meio de seleção 

(check), conforme o item 2 do cenário 2. 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Menu copiar lista 

 

FIGURA K.117 - Menu copiar lista 
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2) Cópia da lista selecionada 

 

FIGURA K.118 - Cópia da lista selecionada 

 

Requisito 3.4.6 – Definir nome da lista 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: A lista deve ser passível de alteração de nome por meio de clique, 

por usuário do quadro, no nome atual da lista. Essa ação deve tornar o nome 

editável (cenário 1) e a confirmação do nome deve se dar por meio da ação na tecla 

“enter”. 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Alterar o nome de lista 

 

FIGURA K. 119 - Alterar o nome de lista 
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Requisito 3.5 – Dados do cartão na interface da lista 

Requisito envolvido: 3.5.2 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O cartão (cenário 1) na interface da lista deve exibir: 

a) nome do cartão; 

b) data de entrega/início; 

c) número de comentários; 

d) número de anexos; 

e) número de itens preenchidos e total da lista de verificação; 

f) indicador do membro integrante do cartão; 

g) foto da capa do cartão; e 

h) botão de configuração. Observação: no Trello esse botão fica visível 

mediante o ponteiro do mouse ser colocar acima do cartão (cenário 2). 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Dados do cartão na interface da lista 

 
FIGURA K.120 - Dados do cartão na interface da lista 

2) Botão de configuração do cartão na interface da lista 

 
FIGURA K.121 - Botão de configuração do cartão na interface da lista 
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Requisito 3.5.1 Configurações do cartão na interface da lista 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: As configurações do cartão devem ter a opção de: 

a) alterar o nome do cartão; 

b) abrir cartão; 

c) editar etiquetas; 

d) gerir membros do cartão; 

e) definir foto de capa; 

f) copiar cartão; 

g) mover cartão; 

h) alterar data de entrega; 

i) arquivar; e 

j) excluir (opção exclusiva do administrador do quadro). 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Configurações do cartão 

 

FIGURA K.122 - Configurações do cartão 

 

Requisito 3.5.2 – Mover cartão na interface da lista 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: A opção de mover cartão, presente nas configurações da lista ao 

ser selecionada, deve criar uma caixa de texto (cenário 1) com: 
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a) um campo de quadro sugerido, baseado no uso recente de mover cartão 

(1); 

b) um campo de seleção dos quadros existentes, agrupados por time (2), 

dispostos em listas suspensa (cenário 2); 

c) um campo de seleção das listas existentes do quadro selecionado (3), 

dispostas em listas suspensa (cenário 3); 

d) um campo de seleção da ordem da posição do cartão na lista do quadro de 

destino, considerada a parte superior da tela, mediante a seleção de 

número (4); e 

e) um botão de “mover” para confirmar a ação (5). 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Caixa de mover cartão na interface da lista 

 

FIGURA K.123 - Caixa de mover cartão na interface da lista 

2) Lista suspensa de quadro 

 

FIGURA K.124 -  Lista suspensa de quadro 
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3) Lista suspensa de listas do quadro selecionado 

 

FIGURA K.125 -  Lista suspensa de listas do quadro selecionado 

 

Requisito 3.5.3 – Mover cartão na interface da lista por “drag and drop” 

Requisito envolvido: 3.5.2 e 3.5.4 

Prioridade: 2 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O cartão deve ser passível de seleção por meio de clique e 

manutenção da pressão do botão esquerdo do mouse, tornando a coluna da lista 

elegível (cenário 1). As demais colunas devem ser reordenadas, conforme o mouse 

se desloque lateralmente, de modo a acolher a lista selecionada (cenário 2). 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Situação inicial 

 

FIGURA K.126 -  Situação inicial mover cartão 
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2) Seleção cartão de lista por “drag and drop” 

 

FIGURA K.127 - Seleção cartão de lista por “drag and drop” 

3) Reordenação automática das listas em movimento 

 

FIGURA K.128 - Reordenação automática das listas em movimento 

 

Requisito 3.5.4 – Mover cartão na interface do quadro por “drag and drop” 

Requisito envolvido: 3.5.3 e 3.5.2 

Prioridade: 2 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O cartão deve ser passível de seleção por meio de clique e 

manutenção da pressão do botão esquerdo do mouse, tornando o cartão da lista 

elegível (cenário 1). Os demais de cartões da lista destinocolunas devem ser 
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reordenadas, conforme o mouse se desloque, de modo a acolher o cartão na lista 

selecionada (cenário 2). 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Seleção de cartão de lista por “drag and drop” 

 

FIGURA K.129 - Seleção de cartão de lista por “drag and drop” 

2) Reordenação automática das listas em movimento 

 

FIGURA K.130 - Reordenação automática dos cartões na lista de destino 
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3) Situação final dos cartões na lista de destino 

 

FIGURA K.131 - Situação final dos cartões na lista de destino 

 

Requisito 3.5.5 – Criar novo cartão na interface da lista 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O cartão deve ser criado na interface do quadro por meio de clique 

no botão de “adicionar outro cartão” localizado ao final da lista (requisito ). Essa 

ação deve gerar um novo cartão (cenário 1, item 1), o qual deve conter: 

a) Um campo para preenchimento do nome; 

b) Um botão de configurações do novo cartão; 

c) Um botão de cancelar a criação do novo cartão; e 

d) Um botão de confirmar a criação do novo cartão. 

A ação de clicar no botão de configurações do novo cartão deve abrir uma 

nova caixa (2), a qual deve conter: 

a) botão de inclusão de membro, por seleção em lista suspensa (cenário 2); 

b) botão de inclusão de etiquetas, por seleção em lista suspensa (cenário 3); 

c) botão de organização da posição do cartão no quadro, por meio de seleção 

de lista suspensa com as listas no quadro (cenário 4, item 1) e de lista 

suspensa de escolha do número da posição a ser ocupada pela novo cartão 

na lista selecionada (cenário 4, item 2); 
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d) botão de cancelar a seleção de opções (cenário 1); e 

e) otão de retorno para a caixa anterior em cada uma das caixa abertas 

(cenário 2). 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Criar novo cartão na interface da lista 

 

FIGURA K.132 - Criar novo cartão na interface da lista 

2) Opções de inclusão de membro 

 
FIGURA K.133 - Opções de inclusão de membro 

3) Opções de inclusão de etiquetas 

 

FIGURA K. 134 - Opções de inclusão de etiquetas 
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4) Opções de organização da posição do cartão no quadro 

 

FIGURA K. 135 - Opções de organização da posição do cartão no quadro 

 

Requisito 3.5.6 – Copiar cartão na interface da lista 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: A opção de copiar cartão interface da lista deve abrir uma caixa de 

menu que deve ter: 

a) Um campo de caixa de texto (1); 

b) Um rol de itens selecionáveis a serem mantidos no novo cartão (2), 

informado o quantitativo entre parêntesis, a saber: 

(1) Listas de verificação; 

(2) Etiquetas; 

(3) Anexos; e 

(4) Comentários. 

c) Um campo de lista suspensa para seleção de quadros existentes de 

destino, agrupados por time (3); 

d) Um campo de lista suspensa para seleção de listas existentes no quadro 

destino (4); 

e) Um campo de lista suspensa para seleção de posição na lista de destino 

(5); 

f) Um botão de confirmar a ação “criar cartão” (6); e 

g) Um botão de cancelar a cópia do cartão e fechar menu (X); 
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Cenário/exemplo de evento: 

1) Copiar cartão na interface da lista 

 

FIGURA K. 136 - Copiar cartão na interface da lista 

 

Requisito 3.6 – Cartão de atividade/PMS 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O cartão (cenário 1) devem ter a opção de: 

a) inserir imagem como capa (cenário 2, item 1); 

b) nome do cartão (2); 

c) exibir a data de entrega com opção de conclusão da atividade e 

representação de código de cores para atividades planejadas (sem cor), com 

início em breve (amarelo), iniciadas e não concluídas/atrasadas (vermelho) e 

concluídas (verde) (3); 

d) descrição da atividade (4); 

e) opção de ingressar como membro do cartão (5); 

f) adicionar membros ao cartão (6); 

g) inserir etiqueta (7); 

h) inserir lista de verificação (8); 

i) inserir a data de entrega (9); 

j) inserir anexo (10); 

k) gerir os anexos, selecionando a capa do cartão (11); 

l) inserir o local da atividade (12); 
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m) mover o cartão (cenário 3, item 13); 

n) copiar o cartão (14); 

o) criar modelo de cartão (15); 

p) seguir as alterações no cartão, recebendo notificações e alertas (16); 

q) arquivar o cartão (17); 

r) excluir o cartão, disponível para o administrador do quadro; 

s) compartilhar o cartão (18); 

t) lista de verificação, com barra de progresso da execução das atividades, 

botão de excluir a lista de verificação e botão de ocultar os itens marcados 

como realizados (19); 

u) relação de atividades (cenário 4, item 20) com: 

(1) campo para inserção de comentário (21), que permita citar um usuário 

emitindo uma notificação de alerta ao citado sobre a referenciação no 

comentário do cartão; 

(2) registro de comentário enviado (22) com a data e horário do 

envio/edição e a opção de responder ou excluir o comentário; e 

(3) botão de mostrar detalhes das ações realizadas no cartão. 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Cartão recém criado 

 

FIGURA K.137 - Cartão recém criado 
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2) Primeira parte dos campos de um cartão planejado 

 

FIGURA K.138 - Primeira parte dos campos de um cartão planejado 

3) Segunda parte dos campos de um cartão planejado 

 

FIGURA K.139 - Segunda parte dos campos de um cartão planejado 

4) Terceira parte dos campos de um cartão planejado 

 

FIGURA K.140 - Terceira parte dos campos de um cartão planejado 
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Requisito 3.6.1 – Edição de descrição do cartão 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 2 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O campo de edição de descrição do cartão deve ter um campo de 

inserção de texto, um botão de atalho para a ajuda de formatação do texto, um 

botão de salvar e um botão de cancelar edição da descrição. 

O campo de edição de descrição do cartão deve ser passível de: 

a) inserir um cabeçalho de primeiro nível, por meio da inserção da sequência 

de caractér “=” abaixo da linha com texto a ser modificado; 

b) inserir um cabeçalho de segundo nível, por meio da inserção da sequência 

de caractér “-” abaixo da linha com texto a ser modificado; 

c) inserir uma quebra de parágrafo, por meio da inserção de duas novas linhas 

abaixo da linha com texto; 

d) colocar a palavra em negrito, por meio da inserção de “**” antes e após a 

palavra; 

e) colocar a palavra em itálico, por meio da inserção de “*” antes e após a 

palavra; 

f) realizar a indetação automática, por meio de uso de “:” ao final da linha, 

seguido de linhas iniciadas com “-” ; e 

g) reconhecer o endereços url e permitir a abertura de nova guia de 

navegador, mediante clique em hyperlink; 
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Cenário/exemplo de evento: 

1) Campo de descrição do cartão 

 

FIGURA K.141 - Campo de descrição do cartão 

 

Requisito 3.6.2 – Incluir membros no cartão 

Requisito envolvido: 

Prioridade: 2 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O campo de inclusão de membros no cartão deve ter uma caixa que 

tenha um campo de pesquisa de usuário por texto e uma lista suspensa selecionável 

com os usuários que integram o quadro. A inserção de um membro no cartão deve 

habilitar o envio de alertas e notificações aos integrantes do cartão para o caso de: 

a) edição de nome do cartão; 

b) alteração de data e horário de entrega do prazo; 

c) inclusão de anexo; 

d) conclusão de item da lista de verificação; 
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e) inserção de comentário; 

f) assinalação de prazo cumprido ao selecionar a caixa de verificação junto à 

data de entrega; 

g) alteração na localização da atividade que esteja inserida no cartão; 

h) exclusão de item da lista de verificação; e 

i) exclusão da lista de verificação; 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Campo de inclusão de membros no cartão 

 

FIGURA K.142  - Campo de inclusão de membros no cartão 

 

Requisito 3.6.3 – Etiquetas do cartão 

Requisito envolvido: 3.3.5 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O campo de etiquetas deve possibilitar as mesmas características 

descritas no requisito 3.3.5. 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Etiquetas no cartão 

 

FIGURA K.143 - Etiquetas no cartão 
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Requisito 3.6.4 – Inserção de lista de verificação do cartão 

Requisito envolvido:  

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O campo de lista de verificação deve abrir uma caixa (cenário 1) 

com um campo de inserção de nome da lista de verificação e um botão de adicionar 

lista de verificação (cenários 2 e 3).  A caixa da lista de verificação deve ter um 

campo de impotração em um campo com a lista suspensa de todas as listas de 

verificações do quadro, agrupadas por lista (cenários 4, 5 e 6).  

Cenário/exemplo de evento: 

1) Etiquetas no cartão 

 

FIGURA K.144 - Etiquetas no cartão 

2) Criação de lista de verificação sem uso de importação de dados 

 

FIGURA K.145 - Criação de lista de verificação sem uso de importação de dados 
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3) Lista de verificação criada sem uso de importação de dados 

 

FIGURA K.146 - Lista de verificação criada sem uso de importação de dados 

4) Lista suspensa com listas de verificação 

 

FIGURA K.147 - Lista suspensa com listas de verificação 

5) Lista existente selecionada para importação 

 

FIGURA K.148 - Lista existente selecionada para importação 
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6) Lista criada com a importação de lista existente em outro cartão do quadro 

 

FIGURA K.149 - Lista criada com a importação de lista existente em outro cartão do quadro 

 

Requisito 3.6.5 – Lista de verificação do cartão 

Requisito envolvido:  

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: A lista de verificação de um cartão deve conter uma caixa de 

verificação de realização da tarefa para cada tópico da lista de verificação. A lista de 

verificação deve ter após o último tópico inserido, um campo de inserção de novo 

item da lista de verificação. 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Lista de verificação de um cartão 

 

FIGURA K.150 - lista de verificação de um cartão 
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2) Lista de verificação adicionada no cartão 

 

FIGURA K. 151 - Lista de verificação adicionada no cartão 

3) Reordenação das listas de verificação no interior do cartão 

 

FIGURA K.152 - Reordenação das listas de verificação no interior do cartão 

4) Posição final da reordenação de listas de verificação 

 

FIGURA K.153 - Posição final da reordenação de listas de verificação 
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Requisito 3.6.6 – A verificação do item da lista de verificação do cartão 

Requisito envolvido:  

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O item pode ser verificado mediante existência de uma coluna a 

esquerda do tópico de descrição com uma caixa de seleção de “feito/não feito”. 

 

Requisito 3.6.6.1 – Opções de verificação do item da lista de verificação 

Requisito envolvido:  

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O item pode ser verificado mediante: 

a) inserção de valores numéricos em um campo editável à esquerda do tópico; 

b) definição prévia de valores numéricos, inteiros ou decimais, a compor uma 

lista suspensa à esquerda de cada tópico; e 

c) existência de duas colunas sobre a realização do item, uma referente a 

“total” e outra a “parcial”, acerca do nível da satisfatoriedade do desempenho 

no tópico do item, sendo a não marcação relativa a falha em atender o 

explicitado no tópico do item da lista de verificação. 

 

Requisito 3.6.7 – O item da lista de verificação do cartão 

Requisito envolvido:  

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O item de verificação deve ter: 

a) um botão de configuração (cenário 1) que permita excluir o item e a 

convertê-lo em cartão (cenário 2); 

b) um botão de adicionar prazo (cenário 3) para a entrega do item da lista de 

verificação; 

c) um botão de inserção de usuário como responsável (cenários 4 e 5) pelo 

item de verificação; 

O item de verificação deve ser: 

a) passível de reordenação dentro de uma lista de verificação (cenário 5 e 6); 
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b) passível de reordenação, mediante de ação “drag and drop” (cenário 5 e 6), 

dentro de uma lista de verificação (prioridade 2); 

c) passível de envio de um item da lista de verificação para outra lista de 

verificação de um mesmo cartão; e 

d) passível de envio, mediante de ação “drag and drop” de um item da lista de 

verificação para outra lista de verificação (cenário 7) de um mesmo cartão 

(prioridade 2). 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Botão de configuração do item da lista de verificação 

 

FIGURA K.154 - Botão de configuração do item da lista de verificação 

2) Item da lista de verificação do cenário 1 convertido em cartão 

 

FIGURA K.155 - Item da lista de verificação do cenário 1 convertido em cartão 

3) Botão de inserção de prazo em item da lista de verificação 

 

FIGURA K.156 - Botão de inserção de prazo em item da lista de verificação 
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4) Botão de inserção de responsável sobre item da lista de verificação 

 

FIGURA K.157 - Botão de inserção de responsável sobre item da lista de verificação 

5) Usuário definido como responsável pelo item da lista de verificação 

 

FIGURA K.158 - Usuário definido como responsável pelo item da lista de verificação 

6) Item da lista de verificação com responsável reordenado da posição 1 para 

a posição 3 

 

FIGURA K.159 - Item da lista de verificação com responsável reordenado da posição 1 

para a posição 3 

7) Item da lista de verificação “Prcd Expl” com responsável reordenado da 

posição 3 para lista de verificação “Checklist 2” na posição 2 

 

FIGURA K.160 - Mover um item de lista de verificação para outra lista de verificação 
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Requisito 3.6.8 – Data de entrega/horário de início do cartão 

Requisito envolvido:  

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O cartão deve ter um botão de data de entrega/horário de início que 

abra uma caixa na qual deve ser definido se o valor inserido será relativo ao do 

início da atividade ou da data de entrega da atividade (cenário 1). A seleção de data 

deve ser, por escolha de dia em calendário, ou por inserção de data em campo de 

texto. A caixa da data deve ter um campo para inserção do horário.  

Cenário/exemplo de evento: 

1) Data de entrega/de início da atividade 

 

FIGURA K.161 - Data de entrega/de início da atividade 

 

Requisito 3.6.8.1 – Data de entrega/horário de início do cartão 

Requisito envolvido:  

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: 

A caixa da data deve ter um campo com lista suspensa (cenário 2) com a 

definição do tempo anterior de envio de alerta, cujas opções temporais devem ser: 

a) Na hora prevista; 

b) 5 minutos antes; 

c) 10 minutos antes; 
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d) 15 minutos antes; 

e) 30 minutos antes; 

f) 1 hora antes; 

g) 2 horas antes; 

h) 1 dia antes; e 

i) 2 dias antes. 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Lista suspensa de tempo anterior para envio de alerta sobre a atividade 

 

FIGURA K. 162 - Lista suspensa de tempo anterior para envio de alerta sobre a atividade 

 

Requisito 3.6.8.2 – Campo de verificação da data de entrega do cartão 

Requisito envolvido:  

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O cartão deve ter um campo de verificação da data de entrega do 

cartão. O campo de data de entrega deve ser localizado perto do nome do cartão. O 

campo de data de entrega deve ter (cenário 1): 

a) uma caixa de assinalação de verificação; 

b) definição de cor de acordo com a proximidade do prazo da entrega, sendo: 

(1) da cor transparente prazo planejado; 

(2) da cor amarela o prazo próximo ao horário da entrega, cujo horário deve 

ser definido conforme o tempo de alerta; 

(3) da cor vermelha para a atividade atrasada; e 

(4)  da cor verde para a atividade concluída. 
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O campo de data de entrega pode ter a data alterada de maneira idêntica ao 

estabelecimento da data de entrega, conforme o requisito 3.6.8 (cenário 2). 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Botão de verificação de conclusão da tarefa/do prazo 

 

FIGURA K. 163 - Botão de verificação de conclusão da tarefa/do prazo 

2) Alteração da data de entrega 

 

FIGURA K. 164 - Alteração da data de entrega 

 

Requisito 3.6.9 – Anexo do cartão 

Requisito envolvido:  

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O cartão deve ter um botão para inserção de anexo que deve ter 

abrir uma caixa apresentando as opções de origem do anexo. Deve ter pelo menos 

a fonte de anexação por meio da inclusão de arquivo do computador do usuário 

(cenário 2) e de campo para inserção de link de endereço url (cenário 1). O anexo 

do cartão deve ter a opção de definir como “capa do cartão” (cenários 3, 4 e 5).  

Cenário/exemplo de evento: 
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1) Anexo do cartão 

 

FIGURA K. 165 - Anexo do cartão 

2) Anexo a partir do computador do usuário 

 

FIGURA K. 166 - Anexo do cartão 

3) Figura inserida como anexo e definida como capa do cartão 

 

FIGURA K. 167 - Figura inserida como anexo e definida como capa do cartão 
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4) Inserção de outro anexo e definição de manter a mesma capa do cartão 

 

FIGURA K. 168 - Inserção de outro anexo e definição de manter a mesma capa do cartão 

5) Capa do cartão vista da insterface do quadro 

 

FIGURA K. 169 - Capa do cartão vista da insterface do quadro 

 

Requisito 3.6.10 – Localização da atividade no cartão 

Requisito envolvido:  

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O cartão deve ter um botão de incluir localização (cenário 1).  Ao 

clicar no botão de incluir localização da atividade deve abrir uma caixa com um 

campo para a inserção do endereço do local (cenário 2). Após a inserção do local 

deve ser inserido no cartão um atalho para acesso à visualização da localicação por 

meio de mapa/carta topográfica, com miniatura do mapa (cenário 3). As 
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coordenadas geográficas e retangulares devem ser visíveis no corpo do cartão. Na 

tela de visualização do mapa/carta topográfica (cenário 4) deve ser possível criar 

cartão a partir da escolha de localização no mapa/carta (cenário 5). 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Botão de inserção de localização da atividade 

 

FIGURA K.170 - Botão de inserção de localização da atividade 

2) Campo de inserção de localização/coordenada/endereço 

 

FIGURA K.171 - Campo de inserção de localização/coordenada/endereço 

3) Atalho para acesso à localização com miniatura do mapa  

 

FIGURA K.172 - Atalho para acesso à localização com miniatura do mapa 
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4) Localização exibida em carta/mapa 

 

FIGURA K.173 - Localização exibida em carta/mapa 

5) Criação de cartão a partir da escolha de localização no mapa/carta 

 

FIGURA K.174 - Criação de cartão a partir da escolha de localização no mapa/carta 

6) Definição de endereço do cartão na tela de mapa/carta 

 

FIGURA K.175 - Definição de endereço do cartão na tela de mapa/carta 

7) Visualização de cartão na tela do mapa/carta 

 

FIGURA K. 176 - Visualização de cartão na tela do mapa/carta 
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8) Novo cartão criado a partir da tela do mapa/carta com o atalho para a 

localização 

 

FIGURA K.177 - Novo cartão criado a partir da tela do mapa/carta com o atalho para a 
localização 

 

Requisito 3.6.11 – Opção de mover cartão no interior do cartão 

Requisito envolvido: 3.5.2 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: A opção de mover cartão no interior do cartão deve ter as mesma 

características da opção de mover cartão da interface da lista (requisito 3.5.2). 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Opção de mover cartão no interior do cartão 

 

FIGURA K. 178 - Opção de mover cartão no interior do cartão 

 

Requisito 3.6.12 – Opção de copiar cartão no interior do cartão 

Requisito envolvido:  

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 
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Descrição: A opção de copiar cartão no interior do cartão deve ter as mesma 

características da opção de copiar cartão da interface da lista (requisito 3.5.3). 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Opção de copiar cartão no interior do cartão 

 

FIGURA K. 179 - Opção de copiar cartão no interior do cartão 

 

Requisito 3.6.13 – Modelo de cartão 

Requisito envolvido:  

Prioridade: 2 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O cartão deve ter a opção de criar modelo de cartão a partir do 

cartão atual (cenário 1). O modelo de cartão criado deve ser acessível na opção de 

criar cartão da interface da lista (cenário 2). Deve ser dada a opção de manter as 

listas de verificação, os anexos e os comentários, quando for criar um cartão a partir 

de um modelo (cenário 3). 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Modelo de cartão 

 

FIGURA K. 180 - Modelo de cartão 
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2)  Criar cartão a partir de modelo existente 

 

FIGURA K. 181 - Criar cartão a partir de modelo existente 

3) Opções ao criar o cartão a partir de um modelo 

 

FIGURA K. 182 - Opções ao criar o cartão a partir de um modelo 

 

Requisito 3.6.14 – Seguir o cartão 

Requisito envolvido:  

Prioridade: 2 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O cartão deve ter um botão com a opção de seguir para que o 

usuário que não seja membro do cartão possa receber notificações quando houver 

mudanças no cartão (cenário 1). 
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Cenário/exemplo de evento: 

1) Seguir o cartão 

 

FIGURA K. 183 - Seguir o cartão 

 

Requisito 3.6.15 – Compartilhar o cartão 

Requisito envolvido:  

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O cartão deve ter a opção de compartilhar. As opções de 

compartilhamento devem ser: 

a) imprimir (cenário 2); 

b) gerar arquivo no formato pdf; 

c) exportar JSON; e  

d) enviar link do cartão. 

 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Compartilhar o cartão 

 

FIGURA K. 184 - Compartilhar o cartão 
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2)  Imprimir o cartão/exportar como pdf 

 

FIGURA K. 185 - Imprimir o cartão/exportar como pdf 

 

Requisito 3.6.16 – Comentários do cartão 

Requisito envolvido:  

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O cartão deve ter um campo de inserção de comentários que 

deverá estar ao final do cartão e estar relacionado junto com o registro das demais 

atividades (cenário 1). Os comentários enviados devem permanecer aos usuários. O 

campo comentário deve ter: 

a) caixa de inserção de texto; 

b) botão de inserção de menção a usuário pertencente ao time (cenário 2 e 3); 

c) botão de inserção de anexo (cenário 4); 

d) registro de comentário enviado com nome do usuário, a data e horário do 

envio; e  

e) Classificação personalizável tipo comentário (oportunidade de melhoria no 

conteúdo instrução; e oportunidade de melhoria na elaboração do PMS ou 

atividade). 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Registro de comentários 

 

FIGURA K.186 - Registro de comentários 
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2) Realizar comentário 

 

FIGURA K.187 - Realizar comentário 

3) Selecionar membros para citar em comentário 

 

FIGURA K.188 - Selecionar de membros para citar em comentário 

4) Inserir de anexo em comentário 

 

FIGURA K. 189 - Inserir de anexo em comentário 

 

Requisito 3.6.16.1 – Gerir comentários do cartão 

Requisito envolvido:  

Prioridade: 2 
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Conflitos: Não há. 

Descrição: o comentário enviado para o servidor e registrado no sistema deve 

ter a opção de: 

a) “responder” o comentário; 

b) “editar” o comentário que o próprio usuário tenha enviado (cenário 2); e 

c) “excluir” o comentário. 

Ao clicar no botão de responder  de um comentáro enviado (2), deve abrir 

uma caixa de comentário com o perfil do usuário identificado (3), que propicie a 

recepção de notificação ao usuário citado. Ao preencher o campo “seguir”, de 

assinalar, o usuário que enviar a resposta receberá notificações sobre os 

comentários subsequentes. 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Responder a comentário de outro usuário 

 

FIGURA K. 190 - Responder a comentário de outro usuário 

2) Editar comentário 

 

FIGURA K. 191 - Editar comentário 

 

Requisito 3.6.17 – Registro das atividades do cartão 

Requisito envolvido:  

Prioridade: 2 

Conflitos: Não há. 
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Descrição: O registro dos detalhes das ações deve ser visível ao usuário ao  

clicar o botão “mostrar detalhes”, deve conter o registro de: 

a) inserção de anexo; 

b) conclusão de item da lista de verificação; 

c) alteração de data de entrega/horário de início; 

d) exclusão de item ou de lista de verificação; 

e) edição de item da lista de verificação; 

f) inserção/edição de localização da atividade no cartão; 

g) as movimentação do cartão entre as listas e quadros dos times; 

h) assinalação da conclusão da atividade do cartão por meio do 

preenchimento da caixa de veirificação da data de entrega; e 

i) do horário de edição de comentário enviado anteriormente. 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Mostrar detalhes dos registros das modificações no cartão 

 

FIGURA K. 192 - Mostrar detalhes dos registros das modificações no cartão 

2) Registro das atividades de um cartão planejado – parte 1 

 

FIGURA K.193 - Registro das atividades de um cartão planejado – parte 1 
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3) Registro das atividades de um cartão planejado – parte 2 

 

FIGURA K.194 - Quinta Registro das atividades de um cartão planejado – parte 2 

 

Requisito 3.7 – Versão para smartphone 

Requisito envolvido:  

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O sistema deve ser compatível com o uso em smartphone, 

conforme os cenários deste requisito. 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Quadros de um time na versão para smartphone 

 

FIGURA K.195 - Quadros de um time na versão para smartphone 
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2) Lista de um quadro na versão para smartphone 

 

FIGURA K.196 - Lista de um quadro na versão para smartphone 

3) Cartão de uma lista na versão para smartphone 

 

FIGURA K.197 - Cartão de uma lista na versão para smartphone 
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4) Lista de verificação de um cartão na versão para smartphone 

 

FIGURA K.198 - Lista de verificação de um cartão na versão para smartphone 

 

Requisito 3.7.1 – Versão para smartphone com Android 

Requisito envolvido:  

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O sistema deve ser compatível com o uso em smartphone para os 

sistema operacionais Android. 

 

Requisito 3.7.2 – Versão para smartphone para iOS 

Requisito envolvido:  

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O sistema deve ser compatível com o uso em smartphone para os 

sistema operacionais iOS. 
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Requisito 3.7.3 – Funcionamento sem internet da versão para smartphone 

Requisito envolvido:  

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: A versão para smartphone deve armazenar as informações que 

permanecerão acessíveis mesmo caso o smartphone esteja sem acesso à rede de 

dados de forma a permitir a navegação pelo sistema para consulta às informações. 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Smartphone sem sinal (modo avião) – marcação de itens como feitos 

 

FIGURA K.199 - Smartphone sem sinal (modo avião) – marcação de itens como feitos 

 
Requisito 3.7.4 – Atualização automática com reestabeleciomento de rede de 

dados 
Requisito envolvido:  

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: A versão para smartphone deve armazenar as alterações realizadas 

enquanto o smartphone estiver sem rede de dados estabelecida, tais como: 

1) a marcação de concluído em item de verificação; e 

2) o comentário inserido, informando o usuário que a informação ainda não foi 

enviada ao servido do sistema estando, “na fila” para envio (cenário 1). 

Após o reestabelecimento da rede de dados a informação alterada no 

smartphone deve ser sincronizada com o servidor central do sistema (cenário 2). O 
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envio das alterações no sistema enquanto estava sem rede deve ocorrer tão logo o 

smartphone reestabeleça a conexão com a rede de dados, de forma automática 

(cenário 3). 

Cenário/exemplo de evento: 

1) Smartphone sem sinal (modo avião) – envio de comentário sem rede de 

dados 

 
FIGURA K. 200 - Smartphone sem sinal (modo avião) – envio de comentário sem rede de 

dados 

2) Smartphone com rede de dados reestabelecida  

 
FIGURA K. 201 - Smartphone com rede de dados reestabelecida 
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3) Comentário enviado automaticamente ao servidor após retorno da rede 

 

FIGURA K. 202 - Comentário enviado automaticamente ao servidor após retorno da rede 

 

Requisito 3.7.5 – Inserir anexo na versão para smartphone 

Requisito envolvido:  

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O sistema deve ser capaz de inserir como arquivo anexo (cenário 

1): 

1) documento e imagem do sistema; 

2) arquivo do smartphone; 

3) realizar escaneamento de documento, por meio do reconhecimento de 

cantos e ajuste de desnivelamento de ângulos de documento; 

4) inserir foto do arquivo de fotos do smartphone; e 

5) inserir um link de endereço eletrônico. 
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Cenário/exemplo de evento: 

1) Opções de inserção de anexo no smartphone 

 

FIGURA K. 203 - Opções de inserção de anexo no smartphone 

 

Requisito 3.7.6 – Alertas e notificações na versão para smartphone 

Requisito envolvido:  

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O sistema deve ter a capacidade de enviar notificações, por meio 

do aplicativo do smartphone, alertando sobre: 

1) as alterações dos cartões que seja membro; 

2) os cartões das listas e quadros que tenha assinalado a opção de “seguir”; 

3) os comentários que tenha assinalado a opção de “seguir”; 

4) a proximidade das datas de entrega/hora de início, a partir do momento que 

esteja definido no cartão; 

5) inclusão de anexo (prioridade 2); e 

6) preenchimento de lista de verificação por outro participante do cartão 

(prioridade 2). 

O sistema deve ter uma tela com as notificações a qual deve informar, por 

meio de uma relação; 
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1) o nome do cartão e o horário da data de entrega/hora de início; 

2) modificações nos cartões que esteja seguindo; e 

3) marcação de seu nome de usuário por outro usuário em comentário.  

 

Requisito 3.8 – Seleção de cartões para armazenamento  

Requisito envolvido: 1.1 

Prioridade: 2 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O sistema deve permitir a seleção de cartões para envio a quadro 

destinado a formação de arquivo para armazenamento. 

 

Requisito 3.9 – Banco de dados  

Requisito envolvido: 1.1 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O sistema deve possuir banco de dados de lista de verificação 

baseada nas listas de verificações nos programas padrão de adestramento (PPA) e 

no PlaDis. O usuário deve ter a opção marcar a lsita de verificação como modelo, 

inserí-la dentro de um grupo de disciplinas dos programas padrão de adestramento 

(PPA) e do PlaDis. Os arquivos do banco de dados devem ser importáveis e 

exportáveis para fins de backup e de intercâmbio entre os Estb Ens. 

Requisito 3.10 – Comentários nos itens da lista de verificação  

Requisito envolvido: 3.6.5 

Prioridade: 2 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O sistema deve ter um campo de inserção de comentários nos itens 

da lista de verificação para que o OCA possa complementar os dados da avaliação. 

 

Requisito 3.11 – Transmissão de evento online por vídeo   

Requisito envolvido: 1.1 

Prioridade: 2 

Conflitos: Não há. 
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Descrição: O sistema deve integrável com sistemas que possuam a 

funcionalidade de transmissão de evento online por vídeo como o software Ejarbbed, 

utilizado na ME de 2020 pela cadeira de cibernética da AMAN. 

 

Requisito 3.12 – Relatório das atividades constantes nos cartões 

Requisito envolvido: 3.1.1 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O sistema deve ter um botão de criação de relatório para o qual seja 

aberto um filtro de seleção dos cartões, por time, quadro, lista e intervalo temporal. 

 

Requisito 3.13 – Selecionar comentário para integrar relatório 

Requisito envolvido: 3.6.16 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O sistema deve ter na lateral do campo de comentário do cartão 

uma caixa de seleção para incluir o comentário no relatório, sendo disposto neste de 

forma organizada, separado por time, quadro, lista e cartão. 

 

Requisito 3.14 – Exportar banco de dados dos cartões 

Requisito envolvido: 3.1.1 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O sistema deve capaz de exportar os cartões em diversos formatos 

como xml, excel, png e jpeg. A exportação no formato xml deve propiciar a 

capacidade de exportação e importação dos dados dos cartões, listas e quadros de 

um time. A exportação no formato excel deve dispor as informações do relatório de 

forma agrupada, por ordem cronológica dentro de cada subgrupo. 

 

Requisito 3.15 – Baixar os arquivos dos cartões 

Requisito envolvido: 3.6.9 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 
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Descrição: O sistema deve ter um botão na relação de anexos com a opção de 

baixar (download) do arquivos de documentos e imagens contidos nos cartões. 

 

Requisito 3.16 – Enviar arquivo de áudio como anexo pelo smartphone 

Requisito envolvido: 3.7.5 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: A versão do sistema compatível para smartphone deve ser capaz 

de inserir um arquivo áudio capturado do microfone do smartphone. 

 

Requisito 3.17 – Integrar o sistema como o software Ejabberd 

Requisito envolvido:  

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O sistema compatível para smartphone deve ser capaz de receber 

do aplicativo Ejabberd: 

1) as mensagens convertidas como comentários dos cartões; 

2) os arquivos sendo inseridos como anexo dos cartões; e 

3) a vídeo chamada sendo disponível no cartão como link para recepção das 

imagens do usuário que estiver conectando por smartphone. 

 

Requisito 3.18 – Número múltiplo de usuários 

Requisito envolvido:  

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 

Descrição: O sistema ser capaz de ter mais de 1000 (mil) usuários. 

  

Requisito 3.19 – Uso de criptografia para proteção do acesso e do fluxo 
de dados  

Requisito envolvido: 

Prioridade: 1 

Conflitos: Não há. 
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Descrição: O sistema deve ser acessível mediante cadastro de usuário 

individual por militar. O trâmite de dados entre o equipamento do usuário e o 

servidor deve ser criptografado. 

 

 

 

 

FIM DO APÊNDICE K 
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ANEXO A 

Apêndice I do Anexo F da Ordem de Instrução nº 004-E3, de 26 de agosto de 2019 

 


