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ANÁLISE DO GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NOS PROGRAMAS 

ESTRATÉGICOS DO EXÉRCITO DO SUBPORTFÓLIO DEFESA DA SOCIEDADE 

 

Carlos Eugênio Kopp Jantsch1 

 

RESUMO 

 

Este trabalho analisa o Gerenciamento de Recursos Humanos (RH) nos Programas Estratégicos do Exército (Prg 

EE) do Subportfólio Defesa da Sociedade. Tal abordagem se justifica pela necessidade em ter-se pessoal 

capacitado para gerenciar os Prg EE e seus projetos ante a pouca disponibilidade de militares já qualificados e de 

problemas decorrentes das especificidades da profissão militar, como a movimentação de pessoal. O objetivo 

geral deste estudo é apresentar uma análise do Gerenciamento de RH nos Prg EE do Subportfólio Defesa da 

Sociedade sob a ótica da Capacitação de Pessoal. Este propósito pode ser alcançado através de pesquisa 

bibliográfica e análise documental baseadas em regulamentos voltados à Gestão por Competências e o 

Gerenciamento dos Programas e Projetos no Exército Brasileiro (EB) e, ainda, no levantamento de informações, 

através de questionários e entrevista semiestruturada, respondidos por integrantes do Escritório de Projetos do 

Exército (EPEx). A análise em tela identificou a situação atual do Gerenciamento de RH nos Prg EE gerenciados 

no EPEx, detalhando os principais óbices e demandas em Capacitação de Pessoal das iniciativas estratégicas em 

questão e, ainda, às ações executadas no EPEx voltadas à solução dos referidos óbices e ao atendimento às 

principais demandas em Capacitação de Pessoal. 

 

Palavras-chave: Escritório de Projetos do Exército. Gerenciamento de Recursos Humanos. Capacitação de 

Pessoal 

 
 

ABSTRACT 

 

This paper analyzes Human Resource Management (HR) in the Brazilian Army's Strategic Programs (Prg EE) in 

the Society's Defense Sub-portfólio. Such an approach is justified by the need to have trained personnel to 

manage the Prg EE and their projects in view of the limited availability of existing military personnel and 

problems arising from the specifications of the military profession, such as personnel transfers. The general 

objective of the study is to present an analysis of HR Management within the Prg EE of the Sub-portfólio 

Defense of Society from the perspective of Personnel Training. This purpose may be achieved through 

bibliographic research and document analysis based on regulations aimed at Management by Competencies and 

Management of Programs and Projects in the Brazilian Army (EB), as well as in the gathering of information, 

with questionnaires and semi-structured interviews answered by the Brazilian Army’s Project Office (EPEx) 

staff. An on-screen analysis identified the current situation of HR Management in the Prg EE managed at EPEx, 

detailing the main obstacles and demands in Personnel Training of the strategic initiatives in question and, also, 

the actions performed at EPEx in order to overcome the obstacles and meet the main demands in Personnel 

Training. 

 

Keywords: Brazilian Army Project Office. Human Resource Management. Personnel Training. 
 

 

ANÁLISE DO GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NOS PROGRAMAS 

ESTRATÉGICOS DO EXÉRCITO DO SUBPORTFÓLIO DEFESA DA SOCIEDADE 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O EPEx, órgão responsável pela coordenação executiva do Estado-Maior do Exército 

(EME) para fins de governança do Portfólio Estratégico do Exército, foi reestruturado em 

2017, visando adequar-se ao Processo de Transformação que culminou com a criação do 

 
1  Major de Artilharia da turma de 2000. Especialista em Operações Militares 
em 2008. Especialista em Gerenciamento de Projetos pela FGV-BSB em 2015. 



Portfólio Estratégico do Exército e a transformação dos, até então, Projetos Estratégicos do 

Exército (PEE) em Prg EE (BRASIL 2017). 

Tendo dentre as suas principais responsabilidades o encargo de incrementar a 

maturidade de gerenciamento de portfólios, programas e projetos na Força Terrestre (F Ter), o 

EPEx, no que se refere à capacitação de seus RH, se adequa às demandas decorrentes do 

gerenciamento de suas iniciativas e de orientações de órgãos de controle interno e externo por 

meio da Seção de Gestão de Metodologia (SGM). 

A despeito da maturidade já alcançada pelo EB em Gerenciamento de Projetos, a 

Força busca alcançar o mesmo nível de expertise em Gerenciamento de Programas. Nesse 

contexto, o Escritório, por meio da SGM e seus Prg EE, tem despendido esforços no intuito de 

identificar e definir claramente as principais competências necessárias ao gerenciamento das 

iniciativas. 

Diante da existência de poucos militares capacitados em gerenciamento de projetos e, 

principalmente, programas na F Ter, este trabalho analisa o Gerenciamento de RH nos Prg EE 

do Subportfólio Defesa da Sociedade, buscando verificar quais as competências necessárias 

ao gerenciamento das iniciativas e as principais ações adotadas pelo EPEx no sentido de 

atendê-las? 

Tal abordagem se justifica pela necessidade em ter-se pessoal capacitado para 

gerenciar os Prg EE e seus projetos ante a pouca disponibilidade de militares já qualificados e 

de problemas decorrentes das especificidades da profissão militar, como a movimentação de 

pessoal. 

É importante salientar, também, a contribuição do trabalho para a F Ter, no que 

concerne ao refinamento do rol de competências necessárias ao gerenciamento de programas 

e projetos, facilitando o processo de seleção de RH por parte da gerência de iniciativas de 

menor porte ou que não sejam diretamente orientadas e assessoradas por um escritório de 

projetos. 

O objetivo geral deste trabalho é apresentar uma análise do gerenciamento de RH nos 

Prg EE do Subportfólio Defesa da Sociedade sob a ótica da Capacitação de Pessoal. 

Este propósito será alcançado através de pesquisa bibliográfica e análise documental 

baseadas em normas que regulam a Gestão por Competências e o Gerenciamento dos 

Programas e Projetos no Exército e, ainda, no levantamento de informações, por meio de 

questionários e entrevista semiestruturada submetidos e aprovados pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas (FEPESMIG), 

respondidos por integrantes do EPEx, relativos à Capacitação de Pessoal no Escritório e em 

suas iniciativas. 

Com vistas a subsidiar a análise do Gerenciamento de RH nos Prg EE do Subportfólio 

Defesa da Sociedade, a seguir, serão apresentadas ideias e fatos voltados ao Gerenciamento de 

RH e à Capacitação de Pessoal no EPEx, o Material e Método adotados, a apresentação do 

Resultado e Discussão e, concluindo o trabalho, as Considerações Finais. 

 

 

2. O GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E A CAPACITAÇÃO DE 

PESSOAL NO EPEX 

 

Diante da complexidade do tema, da amplitude da área de Gerenciamento de RH e da 

necessidade de uma abordagem lógica e objetiva, são tratados, neste referencial teórico, 

aspectos gerais atinentes ao Gerenciamento de RH, do Processo de Transformação do 

Exército e das especificidades do Gerenciamento de RH no EPEx e suas iniciativas 

estratégicas. 

 

 

 

 



2.1 O GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

Buscando melhor compreender o Gerenciamento de RH nos Prg EE do Subportfólio 

Defesa da Sociedade, são abordados, agora, aspectos relativos ao Gerenciamento de RH, 

destacando sua evolução histórica, sua aplicabilidade em programas e projetos, suas 

peculiaridades no EB e seu último nível de desenvolvimento na F Ter, a Gestão por 

Competências.  

 

2.1.1 A evolução do Gerenciamento de Recursos Humanos 

 

Evolução, de acordo com Michaelis (2019) significa transformação e mudança 

contínua, lenta e gradual, em que certas características ou estados mais simples tornam-se 

mais complexos, mais desenvolvidos e aperfeiçoados. 

No que tange à evolução do Gerenciamento de RH, observa-se que a preocupação com 

tal área é tão antiga quanto a própria Administração, que se iniciou com a Administração 

Científica ou Escola Clássica, conforme é destacado por Gil (2019): 
 

Uma simples folheada nos Princípios de Administração Científica de Frederick W. 

Taylor é suficiente para verificar a ênfase que o Pai da Administração conferia a 

temas como: seleção de pessoal, jornada de trabalho, fadiga, divisão do trabalho, 

especialização do trabalhador, análise do trabalho, desenho de cargos e tarefas, 

condições de trabalho, supervisão, motivação no trabalho e incentivos salariais (GIL, 

2019, p.19). 

 

Segundo o mesmo autor, ainda no contexto da Administração Científica, a Taylor, 

seguiu-se Henry Ford, que enfatizou o aumento da produção por meio da especialização 

profissional e remuneração compatível e, Elton Mayo, o Pai da Escola de Relações Humanas, 

consagrado por seus estudos: Experimento de Hawthrone. (GIL, 2019, p. 20 e 21) 

Segundo Marras (2016), o movimento ou Escola de Relações Humanas, na década de 

1920, trouxe consigo um novo modelo de administração, que teve como base a mudança na 

relação entre empregados e empregadores. Enquanto a Escola Clássica operava à base da 

força e do autocratismo, o novo modelo propunha aumentar a produtividade pela eliminação 

dos conflitos e seus respectivos custos (MARRAS, 2016, p. 336). 

Gil (2019), destaca que nos Estados Unidos, particularmente, após a Segunda Guerra 

Mundial, verificou-se notável aumento do poder dos sindicatos, em um movimento chamado 

de Relações Industriais, que se expandiu a partir da década de 1950 (GIL, 2019, p. 21). 
 

Durante os anos 50, o crescimento do sindicalismo e das atividades trabalhistas 

levou os empregadores a buscarem novas formas de organizar o relacionamento com 

seus empregados. Isto conduziu ao modelo industrial de relações humanas, cujo 

enfoque está nas regras do trabalho, planos de carreira claros, recompensa por 

antiguidade e administração de relações contratuais de emprego frequentemente 

complexas (MILKOVICH; BOUDREAU. 2000, p. 500). 

 

A partir da década de 90, o Gerenciamento de RH adotou um escopo mais amplo, não 

só em sua dimensão, como também em sua condução, que deixou de ser baseada apenas na 

ação de advogados, passando a ser exercida, também, por administradores e psicólogos. Tais 

mudanças fizeram surgir novas abordagens e nomenclaturas: 
 

Nos anos 90, a área passa a ter inúmeras denominações: Gestão de Pessoas, Gestão 

de Talentos: Gestão de Gente; Gestão Estratégica de Recursos Humanos. 

Tipicamente, seu foco de atuação passa a ser a gestão de competências e, ao menos 

no discurso, a construção de modelos de gestão de pessoas mais flexíveis e 

orgânicos, como os chamados “sistemas de trabalho de alto desempenho” 

(CALDAS; TONELLI; LACOMBE, 2002, p. 14). 

 



Impulsionada por uma série de rápidas mudanças nas características de trabalho e nos 

padrões de produção, que tornaram o Gerenciamento de RH uma área fundamental para o 

alcance dos objetivos organizacionais, surge, então, uma nova forma de abordar as pessoas 

por parte das organizações: a Gestão de Pessoas. 
 

Essas mudanças decorreram da globalização por um forte processo de abertura 

econômica, com isso, os paradigmas foram revisados e os gestores, que precisam 

responder a essas mudanças com rapidez e eficiência, despertaram-se para uma nova 

visão a respeito da estratégia organizacional, em que é necessário ter conhecimento 

sobre todas as áreas da organização (BARROS, et al. 2017, p. 1). 

 

Silveira e Miranda (2011) destacam que o ser humano passa a ser considerado pelas 

organizações “como uma fonte de vantagem competitiva de longo prazo, a partir de uma 

abordagem estratégica que enfatiza o investimento em capital humano, envolvimento dos 

empregados, e que defende um alinhamento integrativo das práticas de gestão do trabalho 

com sistemas de recompensa baseados no ganho mútuo” (SILVEIRA; MIRANDA, 2011, p. 

4). 

Como desdobramento deste novo viés, marcado pela necessidade de investimento no 

capital humano, surge a Gestão por Competências. 
 

Para a Gestão por Competências as instituições investem nos processos e atividades 

da área de Desenvolvimento Humano e Institucional (DHI). 

Ao definir as estratégias institucionais e as competências essenciais para os 

colaboradores, torna-se imprescindível atrair, desenvolver, reter e fidelizar 

profissionais que estes estejam alinhados com a instituição (ARAÚJO; GOMES, 

2014, p. 4). 

 

Apresentado este breve histórico do Gerenciamento de RH, a seguir, serão destacados 

aspectos relativos a tal gerenciamento em Programas e Projetos.  

 

2.1.2 O Gerenciamento de Recursos Humanos em Programas e Projetos 

 

O Guia Managing Successfull Programme (Guia MSP), edição 2011, define e 

relaciona programa e projeto da seguinte forma: 
 

No MSP, um programa é definido como uma organização temporária e flexível 

criada para coordenar, dirigir e supervisionar a implementação de um conjunto de 

projetos e atividades relacionados a fim de fornecer resultados e benefícios 

relacionados aos objetivos estratégicos da organização. Um programa, 

provavelmente, terá uma vida que se estende por vários anos. 

Um projeto também é uma organização temporária, geralmente, existente por um 

período muito mais curto, que fornecerá uma ou mais saídas de acordo com um caso 

de negócios acordado. Um projeto específico pode ou não fazer parte de um 

programa. Programas lidam com resultados; projetos lidam com saídas (Guia MSP; 

2011, p. 5, tradução nossa). 

 

Da observação dos conceitos, depreende-se que ambas as iniciativas visam entregar 

algo, benefícios, no caso dos programas, uma saída (produto, serviço ou resultado únicos), no 

caso dos projetos. Ou seja, são ferramentas para a obtenção de algo pretendido por uma 

organização. 

Haubner (2007), ao tratar do tema Gerenciamento de Programas, afirma que um dos 

maiores desafios para a gestão destas iniciativas é o gerenciamento dos recursos, destacando 

que este desafio está geralmente relacionado ao gerenciamento do tempo, relações 

hierárquicas e interação de equipe. 

Ao abordar o gerenciamento de iniciativas dentro de uma mesma organização, o Guia 

do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK), 6ª edição, destaca a 



importância da coordenação, no que concerne a utilização de recursos, visando evitar 

conflitos na organização: 
 

O gerenciamento de programas e portfólios difere do gerenciamento de projetos em 

termos de ciclos de vida, atividades, objetivos, foco e benefícios. No entanto, 

portfólios, programas, projetos e operações muitas vezes envolvem-se com as 

mesmas partes interessadas e podem necessitar dos mesmos recursos [...], o que 

pode resultar em conflito na organização (Guia PMBOK; 2017, p. 11). 

 

Cabe citar que a situação acima apresentada, verificada na Figura 1, elevará 

consideravelmente a necessidade de coordenação entre os variados setores de uma mesma 

organização. Para tanto, se fará necessária a utilização do gerenciamento das variadas 

iniciativas (portfólios, programas e projetos) buscado viabilizar o equilíbrio na organização. 

 
Figura 1 - Portfólio, Programas, Projetos e Operações 

 

 
Fonte: Guia PMBOK (2017, p. 12) 

 

No que se refere à gestão das iniciativas, cabe citar que, embora um projeto esteja 

subordinado hierarquicamente a um programa, ambos possuem Equipe de Gerenciamento 

independentes. 

O Guia MSP (2011) trata do Gerenciamento de RH, principalmente, nos temas de 

Governança e Organização do Programa, onde são definidas as responsabilidades dos 

principais papéis da iniciativa. Segundo este tema, as principais responsabilidades pelo 

Gerenciamento de RH recaem sobre o Proprietário Sênior Responsável - SRO (Senior 

Responsible Owner), responsável pela nomeação, liderança e definição de prioridades para o 

Conselho do Programa (Guia MSP; 2011, p. 5). 

O mesmo documento, destaca que, para gerenciar os RH da iniciativa, o SRO faz uso, 

principalmente, do Gerente do Programa, responsável pela implementação das ações de 

governança da iniciativa, com as Equipes de Gerenciamento dos projetos e com o Escritório 

do Programa, a quem cabe o trabalho burocrático voltado à essa governança. (Guia MSP; 

2011, p. 5). 

Cabe citar que em um programa, as principais ações relativas ao Gerenciamento de 

Recursos, onde estão inseridos os RH, estão especificadas na Estratégia de Gerenciamento de 

Recursos. A forma com a qual as referidas ações serão executadas, são detalhadas no Plano de 

Gerenciamento de Recursos. 



Segundo o Guia PMBOK, no que se refere ao Gerenciamento de RH em projetos, as 

principais ações estão previstas na área do conhecimento Gerenciar Recursos (físicos e de 

equipe), cujos principais processos são: 
 

9.1 Planejar o Gerenciamento dos Recursos - O processo de definir como estimar, 

adquirir, gerenciar e utilizar recursos físicos e de equipe. 

9.2 Estimar os Recursos das Atividades - O processo de estimar recursos da equipe, 

o tipo e as quantidades de materiais, equipamentos e suprimentos necessários para 

realizar o trabalho do projeto. 

9.3 Adquirir Recursos - O processo de obter membros da equipe, instalações, 

equipamentos, materiais, suprimentos e outros recursos necessários para concluir o 

trabalho do projeto. 

9.4 Desenvolver a Equipe- O processo de melhoria de competências, da interação da 

equipe e do ambiente geral da equipe para aprimorar o desempenho do projeto. 

9.5 Gerenciar a Equipe - O processo de acompanhar o desempenho dos membros da 

equipe, fornecer feedback, resolver problemas e gerenciar mudanças para otimizar o 

desempenho do projeto. 

9.6 Controlar os Recursos - O processo de garantir que os recursos físicos atribuídos 

e alocados ao projeto estejam disponíveis conforme planejado, bem como monitorar 

o uso planejado versus o uso real de recursos, e executar ações corretivas, conforme 

necessário (Guia PMBOK; 2017, p. 307). 

 

Cabe salientar que na Equipe de Gerenciamento do Projeto, o principal responsável 

pelo Gerenciamento de RH é o Gerente do Projeto, que prevê grande parte das ações relativas 

à área no Plano de Gerenciamento de Recursos. 

Estudadas algumas das particularidades do Gerenciamento de RH em programas e 

projetos, a seguir, será tratado do Gerenciamento de RH no EB. 

 

2.1.3 O Gerenciamento de Recursos Humanos no Exército Brasileiro 

 

Segundo o disposto em seu sítio eletrônico na internet, o Departamento Geral de 

Pessoal (DGP) foi criado em 1956, por meio da Lei nº 2.851, que dispôs sobre a nova 

organização básica do Exército (DGP, 2017, s.p.). 

Subordinado diretamente ao Comandante do Exército, o Órgão de Direção Setorial 

(ODS) possui a seguinte missão: Executar as atividades de administração de pessoal que lhe 

são atribuídas pela legislação específica, bem como realizar o planejamento, a orientação, a 

coordenação e o controle das atividades relacionadas com assistência social, assistência à 

saúde, assistência religiosa, promoções, cadastro e avaliação, direitos, deveres e incentivos, 

inativos e pensionistas, movimentação, pessoal civil e serviço militar (DGP, 2018, s.p.). Para 

cumprir sua missão, o DGP possui a organização apresentada na Figura 2: 

 
Figura 2 - Estrutura Organizacional do DGP 

 

 
Fonte: adaptado de BRASIL, 2019, s.p. 



Cabe às diretorias do DGP as ações voltadas ao Gerenciamento de RH. Nesse 

contexto, cabe citar que: 

a. A Diretoria de Saúde (D Sau) é o órgão de apoio setorial, técnico-normativo e 

gerencial incumbido do planejamento, coordenação, controle, supervisão e avaliação das 

atividades relativas à saúde, no âmbito do Exército Brasileiro (D Sau, 2019). 

b. A Diretoria de Serviço Militar (DSM) possui a seguinte missão: prestar apoio 

técnico-normativo, competindo-lhe planejar, orientar, coordenar e avaliar as atividades 

relativas ao Serviço Militar Inicial, a Mobilização de Pessoal, o Controle de Militares 

Temporários, a Identificação de Pessoal e também realizar a demissão de Oficiais de carreira. 

(DSM, 2017) 

c. A Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social (DCIPAS), 

subordinada ao DGP, tem as seguintes finalidades: 
 

I - como órgão técnico-normativo: planejar, orientar, coordenar, controlar e 

supervisionar as atividades relacionadas ao Sistema de Pessoal Civil do Exército 

(SiPeC-EB), ao Serviço de Inativos e Pensionistas do Exército (SvIPEx) e ao 

Sistema de Assistência Social do Exército (SASEx); e 

II - como órgão executivo: dar cumprimento aos encargos de execução, na forma 

que lhe forem delegados e/ou subdelegados, por meio de legislação específica do 

Comandante do Exército e/ou Chefe do DGP (BRASIL, 2019, s.p.). 

 

d. A Diretoria de Controle de Efetivos e Movimentações (DCEM) tem a seguinte 

missão: planejar, orientar, coordenar e avaliar as atividades relacionadas com: o controle de 

efetivos do Exército, a seleção e movimentação dos militares, exceto temporários, a adição, 

agregação e reversão de militares de carreira, exceto oficiais generais, alunos de órgão de 

formação de militares da reserva e sargentos do quadro especial, designação para o serviço 

ativo e suas prorrogações, e a distribuição de vagas para cursos e estágios gerais do Exército 

(BRASIL, 2019, s.p.). 

e. A Diretoria de Avaliação e Promoções (DA Prom) é órgão de apoio técnico 

normativo do DGP e tem por missão: 
 

I - preparar e executar a promoção do pessoal militar de carreira e dos oficiais 

temporários; 

III - participar do processo de seleção para o comando, chefia ou direção de 

organizações militares (OM); delegacias de serviço militar (Del SM); instrutor ou 

chefe da instrução de tiros de guerra; missões no exterior; movimentações; matrícula 

em cursos; e concessão de medalhas; 

V - gerenciar, coordenar e controlar o processo de avaliação do desempenho dos 

militares de carreira da ativa (BRASIL, 2012, s.p.). 

 

f. A Diretoria de Planejamento e Gestão Orçamentária tem a seguinte missão: planejar, 

programar, coordenar e orientar as atividades relativas à gestão orçamentária e financeira de 

todos os recursos alocados ao DGP (BRASIL, 2018, s.p.). 

Em síntese, o DGP, conforme apresentado em seu sítio eletrônico na internet, possui 

as seguintes atribuições: 
 

1. planejar, orientar, coordenar e controlar as atividades relacionadas com: direitos, 

deveres e incentivos; administração de dados de pessoal; assistência religiosa; 

tribunais de honra; assistência à saúde; saúde operativa; serviço militar; recursos 

humanos mobilizáveis; identificação de pessoal; demissão de oficiais; efetivos e 

movimentações; assistência ao pessoal; pessoal civil, inativos e pensionistas; 

assistência social; promoções; avaliação do pessoal e valorização do mérito. 

2. expedir instruções, normas, planos e programas relativos à execução das 

atividades que lhe são pertinentes, com base na política de pessoal, nas diretrizes 

estratégicas aprovadas pelo Comandante do Exército e nas diretrizes do EME; 

3. propor ao EME medidas que visem a aprimorar a política de pessoal e decorrentes 

diretrizes estratégicas; e 



4. promover estudos, análises e pesquisas, tendo em vista o aprimoramento das 

atividades de gestão do pessoal e da legislação pertinente (DGP, 2017, s.p.). 

 

Tendo conhecimento da estrutura e particularidades do Gerenciamento de RH no EB, 

será explorada, a seguir, a Gestão por Competências no âmbito da Força. 

 

2.1.4 A Gestão por Competências no Exército Brasileiro 

 

No Brasil, conforme apresentado no Guia para Gestão da Capacitação por 

Competências nos Órgãos da Administração Pública Federal, disponível no sítio eletrônico do 

GESPUBLICA, a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (PNDP), instituída em 

2006 pelo Decreto 5.707, veio consolidar a visão sobre a relevância da dimensão do 

desenvolvimento profissional como um componente da qualidade na prestação do serviço 

público. (BRASIL, 2013, p.4) 

O mesmo documento destaca que a PNDP tem como premissa a adequação entre 

competências requeridas dos servidores àquelas necessárias ao alcance dos objetivos e 

resultados pretendidos pelas instituições e estabelece o modelo de gestão por competências 

como instrumento para a gestão da capacitação. (BRASIL, 2013, p.4) 
 

A gestão por competências deve ser um processo contínuo e estar alinhada com as 

estratégias organizacionais. Sua adoção implica em redirecionamento das ações 

tradicionais da área de gestão de pessoas, tais como: recrutamento e seleção, 

treinamento, gestão de carreira e avaliação de desempenho (LANA; FERREIRA, 

2007). 

 

Ciente da importância de seu capital humano, o EB, quando da elaboração de seu 

Processo de Transformação, contemplou como um de seus Vetores de Transformação (VT) 

Educação e Cultura e a Gestão de RH. Conforme pode ser observado na Portaria nº 118-EME, 

de 6 de agosto de 2012, que aprova a Diretriz para Gestão da Educação e Capacitação dos RH 

do EB: 
 

b. Um dos vetores dessa transformação do EB baseia-se na Educação e Cultura, 

como um sistema vital para desenvolvimento e valorização do elemento humano, 

reconhecido como o capital mais valioso do Exército e base de qualquer 

organização. Além deste, outro vetor diretamente relacionado ao Sistema de Pessoal, 

refere-se à Gestão de RH, fundamentado em dois eixos de atuação: ajuste na 

composição de efetivos e gestão de pessoal. 

c. Em ambos os vetores, relacionados ao principal recurso da Instituição, é 

fundamental que a preparação e o aperfeiçoamento do pessoal estejam calcados em 

competências, interdisciplinaridade, aprendizagem contínua e contextualização; 

proporcionando aos RH do EB a atualização, a flexibilidade e a capacidade de 

inovação que o combate moderno requer dos especialistas da arte da guerra 

(BRASIL, 2012, p. 2). 

 

O documento em questão destaca a importância de um eficiente sistema de educação e 

capacitação, como ferramenta para o desenvolvimento dos RH do EB, salientando as 

limitações de alcance e temporariedade como argumento para a implementação da Gestão por 

Competências. 

A Diretriz apresenta definição de competência (semelhante à adotada na PNDP) como 

sendo a capacidade de mobilizar Conhecimentos, Habilidades, Atitudes, Valores e 

Experiências (CHAVE), para decidir e atuar em situações diversas (BRASIL, 2012, p. 2). 

Conforme a Portaria nº 118-EME, a proposta da Gestão por Competências baseia-se 

em listar as competências organizacionais críticas para o sucesso da organização, desdobrá-las 

em termos de competências profissionais e desenvolvê-las junto a seu quadro de integrantes, 

gerando: 
 

1) melhora do desempenho das pessoas; 



2) identificação das necessidades de capacitação; 

3) alinhamento dos objetivos e metas da organização e das equipes; 

4) redução da subjetividade na seleção e avaliação de pessoas; 

5) análise do desenvolvimento do pessoal; 

6) enriquecimento do perfil dos militares, potencializando seus resultados; 

7) melhora do relacionamento entre gestores e liderados; 

8) manutenção da motivação e compromisso; e 

9) extração do máximo de produtividade de cada indivíduo (BRASIL, 2012, 

p. 2). 

 

Quando trata da Sistemática da Educação e Capacitação, a Diretriz da Força cita que, 

para melhor adequação dos recursos disponibilizados para educação e capacitação, os órgãos 

envolvidos, sob a supervisão do EME, devem observar e aperfeiçoar em suas áreas de 

atuação, as seguintes etapas: Planejamento, Seleção, Preparação, Capacitação, Aplicação e 

Gestão do desempenho/Avaliação. A ações, responsáveis, orientação e principais envolvidos 

em cada uma dessas etapas são apresentados detalhadamente no documento (BRASIL, 2012, 

p. 2). 

O documento apresenta diretrizes específicas para cada uma das fases supracitadas e o 

protagonismo dispensado às iniciativas estratégicas da Força é explicitado sob forma de uma 

diretriz comum para todas as fases: 
 

O Plano Estratégico do Exército (PEEx) 2012/2015, especifica as ações prioritárias 

nas áreas de Gestão da Educação e da Capacitação e apresenta as atividades, as 

responsabilidades e os prazos que o Órgão de Direção Geral (ODG), os Órgãos de 

Direção Setorial (ODS), os Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Comandante 

do Exército (OADI) e os Comandos Militares de Área (C Mil A) devem observar, 

em suas áreas de competência, para a consecução dos Projetos Estratégicos do EB 

(BRASIL, 2012, p. 9). 

 

Cabe citar que o PEEx vigente, referente ao quadriênio 2016/2019, assim como o 

referido documento em elaboração para o período de 2020/2023, também especificam as 

ações prioritárias nas áreas de Gestão da Educação e da Capacitação, apresentando as 

atividades, responsabilidades e prazos a serem cumpridos para a consecução dos, agora, Prg 

EE. 

 

2.2 O PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DO EXÉRCITO E O ESCRITÓRIO DE 

PROJETOS DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

Com vistas a melhor compreender o Gerenciamento de RH nos Prg EE do 

Subportfólio Defesa da Sociedade, será tratado, a seguir, de aspectos atinentes ao Processo de 

Transformação do EB, destacando, além das particularidades do referido processo, a criação 

do EPEx e dos Prg EE. 

 

2.2.1 O Processo de Transformação do Exército Brasileiro 

 

Assim como os seres humanos, as organizações são sensíveis às mudanças no 

ambiente em que estão inseridas. Nesse espectro, o elevado dinamismo das ações em nosso 

cotidiano impõe a constante adaptação a novas realidades. E assim ocorre, também, com as 

Forças Armadas brasileiras. 

Segundo Vasconcellos (2011), a criação do Ministério da Defesa (MD) ocorreu em 

1999, com o intuito de substituir o antigo Estado-Maior das Forças Armadas (EMFA). Assim, 

ao invés de existirem três ministérios, com características exclusivamente militares - da 

Aeronáutica, do Exército e da Marinha -, institui-se uma pasta focada em Defesa, conjugando 

as três Forças e o ambiente civil. 

Nesse contexto, subsidiadas por amplos debates com diversos segmentos da sociedade, 

foram elaboradas a Política Nacional de Defesa (PND) e a Estratégia Nacional de Defesa 



(END), instrumentos orientadores de mais alto nível da Defesa brasileira. Enquanto o 

primeiro fixa os objetivos da Defesa Nacional e orienta o Estado sobre o que fazer para 

alcançá-los, o segundo, estabelece como realizar o estabelecido pela Política (BRASIL, 2012, 

p.7). 

Visando se adequar às novas abordagens ligadas ao tema Defesa e demandas 

decorrentes dos marcos legais supracitados, o EB realizou um planejamento detalhado em 

2009, desenvolvendo a Estratégia Braço Forte (EBF), que contemplava em seu Plano de 

Articulação os programas Amazônia Protegida e Sentinela da Pátria e em seu Plano de 

Equipamento, os programas Mobilidade Estratégica e Combatente Brasileiro. Cabe citar que, 

de acordo com o planejamento, dessas 04 iniciativas derivariam 824 Projetos (BRASIL, 2012, 

p. 12). 

O sítio EPEx na internet cita que, em decorrência dos estudos realizados para a 

consecução da EBF, foi identificada a necessidade de uma estrutura na Força que fosse capaz 

de avaliar, propor, coordenar e integrar as ações e esforços de modo a viabilizar de forma 

efetiva a consecução dos projetos do Exército, com características de grande porte associadas 

à complexidade tecnológica e financeira. Aborda, também, que, com tal finalidade, foi criada 

a Assessoria Especial de Gestão e Projetos (AEGP), em 7 de abril de 2010, sob a Chefia do 

General de Divisão Villas Bôas, para trabalhar, principalmente, com 4 projetos: Guarani, 

Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), Defesa Antiaérea (DA Ae) e 

Obtenção da Capacidade Plena da nossa Força (OCOP) (BRASIL, 2017, s.p.). 

No entanto, ainda em 2010, foi compreendido pela Força que a EBF, embora 

representasse uma ferramenta com potencial de trazer enormes benefícios para o Exército, 

provocaria efeitos restritos apenas às estruturas físicas da Força, conforme destacado no 

documento elaborado pelo EME intitulado “O Processo de Transformação do Exército” 

(PTEx). 
 

Em nosso Exército, a continuada carência de recursos impôs o surgimento de uma 

cultura que atribui alta relevância à capacidade de adaptação, para ajustar as 

estruturas e procedimentos existentes, com a finalidade de continuar cumprindo as 

tarefas previstas. 

Na tentativa de amenizar essa situação, uma das aspirações legítimas da Força, 

comum a todos os níveis decisórios, tornou-se a busca pela modernização, para 

otimizar as capacidades operacionais com base em novos equipamentos e 

procedimentos. 

Contudo, no cenário atualmente vivido pelo Exército, e para o futuro próximo, a 

adaptação e a modernização não proporcionam todas as respostas para as demandas 

operacionais que se apresentam, pois partem do pressuposto que as atuais formas de 

atuação são adequadas. 

A solução para a necessidade de manter o preparo e o emprego do EB à frente dos 

novos desafios é, então, encontrada no conceito de transformação, pois exige o 

desenvolvimento das novas capacidades para cumprir novas missões (BRASIL, 

2010, p. 10). 

 

Diante da percepção da necessidade de se transformar o EB, da Era Industrial para a 

Era do Conhecimento, fez-se mister um planejamento mais amplo (tempo) e abrangente 

(escopo), que determinasse um conjunto de ações estratégicas que conduziriam esta 

transformação: um Projeto de Força do Exército Brasileiro (PROFORÇA). 

O PROFORÇA, assumindo o papel de principal projeto integrador da Força, 

apresentou a concepção do EB, baseada em capacidades, para os marcos temporais de 2015, 

2022 e 2031, orientando o processo de Transformação, o qual é conduzido, desde então, pelos 

Vetores de Transformação (VT): Doutrina, Preparo e Emprego, Logística, Engenharia, 

Gestão, Orçamento e Finanças, Ciência e Tecnologia, Educação e Cultura e RH (BRASIL, 

2012, p.31). 

A EBF e o PROFORÇA influenciaram significativamente, não só na condução das 

iniciativas estratégicas da F Ter, como foram responsáveis pelo surgimento da estrutura 

encarregada de conduzi-las: o Escritório de Projetos do Exército, que será estudado a seguir. 



2.2.2 O Escritório de Projetos do Exército 

 

O Guia PMBOK (2017) define Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP) ou 

Project Management Office (PMO), como sendo uma estrutura de gerenciamento que 

padroniza os processos de governança relacionados com o projeto e facilita o 

compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas e técnicas (Guia PMBOK; 2017, p. 

48). 

Criada no contexto da EBF, a AEGP/EME, por determinação da Portaria nº 134-EME, 

de 10 de setembro de 2012, foi transformada no Escritório de Projetos do Exército, que 

assumia, a partir de então, a coordenação os PEE: ASTROS 2020, Defesa Antiaérea, Guarani, 

Proteger, SISFRON, OCOP, Defesa Cibernética e Parceria Público-Privada (PPP). 

Conforme citado no sítio eletrônico do EPEx na internet, a mais nova “Subchefia” do 

EME, possuía as seguintes missões: 
 

a. Supervisionar, coordenar e controlar a gestão dos PEE, incluindo as derivadas de 

aquisição, modernização e desenvolvimento de PRODE definidos pelo EME; 

b. Planejar e coordenar as ações de relações institucionais de interesse dos PEE; 

c. Supervisionar e coordenar as atividades de contratação de PRODE, referentes aos 

PEE sob gestão do EPEx, que, por sua complexidade, requeiram uma contratação 

integrada; e 

d. Gerenciar os processos afetos aos PEE (BRASIL, 2017, s.p). 

 

Buscando cumprir as missões supracitadas, o EPEx passou a gerenciar os PEE com 

Equipes de Gerenciamento específicas em cada projeto. Essas equipes, de forma inédita, 

passaram a executar o gerenciamento de suas iniciativas, apoiadas na metodologia 

preconizada nas Normas para Elaboração, Gerenciamento e Acompanhamento de Projetos no 

Exército Brasileiro (NEGAPEB), atualizadas em 2013 (BRASIL, 2017, s.p.). 

Fruto da maturidade alcançada, a Governança do EPEx verificou que se faziam 

necessárias mudanças na metodologia utilizada, de forma a torna-las aderentes às efetivas 

demandas impostas pelo que o Exército classificara como Projetos Estratégicos. 

Um diagnóstico, consubstanciado na Memória 001/SGM, de 16 de dezembro de 2016, 

com base em estudo do referencial teórico existente, permitiu ao EPEx constatar que, no nível 

estratégico, o EB possuía projetos, programas, subportfólios e um portfólio. Dessa forma, fez-

se necessário reclassificar, de forma fundamentada, as iniciativas que resultarão na 

transformação da Força. 
 

Os escopos dos atuais PEE caracterizam-se por elementos que sugerem a existência 

de Programas, ao invés de Projetos, segundo a fundamentação teórica existente. Os 

resultados desses programas, gerando novas capacidades, permitirão, conforme o 

planejamento estratégico, a transformação do Exército, o que, claramente, revela-se 

num benefício para a sociedade e para a defesa do Estado. A reunião dos programas 

em questão guarda estreita ligação com os objetivos estratégicos da Força, o que 

resulta na existência de um portfólio. (BRASIL, 2016, p 5). 

 

Durante o ano de 2017 o EPEx e seus PEE passaram por um processo de 

transformação, que será abordado no subitem a seguir. 

 

2.2.3 Os Programas Estratégicos do Exército 

 

A constatação de que o EPEx gerenciava um portfólio estratégico, composto por 

programas e projetos de mesmo nível e não apenas projetos estratégicos, impôs a adoção de 

uma série de medidas, que serão abaixo apresentadas: 

a. Com a finalidade de regular o gerenciamento do Portfólio Estratégico do Exército e 

seus respectivos Programas e Projetos, foram aprovadas pela Portaria nº 054-Cmt EB, de 30 

de janeiro de 2017, as Normas para Elaboração, Gerenciamento e Acompanhamento do 



Portfólio e dos Programas Estratégicos do Exército Brasileiro (NEGAPORT) (BRASIL, 2017, 

p. 7). 

b. A reestruturação do EPEx, que, de acordo com seu sítio eletrônico na internet, 

passou a ter outras missões: 
 

- Atuar como órgão de coordenação executiva do Estado Maior do Exército (EME) 

para fins de governança do Portfólio Estratégico do Exército, constituindo-se no 

escritório de projetos de mais alto nível da Força. 

- Planejar e coordenar as ações de relações institucionais de interesse do Portfólio 

Estratégico do Exército, dos Prg EE e dos PEE. 

- Propor e manter atualizadas as normas para governança e gestão do Portfólio 

Estratégico, dos programas e dos projetos estratégicos do EB. 

- Estabelecer ligação com equipes de programas, projetos e com os Escritórios 

Setoriais de Projetos dos Órgãos de Direção Setorial (ODS), do Órgão de Direção 

Operacional (ODOp) e dos Comandos Militares de Área (C Mil A) para tratar de 

assuntos relativos à gerência de programas e projetos estratégicos. 

- Atuar como multiplicador do conhecimento em projetos, programas e portfólio. 

- Realizar a gestão de projetos de Parceria Público-Privada (PPP). 

- Atuar como Secretaria Executiva do Comitê Gestor de Parceria Público-Privada do 

Comando do Exército (CGPCE) (BRASIL, 2017, s.p.). 

 

Para atender às demandas acima apresentadas, do EPEx passou a possuir a estrutura 

apresentada na Figura 3: 

 
Figura 3 - Organograma do EPEx 

 

 
Fonte: Adaptado de BRASIL, 2017, s.p. 

 

No anexo B do Planejamento Estratégico Operacional (PEO) do EPEx (2019/2020), 

são detalhadas as competências das Seções do PMO (BRASIL, 2019, p 12-17). 

c. A criação do Portfólio Estratégico do Exército (Ptf EE), dividido em três 

subportfólios, conforme apresentado na Figura 4. 

Para a melhor compreensão Ptf EE, extraem-se os seguintes conceitos da 

NEGAPORT: 
 

Art. 6 Portfólio Estratégico do Exército é o conjunto de subportfólios, programas e 

projetos, relacionados com os objetivos estratégicos do Exército, que devem ser 

gerenciados, coordenados e integrados pelo EME. 

Art. 8 Subportfólio Estratégico do Exército é uma parcela do portfólio estratégico do 

Exército composto por seus respectivos projetos/programas estratégicos do Exército, 

agrupados por afinidade gerencial de execução ou finalística, para facilitar a 

coordenação, a comunicação e o gerenciamento efetivo. 



Art. 17. Programa é um grupo de subprogramas, projetos e ações complementares 

relacionados, que são gerenciados de modo coordenado para a obtenção de 

benefícios e controle que não seriam disponibilizados se seus componentes fossem 

gerenciados individualmente (BRASIL, 2017, p. 8-10). 

 

d. E, por fim, a transformação das iniciativas existentes, cujo processo de 

transformação dos PEE em Prg EE foi regulada pela Ordem de Serviço (OS) 001/2017- 

EPEx/SGM. 

Cabe citar que o referido Processo de Transformação, realizado ao longo do ano de 

2017, teve como principais produtos a Memória de Transformação das iniciativas, a Diretriz 

de Implantação e o Planejamento da 1ª Tranche dos Prg EE. 

Todas as ordens emanadas pela OS 001/2017- EPEx/SGM foram realizadas e, a partir 

de 1º de janeiro de 2018, o EPEx, já reestruturado, passou a coordenar o gerenciamento dos 

Programas Estratégicos do Exército, a citar: ASTROS 2020, Defesa Antiaérea, Guarani, 

Proteger, SISFRON, OCOP, Defesa Cibernética e Aviação do Exército, cujos objetivos 

gerais, apresentados na diretriz de implantação das iniciativas, são detalhados no Quadro 1, 

disponível no Apêndice A deste artigo. 

 
Figura 4 - Portfólio Estratégico do Exército 

 

 
Fonte: BRASIL, 2017, s.p. 

 

2.3 O GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E A CAPACITAÇÃO DE 

PESSOAL NOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DO EXÉRCITO DO 

SUBPORTIFÓLIO DEFESA DA SOCIEDADE 

 

Visando a melhor compreender o Gerenciamento de RH nos Prg EE do Subportfólio 

Defesa da Sociedade, trataremos, a seguir, das particularidades do referido gerenciamento e 

de aspectos relacionados à Capacitação de Pessoal nas iniciativas em questão. 

 

2.3.1 O Gerenciamento de Recursos Humanos nos Programas Estratégicos do Exército 

do Subportifólio Defesa da Sociedade 

 

Para a melhor compreensão do Gerenciamento de RH no EPEx, se faz necessário 

entender papéis e responsabilidades no contexto do Ptf EE e Prg EE. 

Segundo o anexo B do PEO EPEx 2019/2020 (2019), a Autoridade Patrocinadora 

(AP) do Ptf EE é o Comandante do Exército e o Gerente do Ptf EE é o Chefe do EME, a 



quem cabe coordenar os trabalhos decorrentes das ações previstas no PEEx, a fim de que 

sejam atingidos os objetivos estratégicos da Força (BRASIL, 2019, p. 5). 
 

O Coordenador Executivo do Ptf EE é o Chefe do EPEx, constituindo-se em 

assessor imediato do Chefe do EME para fins da coordenação do Portfólio, tendo a 

incumbência principal de prestar-lhe, com oportunidade, as informações necessárias 

a respeito do Portfólio e de seus componentes (BRASIL, 2019, p.5). 

 

Segundo as NEGAPORT (2017), em seu artigo 11, a AP é quem coordena a alocação 

dos principais RH, materiais, financeiros, orçamentários ou não, mesmo originados de outras 

organizações ou escalões para o portfólio, programa ou projeto. Nesse contexto, é importante 

lembrar que, no caso dos Prg EE diretamente coordenados pelo EPEx, a função de AP cabe ao 

Chefe do EME (BRASIL, 2017, p. 9). 
 

Art. 33. Equipe do Programa é o grupo de pessoas designadas em portaria do Chefe 

do EME para exercer atividades que levarão à consecução dos objetivos do 

programa, estando, para esses fins, ligadas ao Gerente do Programa, mesmo 

pertencendo a outro órgão ou setor (BRASIL, 2017, p. 13). 

 

Em síntese, o Gerenciamento de RH no âmbito do EPEx envolve diretamente a Chefia 

do Escritório, a Seção de Gestão de Metodologia (SGM) e a Gerência dos Prg EE. 

No que concerne à Chefia do PMO, ações voltadas ao Gerenciamento de RH são 

observadas quando da definição, no PEO EPEx (2019/2020), dos Objetivos Estratégicos 

(OE), Fatores Críticos de Sucesso e Estratégias, destacados no Quadro 2, disponível no 

Apêndice A deste documento. 

Visando atender aos OE apresentados no Quadro 2, à SGM do EPEx compete 

supervisionar e coordenar a capacitação de RH do EB em gerência de projetos, programas e 

portfólios, mantendo atualizado o respectivo banco de talentos com as informações 

pertinentes de pessoal. 

 

2.3.2 A Capacitação de Pessoal nos Programas Estratégicos do Exército do Subportifólio 

Defesa da Sociedade 

 

Aspectos atinentes à Capacitação de Pessoal nos Prg EE do Subportfólio Defesa da 

Sociedade e seus projetos são regulados pelas NEGAPEB e NEGAPORT. Nesse contexto, o 

primeiro documento atribui ao EPEx os seguintes deveres: 
 

Art. 30. São atribuições do EPEx: 

I – atuar como multiplicador do conhecimento em projetos, por intermédio de: 

a) padronização de métodos, processos e ferramentas para projetos em geral no EB; 

e 

b) propostas de capacitação de pessoal, de acordo com as competências requeridas 

para o desempenho das funções do EP e para a disseminação no EB (BRASIL, 2013, 

p. 21); 

 

Já no âmbito das iniciativas estratégicas, o mesmo documento atribui à Gerência dos 

Prg EE as seguintes responsabilidades. 
 

Art. 79. O Gerente de Prg EE terá as seguintes responsabilidades, dentre outras 

específicas e inerentes a cada programa: 

I - coordenar, controlar e supervisionar os trabalhos de sua equipe de gerenciamento 

e de seus projetos/subprogramas integrantes, de modo a otimizar o emprego dos 

recursos de pessoal, de materiais e financeiros; 

II - propor ou designar os integrantes da equipe de gerenciamento, atribuindo-lhes 

responsabilidades específicas para a implementação do programa; e 

V - elaborar o Plano do Programa e os anexos, quando julgados necessários, 

submetendo-os à aprovação da AP (BRASIL, 2017, p. 45). 

 



Cabe citar que a definição das competências necessárias para atender às demandas de 

gerenciamento do Prg EE e suas iniciativas subordinadas é realizada pelo Gerente do Prg EE 

quando da elaboração do Plano de Gerenciamento da Tranche, particularmente, no Plano de 

Gerenciamento de RH (anexo G1 da NEGAPORT), documento que irá regular as medidas e 

orientações sobre como os RH envolvidos na Tranche da vez serão definidos, mobilizados, 

gerenciados e controlados (BRASIL, 2017, p. 147-149). 

No que concerne aos projetos integrantes dos Prg EE, as NEGAPEB, prevê que 

aspectos atinentes ao Gerenciamento de RH são regulados por plano específico (anexo M da 

NEGAPEB) (BRASIL, 2013, p. 147-148). 

Para o atendimento das necessidades de RH elencadas nos documentos acima, o 

Gerente do Prg EE conta com o apoio da SGM/EPEx, que prevê no Plano de Capacitação do 

EPEx (anual) as demandas dos Prg EE, conforme previsto no Plano de Ação referente à 

Estratégia nº 17 (Aprimorar a capacitação dos RH do SisGPPEEx), constante do anexo E ao 

PEO EPEx 2019/2020 (BRASIL, 2017, p. 28-29). 
 

O Plano de Capacitação do EPEx visa promover ações de capacitação e 

desenvolvimento profissional para o adequado desempenho das atividades no EPEx 

e Programas Estratégicos do Exército (Prg EE) (BRASIL, 2019, p. 1). 

 

A seguir, serão abordados detalhadamente o material e o método adotados no trabalho. 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODO 

 

Este trabalho é uma a pesquisa aplicada, realizada no EPEx, órgão do EME, 

pertencente ao EB, cuja finalidade é gerar conhecimentos relevantes voltados ao 

Gerenciamento de RH no EPEX e na F Ter. Para tanto, foi, inicialmente, realizada uma 

pesquisa bibliográfica baseada em obras literárias voltadas à Metodologia Científica e 

Gerenciamento de RH, trabalhos já publicados relacionados ao tema e leis e normas vigentes 

relativas ao Processo de Transformação do Exército, a Gestão por Competências na Força, o 

EPEx e o Gerenciamento de Programas e Projetos. Tudo isso, com o intuito de lastrear 

teoricamente o artigo em tela. 
 

A teoria tem duas finalidades: restringir “a amplitude dos dados a serem estudados” 

e definir “os principais aspectos de uma investigação, precisando, portanto, os tipos 

de dados que devem ser abstraídos da realidade, como objeto de análise 

(LAKATOS; MARCONI, 1991, p. 90). 

 

Posteriormente, foi realizado um trabalho exploratório (quantitativo e qualitativo), 

baseado na coleta de informações, por meio de questionário e entrevista semiestruturada 

(disponíveis, respectivamente, nos Apêndices B e C deste artigo) aplicados em militares do 

EPEx, cuja utilização dos dados está resguardada pela assinatura de Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido por parte dos mesmos. Cabe citar que as ferramentas citadas foram 

submetidas e aprovadas, por meio do parecer nº 3.607.470, de 29 de setembro de 2019, pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas 

(FEPESMIG). 

Buscando subsidiar, com a aderência necessária, a análise do Gerenciamento de RH 

nos Prg EE do Subportfólio Defesa da Sociedade sob a ótica da Capacitação de Pessoal, a 

referida coleta de informações contemplou 3 (três) perspectivas distintas: a dos Prg EE, a da 

SGM e a da Chefia do EPEx. O universo total consultado foi de 31 militares do EPEx, dos 

quais 5 responderam à entrevista semiestruturada e 29 o questionário (3 militares 

responderam ambos). 

Ambas as ferramentas utilizadas abordaram a situação atual do Gerenciamento de RH 

nos Prg EE gerenciados no EPEx, os principais óbices do Gerenciamento de RH dos Prg EE 



gerenciados no EPEx e as principais demandas em Capacitação de Pessoal dos Prg EE 

gerenciados no EPEx. 

Visando obter informações mais detalhadas acerca da atual situação do Gerenciamento 

de RH nos Prg EE, com ênfase na solução dos maiores óbices do referido gerenciamento e o 

atendimento às principais demandas em Capacitação de Pessoal das iniciativas, foi realizada 

entrevista semiestruturada com a Chefia do Escritório (2 entrevistados) e militares da SGM (3 

entrevistados).  
 

Pode-se definir entrevista como a técnica em que o investigador se apresenta frente 

ao investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados que 

interessam à investigação. A entrevista é, portanto, uma forma de interação social. 

Mais especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes 

busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de informação (GIL, 2008, p. 

109). 

 

Buscando definir, com uma maior amostragem, as principais competências necessárias 

ao gerenciamento das iniciativas estratégicas da Força, foram distribuídos questionários a 

integrantes da SGM e das Equipes de Gerenciamento dos Prg EE. Cabe destacar que a 

ferramenta foi respondida por 13 militares da SGM e 16 militares dos Prg EE (2 por iniciativa 

estratégica). 
 

Pode-se definir questionário como a técnica de investigação composta por um 

conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter 

informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, 

expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc. (GIL, 

2008, p. 121). 

 

As informações colhidas foram organizadas para posterior análise e interpretação 

segundo método científico, que, de acordo com Lakatos e Marconi (1991) são um conjunto 

das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite 

alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros – traçando o caminho a ser 

seguido, detectando erros e auxiliando nas decisões do cientista (LAKATOS; MARCONI, 

1991, p. 40-41). 

Visando atingir os objetivos propostos por este trabalho, as informações levantadas, 

para fins de análise e interpretação dos dados, foram empregadas conforme apresentado no 

Quadro 3, disponível no Apêndice A deste artigo.  

A análise qualitativa das informações obtidas buscou sintetizar as principais ideias 

apresentadas. Já a análise quantitativa, baseou-se no método estatístico. 
 

Os processos estatísticos permitem obter, de conjuntos complexos, representações 

simples e constatar se essas verificações simplificadas têm relações entre si. Assim, 

o método estatístico significa redução de fenômenos sociológicos, políticos, 

econômicos etc. a termos quantitativos e a manipulação estatística, que permite 

comprovar as relações dos fenômenos entre si, e obter generalizações sobre sua 

natureza, ocorrência ou significado (LAKATOS; MARCONI, 1991, p. 108). 

 

A seguir, serão detalhados e discutidos os resultados alcançados no trabalho de análise 

do Gerenciamento de RH nos Prg EE do Subportfólio Defesa da Sociedade. 

 

 

4 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

A primeira parte do questionário e da entrevista semiestruturada está relacionada à 

ambientação do militar consultado, abordando a finalidade do artigo científico. 

A segunda parte das ferramentas solicita informações do militar consultado que, para 

fins de trabalho foram divididos em integrantes/ex-integrantes da SGM/EPEx (grupo A) e 



integrantes da Gerência dos Prg EE do Subportfólio Defesa da Sociedade (grupo B) e Chefia 

do EPEx (grupo C). 

A terceira parte do questionário e da entrevista semiestruturada está relacionada às 

informações relativas aos principais óbices no Gerenciamento de RH nos Prg EE do 

Subportfólio Defesa da Sociedade. Cabe citar que, no que tange à essa parte das ferramentas, 

foram extraídas informações qualitativas da entrevista (5 militares) e quantitativas do 

questionário (29 militares). 

Na questão a., 82,76% dos entrevistados entendem que a estrutura e efetivos das 

Gerências dos Prg EE do Subportfólio Defesa da Sociedade atendem parcialmente às 

demandas existentes em termos de gerenciamento das iniciativas. No que concerne aos 

projetos subordinados aos Prg EE (questão b.), a avaliação foi a mesma, numa ordem de 

72,41%. 

Qualitativamente, pode-se observar que tal avaliação é corroborada, em grande parte, 

pelos entrevistados. Cabendo citar que, mesmo aqueles que consideram as Equipes de 

Gerenciamento das iniciativas adequadas às suas demandas, entendem que, pelo menos em 

alguns momentos pontuais, ocorra desequilíbrio na relação apresentada. No que concerne aos 

Projetos subordinados aos Prg EE, deve-se considerar que devido ao seu grande número, 

talvez tal situação de desiquilíbrio seja mais recorrente, carecendo de que, aos moldes do que 

foi realizado nos Prg EE, sejam realizadas auditorias (visando verificar a situação atual), 

mapear as necessidades (buscando mensurar o possível gap existente) e, em função disso, 

capacitar as gerências e, se for o caso, alocar novos integrantes para as mesmas. 

Na questão c., para 72,41% dos entrevistados as transferências de integrantes das 

Gerências Prg EE do Subportfólio Defesa da Sociedade causam solução de continuidade, 

comprometendo parcialmente o desenvolvimento das atividades em andamento nas 

iniciativas. No que concerne aos projetos subordinados aos Prg EE (questão d.), a avaliação 

foi a mesma, numa ordem de 55,17%.  

Qualitativamente, pode-se observar que tal avaliação é corroborada, em grande parte, 

pelos entrevistados. Sendo destacável a compreensão de que a movimentação de militares, por 

ser algo inerente à carreira das armas, seja um dado do problema a ser gerenciado. Para tanto, 

foi sugerida, além da aplicação eficaz da Gestão do Conhecimento no âmbito das iniciativas, a 

contratação de militares Prestadores de Tarefa por Tempo Certo (PTTC) e temporários, 

visando garantir a permanência de militares por mais tempo nas Equipes de Gerenciamento. 

Na questão e., para 68,97% dos entrevistados existem muitas dificuldades para 

encontrar militares já capacitados em Gerenciamento de Programas para substituir os militares 

transferidos das Gerências Prg EE do Subportfólio Defesa da Sociedade. No que concerne à 

capacitação em Gerenciamento de Projetos, (questão f.), a avaliação foi a mesma, numa 

ordem de 62,07%. 

Na questão g., para 58,62% dos entrevistados existem muitas dificuldades para 

encontrar militares já capacitados em Gerenciamento de Projetos para substituir os militares 

transferidos das Gerências dos Projetos subordinados aos Prg EE do Subportfólio Defesa da 

Sociedade. Para 41,38% dos entrevistados, existe alguma dificuldade para encontrar militares 

já capacitados em Gerenciamento de Projetos para substituir os militares transferidos. 

Qualitativamente (considerando-se as questões e., f., e g.) pode-se observar que tal 

avaliação é corroborada, em parte, pelos entrevistados. Cabendo ponderar que tal dificuldade 

tem sido gradativamente reduzida em função do crescente aumento de militares em 

Gerenciamento de projetos e programas (em menor número) na Força e da constante 

atualização do Banco de Talentos do EPEx por parte da SGM. 

Na questão h., que visava verificar os principais óbices no Gerenciamento de RH dos 

Prg EE do Subportfólio Defesa da Sociedade, foi observado o seguinte resultados: Para 

65,52% dos entrevistados, a dificuldade em encontrar militares já capacitados em 

Gerenciamento de Programas para substituir integrantes Equipes de Gerenciamento dos Prg 

EE transferidos se caracteriza como um óbice e, para 57,69% dos militares, as Equipes de 

Gerenciamento dos Prg EE com efetivos reduzidos em relação às demandas existentes e as 



Equipes de Gerenciamento dos projetos integrantes dos Prg EE com efetivos reduzidos em 

relação às demandas existentes se configuram como um óbice. 

Qualitativamente, pode-se observar que tal avaliação é corroborada, em grande parte, 

pelos entrevistados, no que se refere à inadequação das Equipes de Gerenciamento das 

iniciativas (mesmo que temporárias) às suas demandas de Gestão. A transferência de 

militares, conforme já citada, é considerada um dado do problema que deve ser gerenciado. 

Cabe salientar que dificuldades atinentes à Capacitação de Pessoal recém transferido para a 

gerência das iniciativas têm sido gradativamente reduzidas pela execução do Plano de 

Capacitação de Pessoal do EPEx. 

A quarta parte das ferramentas aborda informações relativas às principais demandas em 

termos de Capacitação de Pessoal nos Prg EE do Subportfólio Defesa da Sociedade. Cabe 

citar que, para fins de análise estatística dos resultados, foram consideradas informações de 29 

(vinte e nove) questionários respondidos e de 2 (duas) entrevistas semiestruturadas, 

totalizando 31 (trinta e um) consultados. 

Nas questões “a”, “b”, “c” e “d”, foi solicitado aos entrevistados que, em um rol de 12 

(doze) competências necessárias ao desempenho de variadas funções nas Equipes de 

Gerenciamento do Prg EE e seus projetos subordinados, selecionassem e priorizassem as 7 

(sete). As questões foram analisadas sobre duas perspectivas, a primeira, por meio do simples 

levantamento das competências mais selecionadas e, a segunda, ao atribuir-se valores ao 

ranqueamento das competências, o levantamento daquelas mais pontuadas. 

Na questão a., em que o foco eram as funções de Gerente/Supervisor dos Prg EE do 

Subportfólio Defesa da Sociedade, verificou-se que as competências mais escolhidas foram, 

respectivamente, voltadas às capacidades de Trabalho em Equipe (80,65%), às capacidades de 

Comunicação (74,19%) e às capacidades de Gerenciamento (70,97%). Cabe citar que, quando 

se trata de valoração das competências, buscando verificar sua priorização, as mesmas 

alcançaram o seguinte ranqueamento: competências voltadas às capacidades de Influenciar 

(109 pontos dos 217 possíveis, ou seja 50,23%), às capacidades de Comunicação (106 pontos 

dos 217 possíveis, ou seja 48,85%) e às capacidades de Gerenciamento (94 pontos dos 217 

possíveis, ou seja 43,32%). 

Na questão b., em que o foco foi a função de Assessor dos Prg EE do Subportfólio 

Defesa da Sociedade, verificou-se que as competências mais escolhidas foram, 

respectivamente, relacionadas às capacidades relacionadas ao Trabalho em Equipe (80,65%), 

às capacidades de Gerenciamento (67,74%) e às capacidades de Comunicação (64,52%). 

Cabe destacar que, quando se trata de valoração das competências, buscando verificar sua 

priorização, as mesmas alcançaram o seguinte ranqueamento: relacionadas às capacidades de 

Trabalho em Equipe (123 pontos dos 217 possíveis, ou seja 56,68%), às capacidades de 

Comunicação (88 pontos dos 217 possíveis, ou seja 40,55%) e às capacidades de 

Gerenciamento (86 pontos dos 217 possíveis, ou seja 39,63%). 

Na questão c., em que o foco foram as funções de Gerente/Supervisor dos projetos 

subordinados aos Prg EE do Subportfólio Defesa da Sociedade, verificou-se que as 

competências mais escolhidas foram, respectivamente, ligaras às capacidades de Trabalho em 

Equipe (83,87%), às capacidades de Comunicação (74,19%) e às capacidades de 

Influenciar/capacidades de Gerenciamento (70,97%). Cabe salientar que, quando se trata de 

valoração das competências, buscando verificar sua priorização, as mesmas alcançaram o 

seguinte ranqueamento: ligadas às capacidades de Influenciar (118 pontos dos 217 possíveis, 

ou seja 54,38%), às capacidades de Comunicação (101 pontos dos 217 possíveis, ou seja 

46,54%) e às capacidades voltadas ao Trabalho em Equipe (91 pontos dos 217 possíveis, ou 

seja 41,94%). 

Na questão d., em que o foco foi a função de Assessor dos projetos subordinados aos 

Prg EE do Subportfólio Defesa da Sociedade, verificou-se que as competências mais 

escolhidas foram, respectivamente, atinentes às capacidades voltadas ao Trabalho em Equipe 

(83,87%), às capacidades de Comunicação (74,19%) e às capacidades de Gerenciamento 

(70,97%). Cabe afirmar que, quando se trata de valoração das competências, buscando 



verificar sua priorização, as mesmas alcançaram o seguinte ranqueamento: atinentes às 

capacidades voltadas ao Trabalho em Equipe (125 pontos dos 217 possíveis, ou seja 57,60%), 

às capacidades de Gerenciamento de Projetos (104 pontos dos 217 possíveis, ou seja 47,93%) 

e às capacidades de Gerenciamento (94 pontos dos 217 possíveis, ou seja 43,32%). 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Do estudo da bibliografia disponível, verificou-se que, particularmente, a partir da 

publicação da END, o tema Defesa passou a ser discutido com maior intensidade por 

segmentos da sociedade civil e que, visando adequar-se às demandas do marco legal, o EB 

iniciou estudos que culminaram com o Processo de Transformação. 

Segundo destacado na PND/END (2012), a disposição para mudar não se trata apenas 

de financiar e equipar as Forças Armadas, trata-se de transformá-las, para melhor defenderem 

o Brasil. 

No contexto do referido Processo, foi criada em 2010, a AEGP, que viria a dar origem 

ao EPEx, órgão responsável por supervisionar, coordenar e controlar a gestão dos PEE, 

incluindo as derivadas de aquisição, modernização e desenvolvimento de PRODE definidos 

pelo EME. 

Em 2017, fruto do amadurecimento do PMO, o mesmo e suas iniciativas passaram por 

um processo de Transformação cujos resultados foram a criação do Ptf EE, a reestruturação 

do EPEx e a transformação dos PEE em Prg EE. 

Essas mudanças impactaram diretamente nas demandas em Gerenciamento de RH, não 

só no EPEx, como na Força, haja vista a criação de gerências de subprogramas e projetos 

subordinados aos Prg EE externos ao Escritório. 

Visando analisar do Gerenciamento de RH nos Prg EE do Subportfólio Defesa da 

Sociedade sob a ótica da Capacitação de Pessoal este trabalho se propôs a levantar os 

principais óbices para o Gerenciamento de RH nas iniciativas, identificar as principais 

demandas em Capacitação de Pessoal dos Prg EE e seus projetos integrantes e, ainda, 

apresentar as ações já realizadas e a executar voltadas à solução dos principais óbices do 

Gerenciamento de RH e ao atendimento às principais demandas em Capacitação de Pessoal 

dos Prg EE gerenciados Escritório. 

Do estudo realizado, depreendeu-se que os principais óbices relativos ao 

Gerenciamento de RH no EPEx são aqueles voltados à não adequação das Equipes de 

Gerenciamento das iniciativas (mesmo que temporariamente) às demandas das mesmas. 

A movimentação de pessoal, em função das transferências de militares das Equipes de 

Gerenciamento dos Prg EE e seus projetos subordinados, por ser algo inerente à profissão 

militar, deve ser tratada como um dado do problema a ser gerenciada. Cabendo citar que 

ambas as situações acima apresentadas, seriam possivelmente minimizadas através da 

contratação de militares PTTC e temporários, por tal ação possibilitar, além de cobrir 

eventuais gap em termos de pessoal nos Prg EE, garantir a permanência de uma maior 

quantidade militares por mais tempo nas Equipes de Gerenciamento das iniciativas. 

Da análise dos dados levantados, constatou-se que as principais competências 

demandadas para o gerenciamento dos Prg EE do Subportfólio Defesa da Sociedade e suas 

iniciativas subordinadas (detalhados nos quadros 4, 5, 6 e 7 do Apêndice A deste artigo) são: 

a. para o desempenho da função de Gerente/Supervisor dos Prg EE: competências 

voltadas às capacidades de Trabalho em Equipe, de Comunicação, de influenciar e de 

Gerenciamento; 

b. para o desempenho da função de Assessor dos Prg EE: competências relacionadas 

às capacidades de Trabalho em Equipe, de Comunicação, de Gerenciamento. 

c. para o desempenho da função de Gerente/Supervisor dos projetos subordinados aos 

Prg EE: competências ligadas às capacidades de Trabalho em Equipe, de Comunicação, de 

influenciar e de Gerenciamento; e 



d. para o desempenho da função de Assessor dos projetos subordinados aos Prg EE: 

competências atinentes às capacidades de Trabalho em Equipe, de Gerenciamento, de 

Comunicação e de Gerenciamento de Projetos. 

Pode-se observar que, para o desempenho de ambas as funções, as competências 

voltadas às capacidades de Trabalho em Equipe, Comunicação e Gerenciamento foram 

elencadas como as mais necessárias. 

Da análise da situação atual do Gerenciamento de RH nos Prg EE do Subportfólio 

Defesa da Sociedade, destaca-se que: 

A despeito de óbices e problemas já apresentados, causados, principalmente, por 

problemas decorrentes das especificidades da profissão militar, como a movimentação de 

pessoal e a relativamente baixa disponibilidade de pessoal capacitado na Força para substituir 

os militares movimentados dos Prg EE e seus projetos, a Chefia do Escritório tem buscado 

minimizar os impactos dos mesmos, através da implementação da Gestão do Conhecimento e 

do investindo na Capacitação de Pessoal, esta última ação, visando deixar os militares recém 

chegados nas iniciativas em melhores condições para atender às demandas existentes. 

O papel da SGM é de extrema importância para o Gerenciamento de RH no EPEx, 

cabendo salientar, dentre suas ações, a elaboração e aplicação do Plano de Capacitação do 

EPEx e a administração do Banco de Talentos. 

Em síntese, conclui-se que é destacável sinergia entre a Chefia do EPEx, a SGM e a 

Gerência dos Prg EE no que concerne ao Gerenciamento de RH. Tal situação é viabilizada 

pelo fato de a Força Terrestre possuir regulamentação específica à gestão dos Prg EE e suas 

iniciativas (NEGAPORT e NEGAPEB) aderente às particularidades do EB e constantemente 

atualizada. 

Por fim, cabe citar que o trabalho em tela pode ser complementado ou revisitado por 

outros pesquisadores. São naturais limitações em função do tempo e forma.  
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APÊNDICE A – QUADROS 

 
Quadro 1 - Objetivo Geral dos Prg EE 

 
Prg EE OBJETIVO GERAL 

ASTROS 

2020 

Dotar a Força Terrestre com meios de Apoio de Fogo de Longo Alcance que a capacite a 

contribuir com a Dissuasão Extrarregional (BRASIL, 2017). 

Aviação do 

Exército 

Readequar o Sistema Aviação do Exército em função das demandas (atuais e futuras) da 

sociedade brasileira, estabelecidas por intermédio da END e considerando a disponibilidade de 

recursos (BRASIL, 2017). 

Defesa 

Antiaérea 

Recuperar e obter a capacidade de DA Ae de baixa e média alturas, respectivamente, 

modernizando as OM que compõem a DA Ae F Ter e gerando benefícios para o Brasil, como o 

domínio de tecnologias críticas de defesa antiaérea, a contribuição para a preparação da Força 

Terrestre para o combate no amplo espectro, o aumento da capacidade de defesa de estruturas 

estratégicas, a contribuição para o monitoramento do espaço aéreo, o aumento da 

interoperabilidade entre as Forças Singulares, a contribuição para a ampliação de intercâmbio e 

de parcerias com o setor científico-tecnológico nacional e o fortalecimento da BID (BRASIL, 

2017). 

Defesa 

Cibernética 

a. Disseminar, com as correspondentes medidas de salvaguarda, no âmbito do MD e das Forças 

Armadas (FA), as atividades do Setor Cibernético do EB. 

b. Gerar capacidades e desenvolver doutrina que possibilitem o ingresso do EB no rol de 

exércitos que detêm capacidade de atuar no espaço cibernético, com os decorrentes benefícios 

para a atividade de Comando e Controle nos níveis estratégico, operacional e tático. 

c. Ampliar e/ou adequar o arcabouço normativo existente para atender às novas necessidades 

geradas pela inserção do Setor Cibernético nos níveis estratégico, operacional e tático. 

d. Implementar a gestão de recursos humanos para identificar, selecionar, capacitar e manter o 

pessoal para o Setor Cibernético. 

e. Dotar o EB da infraestrutura necessária para desenvolver eficazmente todo o espectro de 

atividades cibernéticas, particularmente visando a proteger e defender os ativos de informação da 

Força nas áreas de Segurança Cibernética, Defesa Cibernética e Guerra Cibernética. 

f. Proporcionar condições para que o Sistema de Ciência e Tecnologia do EB realize a Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D), nas áreas de interesse do Setor Cibernético, visando à prospecção 

tecnológica e à pesquisa científica. 

g. Conceber e implantar a estrutura organizacional do Centro de Defesa Cibernética do Exército, 

aproveitando, preferencialmente, as infraestruturas já existentes. 

h. Desenvolver a cultura de Segurança da Informação e Comunicações (SIC) em todos os 

escalões do EB. 

i. Promover a interação com projetos congêneres ou similares em desenvolvimento nas outras 

Forças, no MD, em nível governamental e também em instituições civis públicas e privadas, bem 

como a interação com a comunidade acadêmica nacional e internacional, na área de SIC. 

j. Implementar a estrutura de apoio tecnológico para atender às necessidades do Setor 

Cibernético. 

k. Levantar as necessidades de recursos orçamentários para os diversos projetos, estabelecendo 

um cronograma de desembolso. 

l. Produzir os conhecimentos que se fizerem necessários à atividade de Inteligência para o EB. 

m. Apoiar as operações da Força Terrestre com as atividades cibernéticas. (BRASIL, 2017). 

Guarani 

Dotar o Exército Brasileiro de uma Nova Família de Blindados sobre Rodas (NFBSR) e 

contribuir para: ampliar a projeção do EB no cenário internacional, aumentar a capacidade de 

projeção do poder e preparar as Forças para atuarem em Missões de Paz (BRASIL, 2018). 

OCOP 

Dotar as organizações militares do Exército Brasileiro de sistemas de emprego militar, 

necessários para obtenção e manutenção de capacidades operacionais adequadas para permitir 

sua atuação segundo a concepção da END (BRASIL, 2017). 

  



Prg EE OBJETIVO GERAL 

Proteger 

Oferecer ao EB capacidades para ampliação da proteção à sociedade brasileira, decorrente do 

emprego da F Ter na garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem; e na cooperação 

com o desenvolvimento nacional e a defesa civil, conforme o previsto no artigo nº 142, da 

Constituição Federal de 1988 e na Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999 (BRASIL, 

2018) 

SISFRON 

Dotar o Exército Brasileiro dos meios necessários para exercer o monitoramento e controle da 

faixa de fronteira terrestre brasileira, com o apoio de sensores, decisores e atuadores e de outros 

meios tecnológicos que garantam um fluxo ágil e seguro de informações confiáveis e oportunas, 

de modo a possibilitar o exercício do comando e controle em todos os níveis de atuação do 

Exército, segundo sua destinação constitucional (BRASIL, 2017). 

Fonte: Adaptado das Diretrizes de Implantação dos Prg EE, 2017-2019 

 
Quadro 2 - Ações voltadas ao Gerenciamento de RH no EPEx 

 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

FATOR CRÍTICO DE 

SUCESSO 
ESTRATÉGIAS 

OE-EPEx 1: Assegurar a 

eficiência, eficácia e 

efetividade da gestão do 

Portfólio Estratégico do 

Exército. 

- Recursos humanos, 

materiais e financeiros 

adequados. 

- Capacitação do pessoal 

envolvido nas atividades de 

Portfólio, Programas e 

Projetos (GP3). 

- Estrutura de governança do 

Ptf EE adequada. 

- Sistema de medição de 

desempenho eficaz. 

E1 - Empregar a metodologia de GP3 em proveito 

da obtenção de capacidades militares terrestres, em 

alinhamento com os Objetivos Estratégicos do 

Exército. 

E2 - Prover assessoramento ao Comando do 

Exército no tocante às práticas de Gerenciamento 

de GP3. 

OE EPEx 4: Implantar o 

Sistema de Gestão de 

Programas e Projetos 

Estratégicos do Exército 

(SisGPPEEx) 

- Nível de conhecimento 

adequado para a implantação 

do SisGPPEEx. 

- Efetividade no apoio aos 

integrantes do SisGPPEEx. 

E13 - Implantar as estruturas componentes do 

SisGPPEEx. 

E14 - Adotar um modelo para medição do 

desempenho de Escritórios de Gerenciamento de 

Projetos a ser utilizado pelos integrantes do 

SisGPPEEx. 

E15 - Realizar a avaliação da maturidade em 

gerenciamento de projetos e programas do 

SisGPPEEx. 

E16 - Aperfeiçoar as soluções de TI para o 

gerenciamento de projetos, programas e portfólio. 

OE EPEx 5: Aperfeiçoar 

a gestão do 

conhecimento na área de 

GP3 e de PPP no âmbito 

do Exército Brasileiro. 

- Recursos humanos 

capacitados em GC. 

- Extensão do SisGPPEEx. 

- Recursos financeiros. 

E17 - Aprimorar a capacitação dos recursos 

humanos do SisGPPEEx. 

E18 - Implantar os processos de gestão do 

conhecimento no âmbito do SisGPPEEx. 

OE-EPEx 6: Aperfeiçoar 

a metodologia de gestão 

de GP3 e a gestão de 

projetos de PPP no 

âmbito do Exército 

Brasileiro. 

- Quantidade de recursos 

humanos capacitados. 

- Papéis e responsabilidades 

definidos. 

- Metodologia de GP3 

adequada. 

E19 - Atualizar os documentos normativos 

existentes no Exército, no tocante a GP3. 

E20 - Desenvolver novos documentos normativos 

no Exército, no tocante a GP3. 

Fonte: Adaptado do PEO EPEx 2019/2020, p. 7-11 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro 3 – Origem das informações levantadas 

 
INFORMAÇÃO FERRAMENTA UTILIZADA 



QUESTIONÁRIO 
ENTREVISTA 

SEMIESTRUTURADA 

Situação atual da Gestão de RH nos Prg EE gerenciados 

no EPEx. 
X X 

Principais óbices da Gestão de RH dos Prg EE 

gerenciados no EPEx. 
X X 

Principais demandas em Capacitação de Pessoal dos 

Prg EE gerenciados no EPEx. 
X X 

Ações executadas no EPEx voltadas à solução dos 

principais óbices da Gestão de RH e do atendimento às 

principais demandas em Capacitação de Pessoal dos Prg 

EE gerenciados no EPEx. 

 X 

Fonte: O Autor, 2019 

 

Quadro 4 - Principais Competências demandadas para a função de Gerente/Supervisor dos Prg EE 

 

MAIS SELECIONADAS PORCENTAGEM MELHOR RANQUEADAS PORCENTAGEM 

Trabalho em Equipe 80,65% Influenciar 50,23% 

Comunicação 74,19% Comunicação 48,85% 

Gerenciamento 70,97% Gerenciamento 43,32% 

Influenciar 64,52% Trabalho em Equipe 42,40% 

Contextuais 54,84% Gerenciamento de Programas 31,34% 

Gerenciamento de Programas 54,84% Contextuais 29,03% 

Conhecimento e Experiências 54,84% Profissionalismo 29,03% 

Atributos e Habilidades Pessoais 

(AHP) 
51,61% Conhecimento e Experiências 28,57% 

Emocionais 45,16% Emocionais 20,28% 

Profissionalismo 45,16% Cognitivas 18,43% 

Cognitivas 32,26% AHP 17,97% 

Gerenciamento de Projetos 25,81% Gerenciamento de Projetos 14,75% 

Fonte: O Autor, 2019 

 

Quadro 5 - Principais Competências demandadas para a função de Assessor dos Prg EE dos Prg EE 

 

MAIS SELECIONADAS PORCENTAGEM MELHOR RANQUEADAS PORCENTAGEM 

Trabalho em Equipe 80,65% Trabalho em Equipe 56,68% 

Gerenciamento 67,74% Comunicação 40,55% 

Comunicação 64,52% Gerenciamento 39,63% 

Conhecimento e Experiências 61,29% Contextuais 38,25% 

Contextuais 58,06% Gerenciamento de Programas 37,79% 

Gerenciamento de Programas 58,06% Conhecimento e Experiências 30,88% 

AHP 54,84% Profissionalismo 29,03% 

Cognitivas 51,61% Gerenciamento de Projetos 28,11% 

Profissionalismo 48,39% Cognitivas 20,74% 

Gerenciamento de Projetos 48,39% Influenciar 17,51% 

Emocionais 35,48% Emocionais 17,51% 

Influenciar 25,81% AHP 17,51% 

Fonte: O Autor, 2019 

 

 
Quadro 6 - Principais Competências demandadas para a função de Gerente/Supervisor dos Projetos 

subordinados aos Prg EE 

 

MAIS SELECIONADAS PORCENTAGEM MELHOR RANQUEADAS PORCENTAGEM 

Trabalho em Equipe 83,87% Influenciar 54,38% 

Comunicação 74,19% Comunicação 46,54% 

Influenciar 70,97% Trabalho em Equipe 41,94% 

Gerenciamento 70,97% Gerenciamento de Projetos 41,47% 

Gerenciamento de Projetos 67,74% Gerenciamento 37,33% 

AHP 61,29% Conhecimento e Experiências 32,72% 

Conhecimento e Experiências 58,06% Profissionalismo 29,03% 



Contextuais 48,39% AHP 26,73% 

Profissionalismo 41,94% Contextuais 20,74% 

Emocionais 38,71% Emocionais 18,43% 

Gerenciamento de Programas 22,58% Gerenciamento de Programas 14,75% 

Cognitivas 16,13% Cognitivas 10,14% 

Fonte: O Autor, 2019 

 
Quadro 7 - Principais Competências demandadas para a função de Assessor dos Projetos subordinados 

aos Prg EE 

 

MAIS SELECIONADAS PORCENTAGEM MELHOR RANQUEADAS PORCENTAGEM 

Trabalho em Equipe 83,87% Trabalho em Equipe 57,60% 

Comunicação 74,19% Gerenciamento de Projetos 47,93% 

Gerenciamento 70,97% Gerenciamento 43,32% 

Gerenciamento de Projetos 64,52% Comunicação 42,86% 

Conhecimento e Experiências 61,29% Conhecimento e Experiências 37,79% 

Contextuais 58,06% Profissionalismo 29,49% 

AHP 58,06% Contextuais 24,88% 

Emocionais 51,61% AHP 24,42% 

Profissionalismo 45,16% Emocionais 22,12% 

Cognitivas 38,71% Influenciar 19,82% 

Influenciar 32,26% Cognitivas 16,59% 

Gerenciamento de Programas 16,13% Gerenciamento de Programas 7,37% 

Fonte: O Autor, 2019 

 

  



APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 

 

 



 



 



 



 



 



 

APÊNDICE C – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA (ROTEIRO) 

 



 



 

 



 

 



 

 


