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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa foi analisar a perspectiva de sucesso do projeto Centro de 
Coordenação de Operações Móvel (CCOp Mv) do Programa Estratégico do Exército 
PROTEGER (PEE PROTEGER) para o emprego estratégico da Força Terrestre. 
Para isso, foi feito fez uma busca por fatores de sucesso em projeto, critérios de 
sucesso e, ainda, manuais de Campanha do Exército Brasileiro. Este estudo teve 
como metodologia de pesquisa o Modelo Multicritério de Apoio à Decisão calcada 
pelo universo de militares com relativa experiência em projetos e em atividades 
operacionais de defesa. Os procedimentos metodológicos adotados para atender o 
objetivo de pesquisa foram compostos por brainstormings e grupos focais que 
proveram índices de percepção nos critérios operacionais: Comando e controle, 
Inteligência, Logística, Movimento e controle e Proteção. Os principais resultados 
apontam que todos os cinco pontos têm capacidade de  gerar sucesso para o 
projeto, ou seja, ele tem perspectiva de sucesso em todos os aspectos levantados 
como importantes para sua avaliação. Cabe ressaltar que, dos cinco pontos, o 
Comando e Controle foi o mais bem avaliado e o item Proteção ficou com a menor 
pontuação. 

 Palavras-chave: CCOp Mv, Emprego Operacional, MCDA-C  
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1. INTRODUÇÃO 

Em seu processo de evolução, o Exército Brasileiro vem buscando a ampliação da 

proteção à sociedade brasileira, decorrente do emprego da Força Terrestre (F Ter) 

na garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, e assim como cooperar 

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

da Constituição Federal de 1988 e na Lei.  

A busca do crescimento no meio operacional global vem alterando de uma maneira 

gradativa, a relação de poder nas unidades federativas. A instabilidade e incerteza  

são resultados dos conflitos existentes. Tais conflitos contemporâneos apresentam 

características diversas e mais complexas, por ocorrer em ambientes com a 

presença da população civil, concentrada em núcleos urbanos, o que reduz a 

possibilidade de identificar o oponente, requerendo novas capacidades de combate 

para evitar efeitos colaterais. 

A diversidade dos aspectos físicos no ambiente operacional no Brasil gera 

dificuldades de comando e controle. Tecnologias avançadas de transmissão de voz, 

de dados e de imagens possibilitam as trocas de informações e ligações 

necessárias, minimizando as limitações dos equipamentos. 

Para diminuir essa dificuldade foi criado o Centro de Coordenação de Operações  

Móvel (CCOp Mv) principalmente no que se refere ao comando e controle, 

comunicações, inteligência, movimento e manobra, logística e proteção. O CCOp Mv 

aumentou a capacidade da F Ter e de suas reservas mobilizáveis às crescentes 

demandas de proteção da sociedade, oferecendo capacidade de pronta resposta em 

todas as Áreas de Proteção Integrada (API) dos Comandos Militares de Área (C Mil 

A).  

1.1 Contextualização 
O Exército Brasileiro (EB) está em constantemente aprimorando a sua estrutura 

operacional e administrativa, cujos ciclos giram em quatro anos ininterruptos. Em 

consequência desse aperfeiçoamento, verificou-se que somente a modernização de 

seus sistemas e materiais não seria suficiente para atender a demanda imposta pelo 

cenário da Defesa Nacional. Assim, o Exército Brasileiro sentiu a necessidade de 
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obter novas capacidades de maneira organizada e integrada para seu Planejamento 

Estratégico.  

Dentro dessa necessidade, insere-se o Escritório de Projetos do Exército (EPEx), 

que tem como atribuição principal supervisionar, coordenar e controlar a gestão dos 

Projetos Estratégicos do Exército (PEE), incluindo o derivado de aquisição, 

modernização e desenvolvimento de produtos de defesa, definidos pelo Estado-

Maior do Exército (EME). 

O Escritório de Projetos do Exército atua como órgão de coordenação executiva do 

Estado-Maior do Exército para fins de governança do Portfólio Estratégico do 

Exército, constituindo-se no escritório de projetos de mais alto nível da Força, sendo 

composto por sete programas, entre eles o Programa Estratégico do Exército 

PROTEGER (PEE PROTEGER). 

O PEE PROTEGER possui como um de seus objetivos a ampliação da capacidade 

do EB no que tange à coordenação de operações de guerra e não guerra, o que 

colabora com o cumprimento da missão constitucional atribuída à Força.  

O PEE PROTEGER, também possui o CCOp Mv, como um de seus projetos, para 

garantir a consecução de um ou mais Objetivos Estratégicos do Exército. Sua 

implantação objetiva a geração de capacidades necessárias para que o Exército 

Brasileiro cumpra suas missões, de acordo com o previsto na Constituição e nas 

demais diretrizes constantes da normativa infraconstitucional, particularmente na 

Estratégia Nacional de Defesa. 

Para contribuir na Defesa da Pátria, os Requisitos Operacionais (RO) do CCOp Mv 

foram desenhados, com a finalidade de atender os aspectos de integração e 

interoperabilidade entre sistemas de Comando e controle (C²) das Forças Armadas, 

assim como com os sistemas de comunicação das agências governamentais. Trata-

se de aspecto é uma mudança de paradigma, uma vez que possibilita uma 

transformação fundamental para a atuação da Força Terrestre na proteção a 

sociedade brasileira. 
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1.2 Formulação do problema  
Nesse contexto, o Comando do Exército vem buscando, por meio do Escritório de 

Projetos do Exército (EPEx), as premissas básicas que envolvem o valor agregado 

que a gestão de projetos tem trazido à Força Terrestre, baseando-se no fato de que 

todo o ciclo de gestão deve ser tratado com máximo rigor e planejamento. 

O EPEX, como ferramenta de apoio para o Comando do Exército, deve obter bom 

desempenho no gerenciamento dos seus projetos e alcançar seus objetivos 

estratégicos para a Defesa Nacional. Além disso, lhe cabe informar que este 

desempenho está relacionado, de forma integral, com o gerenciamento de projetos e 

aquisições. 

A gestão de projetos tem se constituído em importante instrumento gerencial para 

Defesa e, se as técnicas de gestão de projetos não forem aplicadas com eficiência, 

as expectativas associadas ao desenvolvimento de um projeto podem se tornar 

irrealizáveis e como consequência, o projeto pode fracassar (PINTO; 

KHARBANDA,1996). 

Assim, critérios de sucesso são importantes para a gestão do desempenho  

relacionado ao projeto, sendo que uma gestão eficaz depende de compreensão 

destes critérios fundamentais podendo ser responsáveis pelo sucesso ou fracasso 

do projeto. 

Nesse contexto, surge o seguinte questionamento: Qual seria a perspectiva de 

sucesso do projeto Centro de Coordenação de Operações Móvel (CCOp Mv) do 

Programa Estratégico do Exército PROTEGER (PEE PROTEGER) para o emprego 

estratégico da Força Terrestre? 

Vale ressaltar que, como o projeto Centro de Coordenação de Operações Móvel 

(CCOp Mv) do Programa Estratégico do Exército PROTEGER (PEE PROTEGER) 

está em andamento, esta pesquisa não verificou o sucesso do projeto após sua 

finalização, mas sua perspectiva de sucesso com sua atual condução. 
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1.3 Objetivo Geral  
Isso posto, o objetivo geral da pesquisa é analisar a perspectiva de sucesso do 

projeto Centro de Coordenação de Operações Móvel (CCOp Mv) do Programa 

Estratégico do Exército PROTEGER (PEE PROTEGER) para o emprego estratégico 

da Força Terrestre. 

1.4 Objetivos Específicos  
I. Realizar um estudo bibliográfico sobre sucesso em projeto; 

II. Construir critérios para o emprego do CCOp Mv;  

III. Realizar uma pesquisa de campo para verificar a perspectiva do emprego 

estratégico CCOp MV; e 

IV. Compilar os dados coletados e analisar e apresentar os resultados 

1.5 Justificativa   
Desde a década de 1960, pesquisadores vem tentado identificar quais os fatores 

levam ao sucesso e ao fracasso dos projetos (COOKE-DAVIES, 2002). Fatores de 

sucesso servem de parâmetros para a avaliação de diferentes projetos, tanto no 

setor público como no setor privado. Por isso, esses fatores assumem uma grande 

importância (NEILOMO,  UUSI-RAUVA, 2005). 

Na década de 1980, o setor público buscou utilizar várias medidas de desempenho 

direcionados a projetos e organizações. Neste sentido, a busca por esses novos 

métodos teve como razão a necessidade de reduzir as despesas dos projetos e 

aumentar a quantidade e qualidade dos serviços (ARNABOLDI et al. 2004).  

Nesse contexto de economia, produtividade e qualidade o Exército Brasileiro, por 

meio do EPEx, vem desenvolvendo em seus portfólios uma transformação da Força 

Terrestre na segurança e defesa nacional. Esse trabalho alinha-se, justamente, ao 

viés da importância da identificação dos motivos pelos quais a atuação do CCOp Mv 

pode ser bem-sucedido. 

Neste contexto, a presente pesquisa justifica-se pela necessidade de buscar 

esclarecimento sobre os critérios de sucesso do CCOp Mv, além de analisar sua 
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perspectiva de sucesso, uma vez que são essenciais à gestão do desempenho e 

desenvolvimento do projeto e, consequentemente, para o fortalecimento da Força 

Terrestre e para a Sociedade. 

Por fim, essa pesquisa, tem como interessados acadêmicos, pesquisadores, 

militares, e a sociedade brasileira que, pela falta de esclarecimentos, muitas vezes 

não alcançam a dimensão do que o PEE PROTEGER através do CCOp Mv, que é o 

foco dessa pesquisa, representa em benefícios da segurança e fortalecimento da 

força terrestre na segurança nacional. 
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2. REVISÃO TEÓRICA 

O intuito deste estudo é reunir informações relevantes que tragam subsídios à 

investigação da problemática, não só para o referencial teórico, mas também para o 

desenvolvimento e conclusão deste trabalho.  

2.1 Exército Brasileiro 
O Exército Brasileiro (EB) junto com a Marinha do Brasil (MB) e a Força Aérea do 

Brasil (FAB) constituem as Forças Armadas Brasileiras. São sendo instituições 

nacionais permanentes e regulares, que destinam-se à defesa da Pátria, à garantia 

dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer deles, da lei e da ordem 

segundo o Artigo 142, da Constituição da República Federativa do Brasil, 

promulgada em outubro de 1988 (BRASIL, 1988).  

O Exército Brasileiro tem concepção estratégica, baseada na sua missão 

constitucional. Dessa forma, procura incansavelmente manter os seus recursos 

humanos e materiais em condições de serem empregados a qualquer momento, em 

qualquer lugar, mantendo sua Força Terrestre em permanente estado de prontidão 

(BRASIL,1999) 

O Exército Brasileiro tem como  principal instrumento de ação a sua Força Terrestre, 

que é constituída por todos os elementos, das diversas Organizações militares do 

Brasil, com capacidade para atuar nos diversos ambientes operacionais regulados 

na concepção estratégica (BRASIL, 2014). Nessa direção, com o intuito de cumprir 

sua missão constitucional, o EB desenvolveu uma estrutura organizacional 

hierarquizada e complexa, denominada  Organização Básica do EB (BRASIL, 2014). 

Para um melhor entendimento da pesquisa a atenção será dedicada ao Estado-

Maior do Exército, Órgão de Direção Geral, o Comando de Operações Terrestres, 

Órgão de Direção Operacional, e o Comando Logístico e o Departamento de Ciência 

e Tecnologia, Órgãos de Direção Setorial, os principais atores envolvidos no tema 

de Sistema e Material de Emprego Militar. 



16 

 

 

O Estado-Maior do Exército - EME, como Órgão de Direção Geral do Exército, tem 

como uma das suas missões a responsabilidade de realizar planejamento 

estratégico e, também,  a emissão de diretrizes estratégicas para a  orientação do 

preparo e  emprego da Força Terrestre (BRASIL, 2014).  

O EME possui em sua estrutura organizacional o Escritório de Projetos do Exército, 

que será o próximo tópico deste estudo, é o Órgão responsável de coordenar os 

Programas Estratégicos do Exército e seus programas estratégicos são os principais 

condutores para a obtenção de Sistemas e Materiais de Emprego Militar (BRASIL, 

2014). 

Deve-se ressaltar que o EME é a principal autoridade patrocinadora dos programas 

e projetos do EB, desta assume a função de ser o principal órgão na gestão do ciclo 

de vida de Sistemas e Materiais de Emprego Militar (BRASIL, 2016). 

Outros órgãos relevantes, neste contexto, são: 

a) O Comando de Operações Terrestres (COTER) é o Órgão de Direção 

Operacional do Exército, responsável pela orientação e coordenação do 

preparo operacional (nos seus diversos níveis) e do emprega tático 

operacional, mantendo atualizado a doutrina Militar Terrestre (BRASIL, 2018); 

b) O Departamento de Ciência e Tecnologia, um dos Órgãos de Direção 

Setorial, tem como responsabilidade dirigir as atividades científicas, 

tecnológicas e de inovação no âmbito do Exército, com o intuito de 

desenvolver atividades de pesquisa, avaliação e prospecção tecnológica 

relacionadas a SMEM (BRASIL, 2005); 

c) O Departamento de Ciência e Tecnologia para desempenhar sua missão de 

maneira eficiente, estabeleceu um relacionamento com Base Industrial de 

Defesa e o meio acadêmico. Esta relação entre empresas, universidades e o 

governo, visando a produção de novos produtos e tecnologia pode ser 

chamado de Hélice Tríplice. (ETZKOWITZ, 1995); 
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d) O Comando Logístico (COLOG), como Órgão de Direção Setorial, tem a 

responsabilidade de orientar e coordenar o apoio logístico e ainda o preparo e 

emprego da Força Terrestre, em uma atuação direta com o COTER. 

O Comando Logístico, dentro da Estrutura EB, é o principal comprador  de Sistemas 

e Materiais de Emprego Militar, desta forma, possui em sua  estrutura diretorias com 

responsabilidades específicas e voltadas em todas as classes de material, com 

destaque para a Diretoria de Material, voltada e focada em  viaturas sobre rodas e 

sobre lagartas, armamentos leves e pesados; podemos destacar também, a 

Diretoria de Abastecimento, com a responsabilidade na área de munição, 

equipamentos individuais e de campanha. 

Após verificar a missão dos órgãos acima podemos resumir da seguinte forma. 

a) O Estado-Maior do Exército orienta, coordena e provê recursos; 

b) O Comando de Operações Terrestres determina a necessidade para o 

emprego e atualização de doutrina; 

c) Departamento de Ciência e Tecnologia desenvolve com ou sem parceria, 

quando não for possível a aquisição; e 

d) Comando Logístico, que executa a compra dos materiais, quando disponível 

no mercado. 

2.2 Centro de Coordenação de Operações – CCOp Mv 
 O Projeto CCOp Mv é desenvolvido para integrar o Sistema de Coordenação de 

Operações Terrestres (SISCOT), cujo Órgão Central é o Comando de Operações 

Terrestres (COTER), em apoio aos Grandes Comandos, nos escalões de Divisão de 

Exército e superiores.  

2.2.1 .Objetivo Geral 
O CCOp MV é um projeto em desenvolvimento que visa oferecer ao EB capacidades 

para a 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 previsto no Artigo nº 142, 
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da Constituição Federal de 1988 e na Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 

1999.  

2.2.2 Objetivos Específicos 
a) Adequar as capacidades já existentes da F Ter e de suas reservas 

mobilizáveis às crescentes demandas de proteção da sociedade, decorrentes 

do crescimento continuado do Brasil e de sua conjuntura político-social; 

b) Ampliar as capacidades da Força Terrestre para atuar em operações de 

Garantia da Lei e da Ordem (GLO), de Garantia da Votação e Apuração 

(GVA), de proteção de Estruturas Estratégicas Terrestres (EET), e de 

prevenção e combate ao Terrorismo; 

c) Oferecer melhores condições de emprego da F Ter no apoio à Defesa Civil 

em calamidades decorrentes de desastres naturais ou provocados, inclusive 

com atuação em áreas contaminadas por agentes químicos, biológicos, 

radiológicos e nucleares (QBRN), assim como em outras ações subsidiárias; 

d) Ampliar a interoperabilidade do EB com as outras Forças militares e sua 

capacidade para integrar esforços interagências; 

e)  Otimizar o emprego dos recursos destinados à preparação do Exército para 

Defesa da Pátria em sentido amplo; 

f) Ampliar a capacidade de pronta resposta da F Ter em todas as áreas de 

Proteção Integrada (API) dos Comandos Militares de Área (C Mil A); 

g) Disponibilizar infraestrutura de integração interagências, nos Centros de 

Coordenação de Operações (CCOp) fixo e móveis, para esforços comuns 

entre instituições públicas e/ou privadas, de modo a fortalecer a sinergia das 

ações voltadas para proteção da sociedade brasileira, oferecendo melhores 

condições para o funcionamento do Sistema  de Comando e Controle da 

Força Terrestre (SisC²FTer), a cargo do COTer; 
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h) Contribuir com a segurança, a organização, o gerenciamento e a execução de 

grandes eventos internacionais em território brasileiro; e 

i) Ampliar a capacidade do EB em conduzir a simulação construtiva, virtual e 

viva. 

2.2.3 Capacidades e benefícios pretendidos 
a) Contribuição para a ampliação da Proteção da Sociedade decorrente do 

emprego da Força Terrestre. 

b) Contribuição para a ampliação da Proteção da Sociedade contra ações. 

c) Conhecimento ampliado, atualizado e adotado doutrinariamente acerca dos 

princípios, práticas e procedimentos que norteiam as comunicações e o 

comando e controle, de forma que as novas tecnologias, sistemas e 

processos permitam a manutenção tempestiva da consciência situacional, 

nos diversos escalões de comando, baseado na capacidade de transmissão 

de dados, imagens e voz em tempo real. 

d) Organizações Militares (OM) estruturadas para a realização, nas melhores 

condições, das tarefas necessárias ao atingimento dos benefícios para a 

sociedade previstos pelo programa. 

e) Tropa adestrada com materiais, equipamentos, armamentos e sistemas C² 

adequados para a realização nas melhores condições das tarefas 

necessárias ao atingimento dos benefícios para a sociedade previstos pelo 

programa. 

f) Quadro de Distribuição de Material (QDM) das OM estruturadas e com 

materiais, equipamentos e sistemas C² para a realização nas melhores 

condições das tarefas necessárias ao atingimento dos benefícios para a 

sociedade previstos pelo programa. 
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g) Sistema integrador de softwares para apoiar operações conjuntas e em 

ambiente interagências, fundamental para atingimento da consciência 

situacional em todos os escalões. 

h) Plano de disciplina das escolas contemplando a instrução de técnicas, táticas 

e procedimentos para a utilização dos novos materiais, equipamentos, 

armamentos e sistemas C², tudo de acordo com os conhecimentos 

doutrinários atualizados. 

i) Quadro de Cargos Previstos (QCP) de Organizações Militares adequados 

para a realização nas melhores condições das tarefas necessárias ao 

atingimento dos benefícios para a sociedade previstos pelo programa. 

j) Estrutura fixa central para receber, processar, armazenar e distribuir dados e 

informações de interesse para o estabelecimento da Consciência Situacional 

da F Ter nos níveis Estratégico, Operacional e Tático. 

k) Infraestruturas fixas para as ações de Proteção Integrada com atuação em 

ambiente interagências nos C Mil A e Grandes Unidades operacionais. 

l) Contribuição para a ampliação da Proteção da Sociedade contra ações. 

2.3 Escritório de Projetos do Exército 
O Ministério da Defesa elaborou a Estratégia de Defesa Nacional, que foi aprovada 

pelo Governo Federal, em 2008. Esta estratégia orienta o EB no que diz respeito à 

preparação de um planejamento, de forma a ser conduzido pelo Estado-Maior de 

Defesa, seu Órgão de Direção Geral, tendo como propósito principal atender as 

demandas existentes da nova estratégia, contendo projetos voltados para 

articulação e equipamentos (BRASIL, 2012). 

Diante disso, o EME, para conduzir sua missão de forma eficiente, verificou-se a 

necessidade de uma estrutura voltada para a condução de projetos destinados ao 

sistema de defesa do EB. Então foi criado a Assessoria Especial de Gestão e 

Projetos, em 2010. Com a evolução das demandas foi criado Escritório de Projetos 

do Exército (EPEx), por meio da Portaria nº 134, do Estado-Maior do Exército, de 10 

de setembro de 2012.  



21 

 

 

A gestão de projetos permite estender a estratégia contemplando toda a 

organização. Sendo o Escritório de Projetos uma unidade ou estrutura 

centralizadora, desta competência, permite-se assim, o alinhamento e, ainda, a 

sustentação do planejamento estratégico da organização (KEZNER, 2002; KING, 

1993). 

Dinsmore (2003) afirrma que o Escritório de Projetos é um elemento importante na 

produção de resultados, assim como pelo melhor desempenho dos projetos, por sua 

função de suporte ao planejamento estratégico, o que pode influenciar no processo 

de sua criação e também na sua implementação. 

Ao ser criado, o EPEx assumiu a coordenação dos seguintes Projetos Estratégicos 

do Exército: ASTROS 2020, DEFESA ANTIAÉREA, GUARANI, PROTEGER, 

SISFRON, OCOP, DEFESA CIBERNÉTICA e ainda Parceria Público-privada. Tendo 

como missão a gestão de aquisição, de modernização e ainda o desenvolvimento de 

Sistemas e Materiais de Emprego Militar.  

O EPEx conquistou maturidade e se experiência e tornou uma  referência dentro do 

Governo Federal pelos frutos colhido na  condução dos seus projetos. Com esse 

crescimento observou a necessidade da criação Normas para elaboração, 

gerenciamento e acompanhamento de projetos no Exército Brasileiro NEGAPEB 

(BRASIL, 2013), que será explorado posteriormente nesta pesquisa. 

Os programas do EB devem seguir as normas de gestão de programas e projetos do 

Exército para uma melhor concepção e desenvolvimento. No que diz respeito à 

obtenção, deve ser consultadas e seguidas as Instruções Gerais para a Gestão do 

Ciclo de Vida dos Sistemas e Materiais de Emprego Militar (BRASIL, 2016). 

2.4 Ciclo de Vida dos Sistemas e Materiais de Emprego Militar 
Diante da elevada dificuldade das missões constitucionais do EB, assim como sua 

amplitude, o Comando do Exército determina considerar o ciclo completo de vida na 

adoção, padronização, desativação, transformação e modernização dos Sistemas e 

Materiais de Emprego Militar (BRASIL, 2019).  
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A Portaria Nº 233, de 15 de março de 2016, do Comandante do Exército, aprova as 

Instruções Gerais para a Gestão do Ciclo de Vida dos Sistemas e Materiais de 

Emprego Militar - EB10-IG-01.018, em substituição a anterior de 1994. O objetivo é 

estabelecer uma sistemática atribuindo responsabilidades aos seus diversos órgãos 

que têm envolvimento com as atividades e nos eventos que ocorrem durante o ciclo 

de vida. 

A gestão do ciclo de vida é dividida em quatro fases o que esta estabelecida na 

referida instrução geral, são elas : 

1ª Fase - Formulação conceitual – Ocorre no início do processo do ciclo de vida, e 

estabelece as informações para direcionar a concepção do sistema e material, 

contém a missão, cenário operacional a serem desempenhados, tipo de operação, 

funcionalidades e o desempenho esperado. Ao final desta fase é realizada uma 

reunião que analisa os resultados encontrados para determinar o passo seguinte. 

2ª Fase - Obtenção – seu foco é a materialização do sistema e material. Pode ser 

dividido em duas etapas: o desenvolvimento e/ou a aquisição. Nessa fase um 

projeto deve seguir as Normas para elaboração, gerenciamento e acompanhamento 

de projetos no Exército Brasileiro (NEGAPEB) e seu patrocinador é o EME. No final 

dessa fase, é realizada a segunda reunião que certifica que o sistema e o material 

atendem a formulação conceitual e está em condições de seguir para a próximo fase 

3ª Fase – Produção – Esta fase é logística e também operacional, em que acontece 

a obtenção das quantidades e qualidade adequada, acontece a seleção, formação 

dos recursos humanos necessários para utilização, acontece também a distribuição 

e manutenção do material. Ao final da vida útil do sistema ou material é feita uma 

reunião decisória para verificar  a possibilidade revitalização, a repotencialização, a 

modernização e, caso não seja economicamente e tecnicamente viável, a sua 

desativação. 

4ª Fase - Desativação – Nesta fase é feito um planejamento regulando o  

recolhimento, desfazimento, e também sua venda, doação ou destruição. Desta 

forma finda o ciclo de vida. 
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2.5 Sucesso do Projeto  
Para Shenhar, Dvir, Levy, e Maltz, (2001), a identificação de sucesso do projeto 

varia muito em função da percepção de cada stakeholder e pode variar no tempo. 

A dificuldade da definição de sucesso pode ser apresentada em diferentes 

perspectivas, por exemplo, Baccarini (1999) aborda o sucesso em seu 

gerenciamento, sucesso com o escopo, entregue no prazo, no custo e com a 

qualidade desejada, porém se tornaram um grande fracasso de negócios. 

Entretanto, outros projetos que apresentaram grandes problemas em relação a 

prazo, custo ou outros se tornaram um grande sucesso para os negócios das 

empresas (FREEMAN; BEALE,1992). 

O sucesso de um projeto pode estar relacionado com sua performance, em que 

Pinto e Mantel (1990) consideraram três aspectos: processo de implementação, 

valor percebido do projeto e satisfação do cliente com os resultados. 

Para medir o sucesso de um projeto, Freeman e Beale (1992) caracterizaram sete 

critérios: performance técnica, eficiência da execução, implicações gerenciais e 

organizacionais, crescimento pessoal, habilidade do fabricante e desempenho do 

negócio. 

Para o embasamento desta pesquisa é importante entender a diferença entre o 

sucesso do Produto e o sucesso do gerenciamento do projeto. Baccarini(1999),  

mostra que o sucesso no gerenciamento do projeto esta focado em três critérios: 

a) Encontrar objetivos de tempo, custo e qualidade; 

b) Qualidade do processo de gerenciamento; e 

c) Satisfazer as partes interessadas durante o processo de 

gerenciamento de projetos, principalmente patrocinadores e equipe. 

Essa percepção vai do encontro com o que afirmam Sanchez et al., (2017) sendo o 

sucesso da gestão de projeto é entregar os resultados dentro do prazo, e do 

orçamento, assim como em relação às características e funcionalidades requeridas. 

Essa afirmativa está diretamente ligada ao chamado “triângulo de ferro” que tem 
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como mensuração de resultados as três principais áreas de conhecimento em 

gestão de projetos: tempo, custo e escopo. 

Já o sucesso do produto tem seu foco no produto final atendendo aos seguintes 

critérios: 

a) Encontrar os objetivos estratégicos da organização (metas); 

b) Satisfazer as necessidades dos usuários (finalidade); 

c) Satisfazer as partes interessadas no que se refere ao produto, 

principalmente o cliente/usuário.  

Segundo Sanchez et al. (2017) o sucesso do produto  é a entrega dos benefícios do 

projeto em conformidade com os critérios financeiros, de qualidade, flexibilidade e a 

inovação esperada pelos stakeholders. Esse tipo de sucesso varia muito em relação 

a percepção de cada stakeholder e pode variar no tempo. Com isso pode-se verificar 

que o sucesso do projeto está voltado para uma correlação entre produto e 

gerenciamento do projeto.  

Para Baccarini (1999), o sucesso do gerenciamento do projeto está subordinado ao 

sucesso do produto e o sucesso de gerenciamento do projeto influencia no sucesso 

do produto. Este  autor cita tempo, custo e qualidade como características de critério 

para o sucesso do gerenciamento de projeto. 

Finalmente Shenhar e Dvir (2007) sugerem cinco dimensões de sucesso e suas 

medidas (Figura 1): eficiência, impacto no negócio, impacto no time, sucesso direto 

e nos negócios, finalmente, preparação para o futuro.  
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Figura 1 – Dimensão do sucesso 

 

Fonte Dvir e Shenhar, 2007. 

a) Eficiência – está relacionado ao escopo tempo e custo 

b) Impacto para o cliente: está relacionada às principais partes interessadas, cujas 

percepções é crítica para avaliação do sucesso. Essa dimensão deve especificar 

claramente como os resultados do projeto melhorarão a vida e os negócios e como 

as necessidades dos clientes serão atendidas;  

c) Impacto no time: esta dimensão avalia o impacto cumulativo, isto é, satisfação, 

moral, lealdade, crescimento e capacidades.  

d) Sucesso direto e nos negócios: mostra o impacto direto e imediato do projeto na 

organização.  



26 

 

 

e) Preparação para o futuro: está relacionado resultados de longo prazo, tais como 

criar um novo mercado, uma nova linha de produtos, uma nova tecnologia, etc.  

Russo e Da Silva (2019) perceberam que tais dimensões demonstram a relevância 

do resultado do projeto em contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos da 

organização, considerando que avaliá-las constitui uma ampliação da percepção de 

sucesso, embora seja uma atividade avaliativa mais complexa. 

2.6 Avaliação de Sucesso 
A avaliação de sucesso também é algo que não se discute muito nas literaturas 

atuais, pois as sua análise pode ser adquirida sob diversas perspectivas. Além 

disso, a avaliação do sucesso pode considerar o tempo do sucesso, ou seja, se é  

imediato ou em logo prazo (FARIAS FILHO; ALMEIDA, 2010). 

Segundo Albert et al. (2017) a análise deve seguir dois critérios rígidos e flexíveis, o 

primeiro é avaliado pelos indicadores de desempenho de forma objetiva, e o 

segundo de uma maneira mais complexa, pois envolvem as partes interessadas. Os 

autores ainda mostram que a avaliação pode ser feita por meio do “Triângulo de 

Ferro” tempo, custo e qualidade.  

 Para Meredith e Zwijael (2019), na atualidade não possui uma forma ideal para 

avaliar sucesso de projeto, eles afirmam que existem falhas nos modelos atuais, 

como:  

a) Separar as medidas de sucesso do projeto com as medidas individuais de 

desempenho; 

b) Insuficientemente genéricos para que possam ser aplicados em qualquer 

projeto; e 

c) Abordem diferentes perspectivas dos principais interessados. 

Nas literaturas atuais como Meredith e Zwijael (2019), inclui-se a utilização do 

resultado do projeto por seus usuários, satisfação das partes interessados, e 

sucesso de longo prazo. Já Shenhar, Levy e Dvir (1997) utilizam, para avaliação de 

sucesso, as seguintes dimensões: benefícios para a organização, preparação para o 

futuro e impacto no cliente. 
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Davis (2014) mostra que a avaliação de sucesso de projeto passou por uma 

significativa mudança em seu foco, reconhecendo a necessidade de valorizar as 

perspectivas de partes interessadas, internas ou externas, na quantificação do 

sucesso, considerando-a no curto prazo. 

Para cada stakeholder é observado de forma diferente quanto ao sucesso do 

produto, e percepção, pode mudar ao longo dos anos, Russo e da Silva (2019). Os 

autores deixam clara a importância de identificar alguns critérios importantes para, 

que sejam importantes também para os stakeholders.  

Fechando este subtópico, pode-se observar que a literatura possibilita diversas 

perspectivas de avaliação do sucesso de projetos. Entre elas constam a avaliação 

do produto segundo as expectativas de partes interessadas, foco do presente 

trabalho, pois todos os militares do EB que atuam na Defesa, da sociedade, e os 

órgãos de defesa pública são considerados partes interessadas. 

2.7 Sucesso de Projetos segundo PMBOk 
Projeto é um esforço temporário realizado para criar um produto, serviço ou 

resultado único PMBOK (2017). Esse guia também mostra que os projetos são 

executados com o propósito de alcançar objetivos por meio de entregas. 

Em uma organização, os projetos são iniciados em respostas a alguns fatores que 

enaltecem o contexto de um projeto: cumprir requisitos regulatórios, legais ou 

sociais, atender aos pedidos ou necessidades das partes interessadas, implementar 

ou alterar estratégias de negócios ou tecnológicas e criar, melhorar ou corrigir 

produtos, processos e serviços. 

Desta forma, os projetos buscam alcançar os objetivos estratégicos organizacionais,  

em que o seu desenvolvimento deve observar aspectos como os benefícios 

desejados, o alinhamento estratégico, o cronograma para realização dos benefícios, 

as métricas e os riscos (PMBOK, 2017). 

Os Projetos estão em constante desenvolvimento, aperfeiçoando suas tendências 

em gerenciamento e não podem se limitar à satisfação do cliente (entender, avaliar, 

definir e gerenciar os requisitos para que as expectativas do cliente sejam 
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atendidas), melhoria contínua (o ciclo planejar-fazer-verificar-agir (PDCA)), base 

para a melhoria da qualidade), responsabilidade da gerência (o sucesso exige a 

participação de todos os membros da equipe do projeto) e parceria mutuamente 

benéfica com fornecedores. Dessa forma a organização deve preferir 

relacionamentos de longo prazo em lugar de ganhos de curto prazo (PMBOK, 2017). 

Conforme o guia PMBOK (2017), o gerenciamento da qualidade do projeto engloba 

os processos para incorporação de uma política de qualidade da organização com 

relação ao planejamento, gerenciamento e controle dos requisitos de qualidade do 

projeto e do produto para atender as expectativas das partes interessadas. 

Para analisar o sucesso do projeto, há que observar o que sugere o PMBOK no que 

refere se a qualidade. Os processos de Gerenciamento da Qualidade do Projeto 

são:  

8.1 Planejar o Gerenciamento da Qualidade - O processo de identificar os 
requisitos e/ou padrões da qualidade do projeto e suas entregas, e 
documentar como o projeto demonstrara a conformidade com os requisitos 
e/ou padrões de qualidade.  

8.2 Gerenciar a Qualidade - O processo de transformar o plano de 
gerenciamento da qualidade em atividades da qualidade executáveis que 
incorporam no projeto as políticas de qualidade da organização. 

8.3 Controlar a Qualidade - O processo de monitorar e registrar resultados 
da execução de atividades de gerenciamento da qualidade para avaliar o 
desempenho e garantir que as saídas do projeto sejam completas, corretas 
e atendam as expectativas do cliente. , PMBOK (2017, p.271). 

Segundo PMBOK(2017)  o sucesso do projeto pode incluir critérios vinculados à 

estratégia organizacional e à entrega resultados do negócio. O gerente de projetos, 

em acordo com as principais partes interessadas, deve deixar claro os critérios que 

servirão de base para avaliação do sucesso e como medir tais critérios. A Figura 2 

apresenta critérios de sucesso nas áreas de conhecimento do PMBOK, segundo 

Bryde et al. (2013)  
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Figura 2 – Critério de sucesso 

 
Fonte: Bryde et al. (2013) 

Perente o exposto, pode-se perceber que o sucesso, para PMBOK, abrange critérios 

quantitativos e qualitativos. Portanto, a percepção das partes interessadas deve ser 

considerada nessa tarefa, o que vai ao encontro as disposições propostas por 

diversos autores. 

2.8 Avaliação de sucesso nas normas para elaboração, 
gerenciamento e acompanhamento de projetos no Exército 
Brasileiro 

As Normas para Elaboração, Gerenciamento e Acompanhamento de Projetos no 

Exército Brasileiro (NEGAPEB) foi autorizada através da portaria nº 176 - EME, de 

29 de agosto de 2013 (BRASIL, 2013). É a principal ferramenta para gestão de 

projeto do EB que tem como parâmetro base o PMBOK. 
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Foi verificado que a NEGAPEB não mostra uma avaliação de sucesso definida, tem 

como referencia os fatores críticos, ou seja, o sucesso do projeto esta voltado para 

gerenciamento de sucesso (BRASIL, 2013), que por sua vez, trata de qualidade do 

projeto, nas sua áreas de atuação, escopo cronograma e custo, conforme seu Art 

175: 

Art. 175. Em princípio, a sequência de atividades a seguir contempla os 
principais passos a serem executados durante o planejamento da qualidade. 
Em projetos complexos, algumas dessas tarefas podem ser delegadas 
pelos gerentes aos chefes de cada área ou etapa. O preenchimento do 
Plano de Gerenciamento da Qualidade (Anexo “Q”) facilita o registro dos 
elementos essenciais ao controle. Sugere-se que estas ações estejam 
contidas no referido Plano: 
[...] 
II – definir e listar as metas e indicadores da qualidade aplicáveis ao projeto 
e seus processos; para tal, é importante avaliar o escopo, com seus 
objetivos e benefícios, o cronograma e os custos, no mínimo; indicadores e 
metas para o escopo podem ser originados nos objetivos estratégicos e no 
planejamento estratégico organizacional (ou PEEx, SFC). É importante que 
sejam avaliados os resultados do projeto quanto à sua eficácia, eficiência, 
efetividade e economicidade. (BRASIL, 2013, p.60). 

 

Conclui se que o gerente de Projeto é responsável pela avaliação do projeto, ficando 

registrada essa avaliação no termo de encerramento (BRASIL, 2013). Desta forma a 

NEGAPEB não faz referencia de sucesso junto as partes interessadas, o que vai na 

contra mão de análise de sucesso nos dias atuais, pois Cooke-Davies (2002)  defini 

sucesso a partir do produto ou resultado final do projeto e a satisfação dos 

stakeholders e ainda Dvir (2014) onde a avaliação de sucesso de projeto 

reconhecendo a necessidade de valorizar as perspectivas de partes interessadas. 

2.9  Modelo multicritério de apoio à decisão 
O Modelo de Análise Multicritério de Apoio à Decisão – Construtivista (MCDA – C) - 

MultiCriteria Decision Aid Constructivist- surgiu no final dos anos 90, após a 

Segunda Guerra Mundial, inserido em um escopo de pesquisa operacional, onde se 

fazia necessário um método com formulações e modelagens matemáticas, que 

fosse possível identificar múltiplos critérios em apoio a tomada de decisão. (HILLER; 

LIEBERMAN, 1988). 

Desde então, a ferramenta conquistou prestigio sendo utilizada de forma seletiva, no 

ordenamento, classificação ou descrição, especificando as possíveis alternativas 
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que serviriam de base para a tomada de decisões, considerando que existem 

múltiplos critérios para os problemas (ENSSLIN et al., 2010) 

Segundo Ensslin et al. (2000), Metodologias Multicritérios se dividem em duas 

correntes de pensamento: Multicriteria Decision Making (MCDM): metodologia com a 

pretensão de desenvolver um modelo matemático com a finalidade de explicar uma 

determinada situação de forma clara e que se obtenha uma ótima decisão. Tudo 

isso tendo como base uma situação real, independente dos envolvidos, e a 

Multicriteria Decision Aid (MCDA): metodologia que tem como objetivo construir uma 

modelagem  no contexto decisório, com intuito de produzir conhecimentos aos 

participantes do processo. 

O Modelo de Análise Multicritério de Apoio à Decisão segue três fases básicas 

coerentes e interagentes entre elas que são (Figura 3) :  

I. Fase de estruturação; 

II. Fase de avaliação; e 

III. Fase de recomendações. 
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Figura 3 –Fases do Modelo de Análise Multicritério de Apoio à Decisão 

 

Fonte - Longaray; Ensslin (2013) 

Diante do exposto as metodologias multicritério de apoio a decisão (MCDA –

Multicriteria Decision Aid) são ferramentas promissoras que podem aumentar a 

compreensão e dar subsídio às decisões envolvidos na análise do emprego do 

CCOp Mv. 
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3. MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

Neste capítulo será mostrado o caminho percorrido para realização desta pesquisa, 

onde a pesquisa teve um procedimento metodológico com base na análise 

multicritério. Assim, este capítulo foi estruturado em três etapas: esta introdução, 

caracterização do objeto de estudo e construção do modelo de Análise Multicritério 

de Apoio à Decisão - Construtivista - MCDA-C. 

Esta pesquisa teve como lócus de estudo o Quartel General do Exército, 

especificamente, o Centro de Operações Terrestre (COTER) por ser o órgão de 

desenvolvimento de doutrina do EB e o Escritório de Projetos do Exército (EPEx) por 

ser responsável pelo gerenciamento dos Projetos do EB. 

Segundo Ensslin et. al. (2001) os atores que participam nos processos decisórios, 

de forma direta ou indireta, destacam que os modelos construtivistas são 

fundamentais são classificados por agidos e interveniente. Os agidos são os que 

não têm participação direta na decisão, mas são afetados de forma direta pelo 

resultado. Já os intervenientes são de dois tipos: os decisores, que têm o poder de 

decisão e são responsáveis pelos seus efeitos, e os facilitadores que conduz o 

processo de decisão ou avaliação. 

Portanto têm-se como agidos a participação, dos militares que compõe o Programa 

Estratégico do Exército PROTEGER, em particular os envolvidos diretamente com o 

projeto CCOp Mv, militares da 3ª Subchefia do Estado-Maior do Exército, da 4ª 

Subchefia do Estado-Maior do Exército e do COTER. 

 Como decisores, os militares que têm o poder de decisão no Prog EE PROTEGER, 

especificamente no Prj CCOp Mv, que são: o Chefe do Estado-Maior do Exército, o 

Chefe do EPEx, o Gerente do Prg EE PROTEGER. O facilitador é representado 

pelos pesquisadores. 

A tipologia e a descrição geral auxiliam o pesquisador na identificação da 

metodologia de pesquisa. Foram utilizadas bases de dados, natureza, abordagem, 

objetivos de pesquisa, procedimentos técnicos e temporalidade (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Classificações da Pesquisa 

 

Fonte - http://www.redalyc.org 

Esta pesquisa foi iniciada com base em pesquisas bibliográficas e documentais, 

tendo como fontes livros, periódicos, revistas científicas, bem como documentos 

produzidos pelo Prg EE PROTEGER especificamente para o Prj CCOp Mv, EPEx e 

COTER. Além disso, foram coletados dados por meio de questionários configurando 

assim uma pesquisa com  bases Primária e Secundária. 

Quanto à sua natureza, esta pesquisa deve ser considerada aplicada, pois tem 

como motivação básica a solução de problemas concretos, relacionados com o valor 

prático ou pragmático da realidade, ou seja, definiu um modelo de sucesso em 

projetos de defesa, e especificamente construiu um modelo para avaliação de 

sucesso do CCOp Mv (ZANELLA, 2009). 

Quanto à sua abordagem, esta pesquisa pode ser considerada qualitativa e 

quantitativa. Qualitativa porque buscou critérios de sucesso na avaliação do projeto, 

identificando os pontos de vista fundamentais e os pontos de vista elementares e 

quantitativos, porque utilizou de Software MyMCDA-C  para medir índices numéricos 

aplicados pela avaliação criterial, utilizando-se de indicadores de expectativas e uma 

modelagem matemática (ENSSLIN, 2001). 
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Estas duas formas se completam por um processo de triangulação, numa espécie 

de combinação entre elas, fornecendo um quadro mais geral da questão em estudo, 

auxiliando na análise dos aspectos estruturais e processuais com o uso de 

abordagem multicritérios (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

 No que diz respeito ao objetivo da pesquisa este estudo é classificado como 

descritivo e exploratório, pois descreve a metodologia de critérios de sucesso e por 

buscar os conhecimentos específicos operacionais do CCOp Mv 

Com base nas buscas documentais a partir de artigos científicos, normas e manuais 

do Exército Brasileiro e ainda, a pesquisa de campo realizados por questionário 

pode ser considerada quanto aos procedimentos técnicos. 

Quanto á temporalidade é caracterizada como transversal, pois, foram aplicado um 

questionário em militares com conhecimento em projetos e estratégia em defesa no 

mês de julho 2020.  

3.1 Caracterização objeto de estudo 
Esta pesquisa tem com objeto de estudo o Centro de Coordenação de Operações 

Móvel (CCOp Mv) que potencializa a capacidade militar terrestre de Comando e 

Controle (C²), em virtude da implementação de novas tecnologias, sistemas e 

processos, que, em última análise, permitirão a manutenção tempestiva da 

consciência situacional, nos diversos escalões de comando, contribuindo para a 

ampliação da Proteção da Sociedade decorrente do seu conhecimento ampliado, 

atualizado e adotado doutrinariamente acerca dos princípios, práticas e 

procedimentos que norteiam as comunicações e o comando e controle, de forma 

que as suas novas tecnologias, sistemas e processos permitam a manutenção 

tempestiva da consciência situacional, nos diversos escalões de comando, baseado 

na capacidade de transmissão de dados, imagens e voz em tempo real. 

Dentro desta estrutura, o CCOp Mv atual de forma dual (civil-militar) contribui para a 

ampliação da capacidade de planejamento e coordenação da Força Terrestre em 

operações na proteção da sociedade, onde se destaca: 

a) Proteção da infraestruturas críticas em situação de crise; 
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b) Coordenação de segurança e atuação em Grandes Eventos; 

c) Operações da Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e a Garantia da Votação e 

Apuração (GVA); 

d) Ações de prevenções e combate ao terrorismo; e 

e) Apoio a defesa civil em caso de calamidades naturais ou provocadas, 

inclusive em ambientes com possível contaminação Química, Biológica, 

Radiológica e Nuclear (QBRN), terão seus planejamentos e execuções 

extremamente facilitados pelos equipamentos de Tecnologia da Informação 

(TI) presentes na estrutura modular do Material de Emprego Militar (MEM) 

supracitado. 

3.2 Construção do Modelo Análise Multicritério de Apoio à Decisão - 
Construtivista - MCDA-C 

Para um melhor entendimento, esta parte da pesquisa foi dividida em: Justificativa e 

conceito do modelo MCDA-C, Teoria da Construtividade, Grupo Focal, Estruturação 

do Modelo de Avaliação, Identificação dos Elementos de Avaliação, Taxas de 

Contribuições dos PVFs e PVEs, Construção de Descritores, Formulário de Coletas 

de Dados e Forma de análise de dados.  

3.2.1 Justificativa e conceito Multicritério  
O Método de Análise Multicritério de Apoio à Decisão - Construtivista - MCDA-C, é 

indicado para decisões de problemas complexos, que levam em conta tanto os 

fatores quantitativos, quanto os fatores qualitativos, que consideram indispensáveis 

a incorporação dos aspectos subjetivos, para que esses aspectos sejam explicitados 

e quantificados, conforme ressaltam Ensslin et. al. (2001). 

Com base nessa teoria é necessário o entendimento de três metodologias: Teoria 

Construtivista, Brainstorming e Grupo Focal. 
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3.2.2 Teoria da Construtividade 
Silveira Jr. (2018) e Gomes (2007), reconhecem a importância da subjetividade de 

todos os elementos envolvidos no processo decisório, onde suas interações de 

valores, objetivos, critérios, preferências, entre outros, permitirão a construção da 

base de apoio à decisão. 

A metodologia MCDA-C, é fundamentada no paradigma construtivista, que constrói 

o conhecimento da interação entre o sujeito e o objeto estudado. Seguindo o modelo 

de Jean Piaget. 

3.2.3 Brainstorming  
O brainstorming (tempestade de ideias) é uma atividade bastante difundida, 

consistindo em coletar um conjunto de ideias de um grupo de pessoas e, a partir 

deste, procurar um consenso de propostas para a solução de um problema 

específico. 

3.2.4 Grupo Focal 
Grupo Focal é a reunião de pessoas com conhecimentos mais específicos e ligados 

a um projeto que está sendo estudado (BAUER; GASKELL, 2002). Nesta pesquisa 

os integrantes foram: um Coronel supervisor do PEE PRTEGER, um Tenente do 

PEE PROTEGER, um Coronel Subchefe do EPEx, um Sargento aluno do Curso 

MBA Gestão de Projeto da UNB.  

O grupo, inicialmente parte das ideias estabelecidas no brainstorming tendo como 

proposta a qualificação das informações coletadas e também, os manuais do 

Exército Brasileiro. 

3.2.5 Estruturação do Modelo de Avaliação 
A estruturação do modelo multicritério para avaliar o sucesso do emprego 

operacional do CCOp Mv, seguiu as etapas de Ensslin et. al. (2001), a seguir 

apresentados: 



38 

 

 

a) Definição do rótulo da pesquisa, isto é, o objetivo do estudo; 

b) Identificação dos atores envolvidos nos processos de avaliação; 

c) Identificação dos elementos de avaliação - critérios, também denominados 

Pontos de Vista Fundamentais (PVFs) e subcritérios, também descritos 

como Pontos de Vista Elementares (PVEs);  

d) Construção dos descritores, entendidos como as alternativas a serem 

avaliadas; e 

e) Construção das funções de valor (FV) que são, resumidamente, escalas 

numéricas baseada nos sistemas de valores dos decisores; 

Ensslin et. al. (2001), mostra que o rótulo da pesquisa é a primeira etapa, que deve 

ser objetivo e claro, delimitando o escopo decisório e facilitando alcançar a solução. 

Para esta pesquisa, o rótulo determinado foi: Perspectiva de sucesso no Emprego 

Operacional do CCOp Mv e os atores definido foram descritos no item três desta 

pesquisa. 

A seguir a figura 4, demonstra os atores e o rotulo de pesquisa. 
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Figura 4 - Atores e Rótulo de Pesquisa 

 

3.2.6 Identificação dos Elementos de Avaliação 
Silveira Jr. (2018) expõe que os elementos de avaliação são a base do processo de 

avaliação multicritério e apresenta alguns passos para sua identificação: 

a) Identificação dos Pontos de Vista Fundamentais (PVFs) que são aqueles 

aspectos considerados relevantes e imprescindíveis, por, pelo menos, um dos 

decisores, para avaliar as ações potenciais (definido por seus sistemas de 

valores); e 

b) Identificação dos Pontos de vista Elementares (PVEs) que são os subcritérios 

dos PVFs necessários para uma melhor abordagem e avaliação. 
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3.2.6.1 Identificação dos Pontos de vista Fundamentais 

Para Ensslin et al. (2001)  e Silveira Jr (2018) os PVF, devem possuir requisitos, 

dentro do aspecto analíticos da seguinte forma: 

a) Essencial -  ser importante para os decisores, em seus sistemas de valores; 

b) Controlável - ser influenciado apenas pelas suas ações potenciais; 

c) Completo - conter os aspectos fundamentais definidos pelos decisores; 

d) Mensurável - deve proporcionar a medição das ações potenciais e a 

mensuração delas, com um grau mínimo de ambiguidade; 

e) Não redundante - os aspectos analisados em um PVF não deverão ser objeto 

de análise em outro; 

f) Conciso - os aspectos a serem avaliados devem ser limitados ao objeto 

analisado; 

g) Compreensível – deve possuir um significado claro para os envolvidos no 

processo; 

h) Isolável – cada PVF deve ser independente, em termos de mensurabilidade, 

para que um aspecto fundamental não interfira em outro PVF; 

i) Operacional – devem existir dados disponíveis para a análise, no espaço de 

tempo requerido. 

Nesse contexto, foram realizadas atividades do tipo reuniões de brainstorming com o 

Grupo Focal, quando ficou definido que os Pontos de Vista Fundamentais seriam os 

já estabelecidos pelos decisores, quando aprovaram as funcionalidades básicas do 

CCOp Mv através da publicação do Boletim do Exército nr 46-2018. Desta forma 

ficaram estabelecidos como Ponto de vista Fundamental os seguintes itens: 

a. PVF 1 – Comando e Controle; 

b. PVF 2 –Movimento e manobra; 

c. PVF 3 – Inteligência; 

d. PVF 4 – Logística; e 

e. PVF 5 – Proteção. 

Os PVFs estabelecidos estão em consonância com o EB70-MC-10.341, manual de 

Campanha – Lista de Tarefas Funcionais – 1ª Ed 2016, que tem como finalidade 
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apresentar as tarefas das funções de combate Comando e Controle, Movimento e 

Manobra, Inteligência, Logística e Proteção. 

Por tanto, para dar um melhor entendimento a pesquisa a Figura 4 apresenta o 

PVFs e suas respectivas definições. 

Figura 5 – Definição dos PVFs 

 

                      Fonte  - Manual de Campanha EB70-MC-10.341 
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3.2.6.2  Conversão dos Pontos de Vista Fundamentais em Pontos de Vista 
Elementares 

Segundo Ensslin et. al. (2001), os Pontos de Vista Elementares (PVEs) são objetos, 

valores, metas e ações considerados pelos decisores como pontos pertinentes para 

o objeto da pesquisa. Conforme Rodrigues (2014), a decomposição de cada ponto 

de vista fundamental em diversos pontos de vista elementares tem por finalidade, 

viabilizar o processo de identificação das ações potenciais, para se chegar aos fins 

com maior sucesso.  

Dentro desse contexto foram realizados reuniões de brainstorming com o Grupo 

Focal, definido nesta pesquisa no item 3.3.1.3,  onde ficou definido que os Pontos de 

vista Elementares, em conformidade com o rótulo de pesquisa, seriam as atividades 

inerentes à função de combate e tarefas, preconizadas no EB70-MC-10.341, manual 

de Campanha – Lista de Tarefas Funcionais – 1ª Ed 2016.  

A Figura 6  demonstra a conversão dos PVFs em PVEs. 

Figura 6 – Conversão de valores 
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Apresenta-se, a seguir, o detalhamento da estrutura do modelo multicritério de 

avaliação de sucesso do emprego operacional do CCOp Mv, após a decomposição 

dos PVFs em PVEs (Figura 7). 

1. PVF 1 – Comando e Controle 

PVE1.1 - Planejamento e Condução 

PVF 1.2 - Sistemas de Comunicações 

PVF 1.3 - Consciência Situacional 

2. PVF 2 –Movimento e manobra 

PVE 2 1 Prontidão Operativa 

PVE 2.2 Concentração Estratégica 

PVE 2.3 Desdobramento 

3. PVF 3 – Inteligência  

PVE 3.1 Conhecimento em Apoio ao Planejamento 

PVE 3.2 Apoio à Obtenção da Consciência Situacional 

PVE 3.3 Apoio à Obtenção da Superioridade de Informações 

4. PVF 4 – Logística 

PVE 4.1 Apoio de Manutenção 

PVE 4.2 Serviços de Apoio ao Pessoal 

PVE 4.3 Apoio de Saúde 

5. PVF 5 – Proteção 

PVE 5.1 Medidas de Contra-inteligências 

PVE 5.2 Realizar Medidas de Guerra Eletrônica 

PVE 5.3 Empregar Técnicas de Segurança 

3.2.7 Taxas de contribuições dos PVFs e PVEs 
Para Roy (1996), as taxas de contribuição obedecem as regras percentuais na 

escala de 0% a 100%, e serve para implicar o quanto é importante o PVEs dentro 

daquele critério, de modo que o somatório dos PVEs terá de atingir 100% em cada 

PVF. Da mesma forma os PVFs devem atingir um total de 100% dentro de sua 

escala. 
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Pede-se ressaltar que o valor e a referência ao juízo do decisor, ao nível de 

importância de determinado item são estabelecidos, com base nos manuais do EB 

ou arbitrada. Dessa forma, utilizam-se métodos para diferenciar os níveis de 

atratividade a partir da percepção dos decisores, conforme Ensslin et. al. (2012). 

Figura 7 – Taxa de contribuição dos PVFs e PVEs 

 

3.2.8 Construção de Descritores 
Roy (1993, citado por QUIRINO, 2002, p. 68), segundo o paradigma do 

construtivismo, não existe um descritor ótimo para avaliar um Ponto de Vista 

Fundamental. O descritor é considerado adequado à medida que os decisores o 

considerem como uma ferramenta apropriada à avaliação das ações potenciais. 

Conforme Quirino (2002), a construção dos descritores tem como finalidade: 

a) Auxiliar na compreensão do que os decisores estão considerando; 

b) Tornar o ponto de vista inteligível; 
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c) Permitir a geração de ações de aperfeiçoamento; 

d) Possibilitar a construção de escalas de preferências locais; 

e) Permitir a mensuração de desempenho de ações em um critério; e 

f) Auxiliar a construção de um modelo global de avaliação. 

As propriedades desejáveis para os descritores são assim apresentadas por Ensslin 

et al. (2001): 

a) Mensurabilidade – admite quantificar a performance (desempenho) de uma 

ação com clareza; 

b) Operacionalidade – admite a mensuração de um critério de forma 

independente e define como e quais dados coletar; e 

c) Compreensibilidade – os seus níveis de impacto não devem proporcionar 

interpretações ambíguas. 

Sabendo que descritores são elaborados com a finalidade de assessorar em uma 

melhor compreensão dos pontos de vista, tornando-os mais inteligíveis e permitindo 

uma mensuração do desempenho de suas ações a serem avaliadas. 

Nesta pesquisa, foram estabelecidos cinco níveis de impacto, dispostos de uma 

forma decrescente, conforme indicados a seguir (Figura 8): 

a) N5 – nível de impacto com maior atratividade (limite superior); 

b) N4 – nível de impacto com atratividade imediatamente inferior; 

c) N3 – nível de impacto com atratividade intermediária; 

d) N2 – nível de impacto com atratividade imediatamente inferior à intermediária; 

e 

e) N1 – nível de impacto com menor nível de atratividade (limite inferior). 

A Figura 8 mostra a distribuição dos níveis de impacto. 
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Figura 8 - Descritor Base 

 

3.2.9 Formulário de Coleta de Dados 
A coleta de dados desta pesquisa foi realizada por meio da internet, conforme o 

Apêndice “A”, e enviado por email a militares do Estado-Maior do Exército, que 

possuem conhecimento tático operacional, assim como os militares do Centro de 

Operações Terrestres que já atuaram em projetos semelhantes ao pesquisado, aos 

alunos do curso de MBA em Gestão de Projetos, desenvolvido pela Universidade de 

Brasília. 

O propósito do formulário foi avaliar a perspectiva do emprego operacional do CCOp 

Mv nos PFVs e PVEs, descritos anteriormente, através de cinco níveis de impactos – 

Necessário, Desejável, Pouco desejável, Indiferente e não observado. Ele é 

composto por três perguntas, divididas em Posto e graduação, Experiência 

profissional e Aspectos operacionais do CCOp Mv. 

A pesquisa foi realizada em julho de 2020, tendo como resultado 40 formulário 

respondido, sendo consolidados de forma manual conforme seu recebimento. 

Por meio do formulário foi avaliada a perspectiva do emprego operacional do CCOp 

Mv nos PFVs e PVEs, descritos anteriormente, por meio de cinco níveis de impactos 

– Necessário, Desejável, Pouco desejável, Indiferente e não observado. 
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3.2.10 Forma de análise dos dados 
Para análise dos dados foi utilizado o software MyMCDA-C uma ferramenta de 

suporte disponível na internet, através do link http://mymcdac.herokuapp.com. Desta 

forma foi possível transformar os dados qualitativos, aplicados no processo de 

modelagem do software e da avaliação dos agidos, em dados qualitativos. 

O software possibilita transformar os dados em gráfico possibilitando uma melhor 

visualização o da análise e interpretação dos dados. 
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4. RESULTADO E DISCUSSÃO 

O objetivo geral dessa pesquisa foi analisar a perspectiva de sucesso do projeto 

Centro de Coordenação de Operações Móvel (CCOp Mv) do Programa Estratégico 

do Exército PROTEGER (PEE PROTEGER) para o emprego estratégico da Força 

Terrestre 

Os resultados serão apresentados por blocos, sendo o primeiro referente à análise 

dos dados profissionais dos entrevistados. Em seguida, cada um dos cinco PVFs 

foram analisados, encerrando o capítulo,  uma análise global dos PVFs.  

Cabe aqui ser ressaltado que todos os PVFs e seus respectivos PVEs coincidiram 

com o preconizada no EB70-MC-10.341, manual de Campanha – Lista de Tarefas 

Funcionais – 1ª Ed 2016, mostrando, assim, que os cinco elementos definidos pelos 

decisores na implantação do projeto e apontados no manual estão de acordo com os 

fatores de sucesso do projeto em si, confirmados pelo grupo focal. 

4.1 Análise dos dados profissionais dos entrevistados 
Como registrado, a pesquisa foi aplicada a militares do Estado-Maior do Exército, 

que possuem conhecimento tático operacional, assim como à militares do Centro de 

Operações Terrestres que já atuaram em projetos semelhantes ao pesquisados, e à 

alunos do curso de MBA em Gestão de Projetos, desenvolvido pela Universidade de 

Brasília. 

A Tabela 1 mostra a distribuição dos postos e graduações dos entrevistados 

composto por 45% de Oficiais Superiores (Coronéis, Tenente Coronel e Major), com 

grande experiência profissional, onde já participaram de desenvolvimento de 

projetos, e ainda, possui participação no cenário operacional. 22,5% são Oficiais 

Intermediários (capitães aperfeiçoados) que estão na ascendente de sua carreira, 

com experiência na prática operacional voltados no desenvolvimento e 

planejamento, e ainda, 32,5% Subtenentes e Sargentos que apresentam uma 

grande experiência e prática operacional e estão auxiliando no desenvolvimento das 

doutrinas e projetos militares. 



49 

 

 

Tabela 1 – Distribuição de Postos e Graduação 

 

A Tabela 2 mostra a experiência profissional dos militares pesquisados, medidos em 

anos de trabalho em projetos. Os resultados mostram que metade dos entrevistados 

ainda tem pouco tempo de trabalho em projetos (50%, menos de 2 anos), mas que a 

equipe contempla militares também com média e grande experiência (30% e 20%, 

respectivamente). 

Tabela 2 – Experiência Profissional 

 

4.2 Análise do PVF 1 – Comando e Controle 
O PVF 1 – Comando e controle compreende o conjunto de atividades mediante as 

quais se planeja, dirige, coordena e controla o emprego das forças e os meios em 

operações militares constituindo o elo que une os escalões superiores e 

subordinados. Foram definidos pelos decisores, na implantação do projeto, e 

confirmado em grupo Focal os seguintes Pontos de Vista elementares: PVE 1.1 - 

Planejamento e Condução, PVE 1.2 - Sistemas de Comunicações e PVE 1.3 - 

Consciência Situacional. 
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Gráfico 1 – Análise do Comando e controle 

 

No Gráfico 1, apresenta-se a síntese das pontuações ponderadas computadas pelo 

software MyMCDA-C para os três  PVEs desse PVF. As colunas mostram “Criterian” 

são PVEs analisados e as linhas mostram qualidade máxima (linha azul), qualidade 

(linha vermelha),  qualidade mínima (linha laranja) e seus respectivos percentuais na 

preferência dos respondentes.  

- PVE 1.1 - Planejamento e Condução - Ser capaz de realizar planejamento, 

preparação, execução e avaliação contínua de Operações no Amplo Espectro dos 

Conflitos, empregando meios e armamentos modernos, baseados em Tecnologias 

de Informações e Comunicações, com adequada proteção. (Manual de Campanha – 

Lista de Tarefas Funcionais – EB 2016). Este PVE é o principal requisito na 

contribuição para o sucesso do emprego do CCOp Mv, conforme os respondentes. 

Recebeu uma qualificação máxima de 172 pontos, tendo a preferência dos 

respondentes de 42%. Possui o grau de esforço mais alto, 175 pontos, e foi o mais 

bem pontuado de toda a pesquisa, o que demonstra a sua importância. 
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- PVE 1.2 - Sistemas de Comunicação – Estabelecer e operar estruturas de 

comunicações para suportar toda necessidade de transmissão para a condução dos 

processos de apoio à decisão, as informações para a consciência situacional do 

comandante nos diversos níveis e as ações para a busca da superioridade de 

informações. (Manual de Campanha – Lista de Tarefas Funcionais – EB 2016).  

Recebeu uma qualificação máxima de 155 pontos, na preferência do respondentes 

com 37%, ficando em segundo na contribuição para o sucesso do emprego do 

CCOp Mv.  

- PVE 1.3 - Consciência Situacional. - Ser capaz de proporcionar em todos os 

níveis de decisão, em tempo real, a compreensão, a interação do ambiente 

operacional e a percepção sobre a situação das tropas amigas e dos oponentes 

(Manual de Campanha – Lista de Tarefas Funcionais – EB 2016), recebeu uma 

qualificação 150 pontos o que corresponde a 21% dos respondentes . Esta 

avaliação, mesmo sendo a mais baixa dentro do PVF não o desqualifica para o 

sucesso do emprego do CCOp Mv, pois ainda está dentro do desejado na taxa de 

contribuição. 

O Guia PMBOK (Project Management Institute, 2017), o estabelecimento das 

medidas de sucesso de um projeto constitui-se num desafio, sendo prática 

tradicional buscar avaliar o sucesso do projeto por indicadores podendo-se 

acrescentar critérios adicionais, vinculados à estratégia organizacional e à entrega 

de resultados. 

Pode-se verificar que os PVEs do Comando e Controle atendem às necessidades 

para o emprego operacional do CCOp Mv , mostrando que o projeto tem perspectiva 

de sucesso em Planejamento e Condução, Sistemas de Comunicação e 

Consciência Situacional. 

4.3  Análise do PVF 2 – Movimento e manobra 
O PVF 2 – Movimento e manobra é o conjunto de atividades, tarefas e sistemas 

inter-relacionados, empregados para deslocar forças, de moda a posicioná-las em 

situação de vantagens em relação às ameaças. Foram definidos pelos decisores, na 

implantação do projeto, e confirmado em grupo Focal os seguintes Pontos de Vista 
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elementares: PVE 2.1 - Prontidão Operativa, PVE 2.2 - Concentração Estratégica e 

PVE 2.3 – Desdobramento. 

Gráfico 2 – Análise de Movimento e manobra 

 

PVE 2.1 - Prontidão Operativa - Realizar o apronto operacional: ficar em condições 

de ser empregado em missão de combate, com todo o seu equipamento e material 

(Manual de Campanha – Lista de Tarefas Funcionais – EB 2016). Esse PVE 

recebeu uma qualificação máxima de 145 pontos, ficando em segundo na 

preferência dos respondentes com 35%, o que o deixa com uma qualificação 

desejável para o sucesso do CCOp Mv. 

PVE 2.2 - Concentração Estratégica -. Acompanhar / monitorar o deslocamento da 

força, a partir dos locais de embarque até a área de concentração estratégica 

(Manual de Campanha – Lista de Tarefas Funcionais – EB 2016). Este PVE recebeu 

uma qualificação de 140 pontos e 28% dos respondentes ficando em terceiro na 

preferência o que não desqualificado para o emprego operacional do CCOp Mv. 

PVE 2.3 – Desdobramento - Auxiliar na realização do reconhecimento prévio das 

áreas de destino: reconhecer as áreas de destino; planejar a ocupação; estabelecer 

prioridades; e identificar pontos críticos (Manual de Campanha – Lista de Tarefas 
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Funcionais – EB 2016). Este PVE recebeu a melhor qualificação na contribuição do 

sucesso do CCOp Mv 170 pontos, dentro de PVF, tendo 37% dos respondentes.  

O que se observa com o resultado da pesquisa é que esse PVF é satisfatório para o 

sucesso do CCOp Mv, pois todos os PVEs atingiram o índice desejável. 

4.4 Análise do PVF 3 – Inteligência 
O PVF 3 – Inteligência é a capacidade de extrair informações do cenário rarefeitos e, 

com a devida integração com outros dados disponíveis, produzir conhecimento de 

significativo valor para o decisor, com oportunidade de utilização em prol da 

operação. Foram definidos pelos decisores, na implantação do projeto, e confirmado 

em reunião pelo Grupo Focal os seguintes Pontos de Vistas elementares: PVE 3.1 - 

Conhecimento em Apoio ao Planejamento, PVE 3.2 - Apoio à Obtenção da 

Consciência Situacional e PVE 3.3 - Apoio à Obtenção da Superioridade de 

Informações. 

Gráfico 3 – Análise de Inteligência 
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PVE 3.1 - Conhecimento em Apoio ao Planejamento - Configurar os meios de 

inteligência para o atendimento às necessidades de análise de missão: consiste em 

levantar, avaliar e verificar as capacidades dos meios disponíveis (Manual de 

Campanha – Lista de Tarefas Funcionais – EB 2016). Este PVE ficou em terceiro na 

preferência dos respondentes, dentro do requisito para o sucesso, recebendo uma 

qualificação máxima de 125 pontos, tendo a preferência de 37%, ficando a 40 

pontos do qual. Max. o que permite atingir uma  menção desejável para o sucesso 

do emprego do CCOp Mv. 

 PVE 3.2 - Apoio à Obtenção da Consciência Situacional - Manter a produção do 

conhecimento ao longo da operação e difundir o conhecimento produzido com 

oportunidade (Manual de Campanha – Lista de Tarefas Funcionais – EB 2016). 

Recebeu a qualificação máxima de 135 pontos, ficando com 42% dos respondentes. 

Nota se que este item foi o que teve a maior preferência dos respondentes como o 

principal item para o sucesso do emprego do CCOp Mv, o que vai na contra mão do 

que os decisores pensão a respeito deste item, conforme Figura 7, pois o decisores 

aponta este item como o menos relevante. No geral o item obteve uma menção 

desejável contribuindo para o sucesso do emprego do CCOp Mv, contudo vale 

ressaltar que os decisores devem rever a importância deste item em uma analise 

futura  

PVE 3.3 - Apoio à Obtenção da Superioridade de Informações - Apoio as 

atividades de avaliação das operações em prover e manter atualizado o 

conhecimento sobre a região de operações e prover novos conhecimentos sobre a 

situação durante a evolução da operação (Manual de Campanha – Lista de Tarefas 

Funcionais – EB 2016). Este item foi apontado como um dos  principais requisito 

para o sucesso do CCOp Mv pelos decisores, conforme Figura 7, apesar de receber 

a melhor pontuação 165 pontos não obteve a preferência dos respondentes com 

21%. Desta forma confirma-se a necessidade de reavaliar o grau de importância 

deste item no que diz respeito ao sucesso do emprego do CCOp Mv, levando em 

consideração a opinião dos respondentes, e ainda,  todas as partes interessadas. 

Heldman (2006) mostra que um projeto poderá ter sucesso atendendo às 

expectativas das partes interessadas (stakeholders), sendo essas, pessoas ou 
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organizações envolvidas no projeto, tendo interesse maciço, com algo a ganhar ou 

perder como consequência do projeto. 

 

4.5 Análise do PVF 4 – Logística 
O PVF 4 – Logística é o conjunto de atividades, tarefas e sistemas inter-relacionados 

para prover apoio e serviços, de modo a assegurar a liberdade de ação e 

proporcionar amplitude de alcance e de duração as operações. Foram definidos 

pelos decisores, na implantação do projeto, e confirmado em reunião pelo Grupo 

Focal os seguintes Pontos de Vistas elementares: PVE 4.1 - Apoio de Manutenção, 

PVE 4.2 - Serviços de Apoio ao Pessoal e PVE 4.3 - Apoio de Saúde.  

Gráfico 4 – Análise de Logística 

 

PVE 4.1 - Apoio de Manutenção - Repassar as informações sobre manutenção 

preventiva, a manutenção corretiva e evacuação de material no cenário de emprego 

operacional (Manual de Campanha – Lista de Tarefas Funcionais – EB 2016). Este 

requisito para o sucesso do emprego do CCop Mv obteve uma qualificação máxima 

de 120 pontos, ficando com o segundo lugar na preferência dos respondentes com 
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29%. Essa pontuação o deixou a 40 pontos da pontuação máxima dentro dos 

requisitos, o que faz atingir uma qualificação desejável para sucesso do CCOp Mv.   

PVE 4.2 - Serviços de Apoio ao Pessoal - Proporcionar bem-estar e manutenção 

do moral da tropa, este ponto de vista elementar foi avaliado como um apoio às 

unidades, responsável diretamente no que tange a facilitação da comunicação 

(Manual de Campanha – Lista de Tarefas Funcionais – EB 2016). Este requisito para 

o sucesso do CCOp Mv é o  melhor qualificado recebendo 160 pontos e tento a 

preferência dos respondentes com 44%,.sendo classificado em um nível desejável  

como apoiador aos objetivos, do trabalho e do sucesso do CCOp Mv alcançando 

todas as expectativas da estratégia operacional.  

PVE 4.3 - Apoio de Saúde - Auxiliar na informação para realizar a evacuação de 

feridos e/ou a evacuação médica de pessoal doente ou ferido para instalações de 

saúde (Manual de Campanha – Lista de Tarefas Funcionais – EB 2016). Este 

requisito para o sucesso recebeu uma qualificação máxima 115 pontos e a 27% da 

preferência o que o deixou em terceiro dentro dos requisitos para o sucesso dentro 

deste PVF. 

Pode se verificar que o PVF Logística é voltado ao apoio direto aos militares 

engajado no cumprimento da missão o que vai de encontro ao que  Dinsmore e 

Silveira (2006) mostram que os stakeholders são pessoas que ganham ou perdem 

com o projeto. Essas pessoas ou partes são influenciadas positivamente ou 

negativamente pelas atividades ou pelos resultados do projeto e tem algo a ganhar 

ou perder com a perspectiva do sucesso ou do próprio sucesso. 

Com isso os critérios estabelecidos alcançaram os níveis desejáveis para uma 

perspectiva de sucesso do emprego do CCOp Mv. 

4.6  Análise do PVF 5 – Proteção  
O PVF 5 – Proteção é o conjunto de atividades empregadas na preservação da 

força, permitindo que os comandantes disponham do máximo poder de combate 

para o emprego. As tarefas permitem identificar, prevenir e mitigar ameaças as 

forças e aos meios vitais para as apurações, de modo a preservar poder de combate 

e a liberdade de ação. Foram definidos pelos decisores, na implantação do projeto, e 
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confirmado em reunião pelo Grupo Focal os seguintes Pontos de Vista elementares: 
PVE 5.1 Medidas de Contra-inteligências, PVE 5.2 Realizar Medidas de Guerra 

Eletrônica e PVE 5.3 Empregar Técnicas de Segurança 

Gráfico 5 - Análise de Proteção 

 

PVE 5.1 Medidas de Contra-inteligências - Adotar medidas de segurança orgânica 

que visa a obter um grau de proteção ideal, por meio da adoção eficaz e consciente 

de um conjunto de medidas destinadas a prevenir e obstruir as ações de qualquer 

natureza que ameacem a salvaguarda de dados, conhecimentos e seus suportes do 

Sistema de Defesa (Manual de Campanha – Lista de Tarefas Funcionais – EB 

2016). Este requisito para o sucesso do emprego do CCOp Mv recebeu uma 

qualificação máxima de 110 pontos, segundo na preferência dos respondentes com 

31%. Desta forma seu nível de impacto esta dentro do desejável contribuindo assim 

para a perspectiva do sucesso do CCOp Mv. 

PVE 5.2 Realizar Medidas de Guerra Eletrônica - A capacidade de desempenhar 

atividades que visam a desenvolver e assegurar o emprego eficiente das emissões 

eletromagnéticas próprias, ao mesmo tempo em que buscam impedir, dificultar ou 

tirar proveito das emissões inimigas, proporcionando a segurança, dentro do seu 
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nível de execução (Manual de Campanha – Lista de Tarefas Funcionais – EB 2016). 

Este requisito para o sucesso obteve 105 pontos ficando em primeira na preferência 

dos respondentes com 49% o que diminui o nível de esforços para alcançar a 

satisfação do seu emprego, .esse requisita é fundamental para a segurança de 

informação contribuindo de forma significativa para o sucesso do CCOp Mv 

PVE 5.3 Empregar Técnicas de Segurança - Analisar os riscos envolvidos nas 

operações, desenvolver e implementar planos de segurança, a fim de minimizar os 

riscos e identificar as potenciais ameaças à segurança, aplicando o gerenciamento 

de riscos, a fim de minimizar tais riscos de segurança (Manual de Campanha – Lista 

de Tarefas Funcionais – EB 2016). Esse requisito aumenta a perspectiva de 

sucesso, pois recebeu qualificação máxima de 130 pontos sendo o melhor 

qualificado dentro, deste PVF. No entanto, foi o terceiro na preferência dos 

respondentes o que aumenta o seu nível de esforço para obter a satisfação do seu 

emprego. Esse esforço não o desqualifica como requisito de sucesso, mais é 

importante rever em uma análise futura o grau de importância atribuído pelos 

decisores juntamente com os militares envolvido diretamente no uso do CCOp Mv. 

Esta avaliação é importante porque vai ao encontro com o que Kerzner (2010) 

propõe dizendo que a “aceitação do cliente” passou a fazer parte da definição de 

sucesso, uma vez que o reconhecimento de qualidade é definido pelo cliente e não 

pelo fornecedor. 
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4.7 Análise da avaliação global dos PVF 
Na analise correspondente a avaliação global foram verificados PVF1 – comando e 

controle, PVF 2 – Movimento e manobra, PVF 3 – Inteligência, PVF 4 – Logística e o 

PVF 5 – Proteção.    

Gráfico 6 – Análise dos PVF 

 

Pode-se verificar no Gráfico 6 que o PVF 1 – Comando e controle recebeu a melhor 

qualidade máxima 162 pontos, dentro dos requisitos para o sucesso, e teve a 

preferência dos respondentes com 23%, obtendo uma qualificação desejável no 

emprego do CCOp Mv aumentando sua perspectiva de sucesso. Em segundo vem 

PVF 2 - Movimento e Manobra com 153 pontos e com 21% dos respondentes o que 

só vem a colaborar para um melhor emprego favorecendo seu sucesso . O PVF 3 – 

Inteligência empatou com o PVF 2, na preferência dos respondentes, também com 

21%, porém com uma pontuação 144 pontos devido ao nível de impacto 

estabelecido pelos decisores.  O PVF 5 – Proteção atingiu a menor pontuação global 

com 112 pontos e 19% da preferência dos respondentes o que não o desqualifica 

para o emprego, mas sim a confirmação de que os critérios de sucesso 
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estabelecidos atuando de forma conjunta é importante para a confirmação do 

sucesso do emprego do CCOp Mv . 

Pode-se perceber que, segundo os respondentes as expectativas de qualidade, nos 

requisitos expostos apresentaram bom grau de importância para o sucesso do 

CCOp Mv e que, segundo Kerzner (2010), são parâmetros essenciais no período 

moderno da gestão de projetos. Cada vez mais, os projetos precisam ser 

desenvolvidos observando , essencialmente, a qualidade de seus resultados com a 

perspectiva das partes interessadas. 



61 

 

 

 
5. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO 

O CCOp MV é um projeto em desenvolvimento que visa oferecer ao EB capacidades 

para a 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 previsto no Artigo nº 142, 

da Constituição Federal de 1988 e na Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 

1999. 

Neste contexto, o objetivo desta pesquisa foi analisar a perspectiva de sucesso do 

projeto Centro de Coordenação de Operações Móvel (CCOp Mv) do Programa 

Estratégico do Exército PROTEGER (PEE PROTEGER) para o emprego estratégico 

da Força Terrestre. Trata-se da análise da perspectiva de sucesso uma vez que o 

projeto encontra-se em andamento, com previsão de finalização em.2023, sendo o 

primeiro exemplar entregue em maio de 2021. 

Para responder ao objetivo geral, utilizou-se de uma análise muticritério para 

analisar a perspectiva de sucesso do emprego operacional do CCOp Mv, onde foi 

estabelecido pelos decisores e confirmados pelo grupo focal cinco pontos 

importantes para analisar a perspectiva de sucesso do emprego do CCOp Mv: 

Comando e Controle, Movimento e Manobra, Inteligência, Logística e Proteção. Com 

o apoio da modelagem, foi possível estabelecer pontos de qualidade máxima e 

mínima para os pontos estabelecidos, o que ajudou a interpretar os dados e 

possíveis divergências entre a opinião dos decisores e os respondentes. Os 

principais resultados apontam que todos os cinco pontos têm capacidade de trazer 

sucesso para o projeto, ou seja, o projeto tem perspectiva de sucesso em todos os 

aspectos levantados como importantes para sua avaliação. Cabe ressaltar que, dos 

cinco pontos, o Comando e Controle foi o melhor avaliado e o item Proteção ficou 

com a menor pontuação. 

O que se observa da análise é que o projeto está no caminho certo, uma vez que 

está sendo avaliado como um projeto bem sucedido. Assim, o objetivo desta 

pesquisa, que era analisar a perspectiva de sucesso do projeto Centro de 

Coordenação de Operações Móvel (CCOp Mv) do Programa Estratégico do Exército 
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PROTEGER (PEE PROTEGER) para o emprego estratégico da Força Terrestre, foi 

alcançado contribuindo para que os decisores possam analisar os pontos 

estabelecidos com uma visão mais periférica atribuída as percepção dos 

respondentes. 

A pesquisa foi feita em um projeto de defesa, com isso, espera-se possa contribuir 

para acadêmicos e outros interessados, neste tipo de material, assim como o próprio 

EB para a ampliação e desenvolvimento do produto. 

5.1 Recomendações para Futuros Trabalhos 
No decorrer da pesquisa foi verificado alguns pontos que podem ser abordados 

como futuras pesquisas, esses pontos podem contribuir para verificar o sucesso do 

produto deste projeto. 

Após a entrega do primeiro exemplar são outros pontos possíveis de análise: 

a) A satisfação dos usuários do CCOp Mv quanto a equipamentos e 

funcionabilidade. 

b) A satisfação do retorno de seu emprego para EB e a sociedade. 

c) As dimensões de sucesso Impacto para o time, sucesso direto e nos 

negócios. 
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APÊNDICES A 

 

Questionário sobre o Emprego Operacional do CCOp Mv  

Questionário sobre o Emprego Operacional do Centro de Coordenação de Operações 

Móvel (CCOp Mv) 

- O CCOp Mv é um projeto em desenvolvimento coma finalidade de atender capacidade de 
planejamento e coordenação da Força Terrestre em operações na proteção da sociedade. 

- Será incorporado ao Quadro de Organização de uma Organização Militar (OM) de 
Comunicações, valor Unidade, visando o apoio a um Grande Comando Operacional (DE 
e/ou Superiores). 

-  Este questionário tem a intenção de mensurar a expectativa dos requisitos parao Emprego 
Operacional do CCOp Mv 

- Muito obrigado pelo seu tempo e colaboração! 

DADOS PROFISSIONAIS 

POSTO / 
GRADUAÇÃO 

(     ) Of Gen 

 (     ) Oficial 

(     ) ST / Sgt 

Já participou em desenvolvimento de projeto do EB 

 (     ) SIM(     ) NÃO.  

Quanto tempo 

(     ) 0 – 2 anos, (     ) 3- 5 anos, (     ) Mais de 5 anos 

Já participou  em missão de Paz , ou similar e ou GLO 

(     ) SIM   (     ) NÃO 

Com base no manual - EB 70-MC-10.341 o 

que o senhor acha dos requisitos 

operacionais para o emprego Op CCOp Mv. 

N
EC

ES
SÁ

R
IO

 

D
ES

EJ
A

VE
L 

PO
U

C
O

 
D

ES
EJ

Á
VE

L 

IN
D

IF
ER

EN
TE

 

N
Ã

O
 

O
B

SE
R

VA
D

O
 

Comando e Controle      
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Planejamento e 

Condução 

Ser capaz de realizar 

planejamento, preparação, 

execução e avaliação 

contínua de Operações no 

Amplo Espectro dos 

Conflitos, empregando 

meios e armamentos 

modernos, baseados em 

Tecnologias de 

Informações e 

Comunicações, com 

adequada proteção 

     

Sistemas de 

Comunicações 

Estabelecer e operar 

estruturas de 

comunicações para 

suportar toda necessidade 

de transmissão para a 

condução dos processos de 

apoio à decisão, as 

informações para a 

consciência situacional do 

comandante nos diversos 

níveis e as ações para a 

busca da superioridade de 

informações. 

     

Consciência 

Situacional 

Ser capaz de proporcionar 

em todos os níveis de 

decisão, em tempo real, a 

compreensão, a interação 

do ambiente operacional e 

a percepção sobre a 
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situação das tropas amigas 

e dos oponentes. 

Movimento e manobra      

Prontidão Operativa 

Realizar o apronto operacional: 

ficar em condições de ser 

empregado em missão de 

combate, com todo o seu 

equipamento, armamento, 

viaturas, munições, suprimentos 

e demais fardos de material. 

     

Concentração 

Estratégica 

Acompanhar / monitorar o 

deslocamento da força, a partir 

dos locais de embarque até a 

área de concentração 

estratégica.   

     

Desdobramento 

Auxiliar no realizar o 

reconhecimento prévio das 

áreas de destino: reconhecer as 

áreas de destino; planejar a 

ocupação; estabelecer 

prioridades; e identificar pontos 

críticos. 

     

Inteligência      

Conhecimento em 

Apoio ao 

Planejamento 

Configurar os meios de 

inteligência para o atendimento 

às necessidades de análise de 

missão: consiste em levantar, 

avaliar e verificar as 

capacidades dos meios 

disponíveis 
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Apoio à Obtenção da 

Consciência 

Situacional 

Manter a produção do 

conhecimento ao longo da 

operação e difundir o 

conhecimento produzido com 

oportunidade 

     

Apoio à Obtenção da 

Superioridade de 

Informações 

Apoio as atividades de 

avaliação das operações em 

prover e manter atualizado o 

conhecimento sobre a região de 

operações e prover novos 

conhecimentos sobre a situação 

durante a evolução da operação 

     

Logística      

Apoio de 

Manutenção 

Repassar ao informações sobre 

manutenção preventiva, a 

manutenção corretiva e 

evacuação de material no 

cenário de emprego operacional 

     

Serviços de Apoio ao 

Pessoal 

Proporcionar bem-estar e 

manutenção do moral da tropa, 

este ponto de vista elementar foi 

avaliado como um apoio as 

unidades responsável 

diretamente no que tange a 

facilitação da comunicação 

     

Apoio de Saúde 

Auxiliar na informação 

para realizar a evacuação de 

feridos e/ou a evacuação 

médica de pessoal doente ou 

ferido para instalações de saúde. 

     

Proteção      
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Medidas de Contra 

inteligências 

Adotar medidas de segurança 

orgânica que visa a obter um 

grau de proteção ideal, por meio 

da adoção eficaz e consciente 

de um conjunto de medidas 

destinadas a prevenir e obstruir 

as ações de qualquer natureza 

que ameacem a salvaguarda de 

dados, conhecimentos e seus 

suportes do Sistema de Defesa 

     

Realizar Medidas de 

Guerra Eletrônica 

A capacidade de 

desempenhar atividades 

que visam a desenvolver e 

assegurar o emprego 

eficiente das emissões 

eletromagnéticas próprias, 

ao mesmo tempo em que 

buscam impedir, dificultar 

ou tirar proveito das 

emissões inimigas, 

proporcionando a 

segurança, liberdade de 

ação e o êxito no espaço 

de batalha. 

     

Empregar Técnicas 

de Segurança 

Analisar os riscos envolvidos 

nas operações, desenvolver e 

implementar planos de 

segurança, a fim de minimizar 

os riscos e identificar as 

potenciais ameaças à segurança, 

aplicando o gerenciamento de 

riscos, a fim de minimizar tais 

riscos de segurança e ainda 

prevenir o estresse de combate e 
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operacional 
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