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Esta tradicional publicação constitui-se em 
um importante instrumento de divulgação 
da doutrina e da história do Corpo de Fu-

zileiros Navais (CFN).
Sua origem está ligada à revista “O Naval”, edi-

tada em setembro de 1939, que circulou até 1943. 
Em março de 1954, surgia o primeiro jornal dos 
Fuzileiros Navais, “O Anfíbio”, publicado até 1977.

Aproveitando esta última denominação, a partir 
de 1961, iniciou-se a edição da Revista dos Fuzi-
leiros Navais, “O Anfíbio”, em circulação até hoje. 
Destina-se a divulgar a doutrina anfíbia e o moder-
no emprego de Forças de Fuzileiros Navais, difundir 
a história e tradições do CFN e constituir-se em 
foro para debate de ideias que estimulem o aper-
feiçoamento técnico-profissional.
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Editorial

Nossa Capa

Organizações que pensam estrategicamente se pre-
param melhor para os desafios e os imprevistos que 
podem surgir ao longo do percurso. Pelo volume de 
trabalho que o Corpo de Fuzileiros Navais vem desen-
volvendo na atualidade, torna-se desafiadora, porém 
imprescindível, a missão de dedicar tempo e energia 
para atividades de planejamento estratégico. Assim, 
estimular na Instituição esta mentalidade ajuda a evi-
tar o foco exclusivo no imediatismo e a reduzir o nível 
de incerteza futura. 

A 38ª edição da Revista O Anfíbio traz em sua linha 
editorial o planejamento estratégico do CFN, com uma 
coletânea de artigos que demonstram o alinhamento 
existente entre as ações tomadas pelo Corpo e o pensa-
mento estratégico da Marinha. 

Nesse sentido, esta edição busca refletir sobre a im-
portância da aplicação do programa de gestão de ciclo 
de vida de materiais. São abordados também a necessi-
dade do desenvolvimento de um sistema interoperável 
de comunicações através do emprego de Rádio Defi-
nido por Software (RDS), padronizando protocolos e 
equipamentos de comunicações entre as Forças Singu-
lares, bem como os avanços nos assuntos relacionados 
à guerra cibernética, demonstrando a urgência de se re-
duzir as vulnerabilidades a que certamente estaremos 
cada vez mais expostos no mundo contemporâneo. 

Uma novidade abordada por um dos artigos é a 
recente ativação do Comando Naval de Operações Es-
peciais, o qual vai atender a uma série de demandas 
atuais, trazendo significativas contribuições para o 
emprego do Poder Naval. Destacam-se ainda entre os 
artigos a importância político-estratégica da evolução 
das relações internacionais estabelecidas pelo CFN, o 
aprimoramento de sua comunicação social e a dedi-
cação cada vez maior aos programas de cunho social, 
não descuidando da necessidade de se colaborar para 
a manutenção de uma sociedade justa e igualitária. 

Neste último ano, nossa permanente condição 
de pronto emprego foi colocada à prova inúmeras 
vezes. Assim, fruto de nosso planejamento e prepa-
ro prévio, estivemos em condições de responder ao 
chamado da nação nos episódios do incêndio flores-
tal na Amazônia, do derramamento de óleo ao longo 
de nossa costa e, agora, na dramática pandemia da 
Covid-19, a qual estamos empenhados em combater 
ao lado da sociedade brasileira. 

Pensar estrategicamente é se preparar para momen-
tos em que decisões rápidas precisam ser tomadas. É 
desta forma que o CFN deve se comprometer a con-
tinuar trabalhando, cumprindo o preconizado em seu 
planejamento e cuidando para que a gestão estratégica 

seja uma realidade em todas as Organizações Militares. 
Assim, seguiremos com maior segurança rumo ao futu-
ro e alcançaremos o sucesso em nossas missões.

Boa Leitura!
ADSUMUS!

A manutenção, no futuro, da confiança no Corpo 
de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil como uma 
ferramente militar decisiva e, principalmente, pronta 
a ser empregada onde, quando e conforme os interes-
ses do Estado Brasileiro passa por decisões tomadas 
no presente e originadas de um judicioso Planejamen-
to Estratégico.

Nesse contexto, a capa desta edição de ‘‘O Anfíbio’’ 
traz a figura de um Fuzileiro Naval e parcela dos meios 
necessários ao cumprimento de nossas missões, tudo 
disposto, simbolicamente, sobre um tabuleiro de xadrez, 
tendo ao fundo o Globo Terrestre. 

A imagem traz, assim, uma representação metafórica 
da importância da visão estratégica para a manutenção 
das capacidades operativas do Corpo de Fuzileiros Na-
vais e, consequentemente, para sua aplicação militar exi-
tosa em qualquer local do país ou do exterior.

O valor profissionalismo sintetiza os demais valores essenciais cultuados pelo CFN: a honra, 
a competência e a determinação. Ele é o valor que reúne atitudes morais e éticas, pautadas na 
disciplina e na qualificação técnico-profissional, que norteia a busca pelo cumprimento do dever 
sob qualquer circunstância, zelando sempre pela adequada utilização de recursos.

O Corpo de Fuzileiros Navais é formado integralmente por militares, em permanente con-
dição de pronto emprego em um amplo espectro de atividades. Tal capacidade para cumprir 
qualquer missão recebida, atendendo a qualquer tempo e em qualquer lugar os interesses 
nacionais, só se concretiza pelo alto grau de profissionalismo com que são forjados os com-
batentes anfíbios.

 
Espera-se do Fuzileiro Naval a busca constante por seu aperfeiçoamento. Ao pautar suas deci-

sões em conhecimento, estudo, técnica e experiências prévias, elimina-se o amadorismo – maior 
oponente de uma gestão profissional. Ao perseguir em seu dia a dia o comprometimento com o 
profissionalismo, nas tarefas mais simples às decisões mais estratégicas, o Fuzileiro Naval alcan-
ça a credibilidade que valida a admiração e o respeito junto a seus pares, superiores e subordina-
dos, elevando a imagem do CFN junto à sociedade brasileira.

PROFISSIONALISMO
Corpo de Fuzileiros Navais
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Introdução
Não há como pensar em Forças Armadas sem 

associá-las a um planejamento estratégico. Afi-
nal, este tem origem militar quando, na Grécia 
Antiga, os estrategistas aconselhavam os dirigen-
tes políticos sobre como manobrar suas batalhas 
para vencer guerras, não se limitando a mostrar 
apenas como vencer batalhas (BLACKERBY, 
2003).  Fiel a essa história, as Forças Armadas 
brasileiras não somente executam como buscam 
continuamente desenvolver suas metodologias 
de planejamento estratégico. 

A Marinha do Brasil (MB) tem trilhado o mes-
mo caminho, empenhando-se, permanentemente, 
no aprimoramento do seu Processo de Planeja-

O Planejamento Estraté-
gico na Marinha do Brasil

Figura 1 – Capas das publicações EMA-303 e EMA-300.

mento Estratégico. As atualizações da Sistemática 
de Planejamento de Alto Nível (SPAN) e do Pla-
no Estratégico da Marinha (PEM), publicadas em 
2017 (FIGURA 1), incorporaram modernos concei-
tos afetos ao tema, os quais, em respeito ao “ethos” 
hierárquico do estamento militar, impunham-se 
ser replicados em toda a Força.

Assim, o Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), em 
2018, elaborou o seu atual Plano Estratégico, deno-
minado Plano de Desenvolvimento Setorial (PDS), 
conforme as orientações advindas do Comando da 
Marinha. No entanto, a despeito de sua relevância, 
deve-se ter em mente que um Plano Estratégico é 
apenas uma pequena parte de um amplo processo 
de Gestão Estratégica. O sucesso desse processo não 
será possível sem o engajamento de todo o CFN, 
em todos os níveis. É importante, pois, conhecê-lo.

O PEM 2017, que sucedeu a versão até então vi-
gente, de 2008, foi estruturado à luz de importan-
tes conceitos, quais sejam: estabelecimento de uma 
Identidade Estratégica, composta pela Missão, Vi-
são de Futuro e Valores da Marinha; definição dos 
Objetivos Navais (OBNAV), sendo estes os objetivos 

estratégicos da Força; formulação das Estratégias e 
Ações Estratégicas Navais (EN e AEN); e apresenta-
ção de um Mapa Estratégico (BRASIL, 2017).

A Identidade Estratégica é o sustentáculo estra-
tégico de uma organização: a Missão expressa 
a razão pela qual a organização existe; a Visão 
apresenta um futuro desejável e possível, não 
devendo ser utópica, por um lado, mas ambicio-
sa, por outro; os valores definem os princípios 
que devem reger as ações e condutas ao longo 
do seu “caminho” para o futuro. Uma instituição 

Figura 2 – Mapa Estratégico – à esquerda, as perspectivas; à direita, os Objetivos Navais (OBNAV)
Fonte: BRASIL, 2019.

que não conhece esses seus componentes está fa-
dada ao insucesso.

A partir da Identidade Estratégica, foram tra-
çados os OBNAV, sendo estes orientados pela Vi-
são de Futuro da MB. Para alcançá-los, foram de-
finidas as EN e AEN, seguindo um encadeamento 
de ações em diversos níveis dentro da Força. O 
Mapa Estratégico, por sua vez, é uma ferramenta 
que traduz de forma visual os OBNAV, sendo es-
ses desdobrados em perspectivas que seguem um 
processo hierarquizado de criação de valores, no 

qual as mais inferiores contribuem para o atendi-
mento das superiores. 

Não obstante a revisão concluída em 2017, se-
guiu-se de imediato um novo ciclo de revisão, não 
somente do PEM, mas de todo o processo de plane-
jamento estratégico, em continuidade ao processo 
de aprimoramento. Como resultado desse trabalho, 
foi criada e publicada a Política Naval, a qual, sen-
do o documento de mais alto nível deste processo, 
passou a apresentar a Missão, a Visão de Futuro, os 
OBNAV e o Mapa Estratégico (FIGURA 2). 
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O Plano de Desenvolvi-
mento Setorial do CFN

Desde 2000, o CFN desenvolve o seu plane-
jamento estratégico por meio da realização de 
Simpósios. Até o momento, foram realizados 
em 2000, 2008 e 2015, portanto, em intervalos 
de oito e sete anos, respectivamente. Como 
resultado do III Simpósio, realizado em 2015, 
produziram-se as ações estratégicas que têm 
orientado as ações de desenvolvimento em an-
damento (ALMEIDA, 2016). 

O PDS-CFN 2018 incorporou essas ações no 
novo modelo proposto. Foram incluídos no do-
cumento, como produtos principais: a Missão, 
a Visão de Futuro, os Valores Organizacionais, 
os quais consolidam a Identidade Estratégica 
do CFN; os Objetivos Setoriais (OBSET), de-
correntes das AEN previstas no PEM que são 
de responsabilidade do CGCFN ou que lhe são 
afetas; e as Ações de Direção Setorial (ADS), 

Sobre o novo PEM, a ser publicado em breve, 
pode-se dizer que será uma versão mais objetiva, 
fruto do amadurecimento a respeito dos conceitos 
incorporados em 2017. Dentre as principais mo-
dificações, as EN serão suprimidas e as AEN que 
forem mantidas, serão reduzidas. Além disso, as 
Diretrizes para o Planejamento Naval (DIPNAV), 
as quais, em conjunto com as AEN e as Orienta-
ções do Comandante da Marinha (ORCOM), que 
orientavam os planejamentos decorrentes nos ní-
veis abaixo, também serão suprimidas. 

No que se refere a estes planejamentos decor-
rentes, o PEM 2017 instituiu, e a versão a ser publi-
cada manterá, os Planos de Direção Setorial (PDS), 
sendo estes “a junção das atividades realizadas 
no nível Operacional e Tático de cada Setor, com 
as ações estratégicas cuja execução lhe são afe-
tas” (BRASIL, 2017, p. 6-3). Assim, coube a cada 
Órgão de Direção Setorial (ODS) confeccionar os 
seus PDS à semelhança do PEM, sendo compos-
tos por Identidade Estratégica, Mapa de Contri-
buição (equivalente ao Mapa Estratégico no nível 
dos ODS), Objetivos de Direção Setorial (OBSET), 
Ações de Direção Setorial (ADS) e Atividades 
Operacionais/Administrativas de Direção Setorial.

Foi a partir dessa orientação que, em 2018, foi 
confeccionado o Plano de Desenvolvimento Seto-
rial do CFN (PDS-CFN) pelo Comando-Geral do 
Corpo de Fuzileiros Navais (CGCFN).

que derivam dos OBSET e definem as ações a 
serem empreendidas nos médio e longo prazos 
(BRASIL, 2018). 

Assim como no PEM, os OBSET foram or-
ganizados em perspectivas e apresentados em 
um Mapa Estratégico. Convém ressaltar que o 
PDS é um documento afeto ao CFN e, portanto, 
abrange o setor CGCFN e as OM do CFN su-
bordinadas ao Comando de Operações Navais 
(ComOpNav). Embora a Força de Fuzileiros da 
Esquadra (FFE) e as Unidades de FN Distritais 
tenham dois PDS direcionando-as, não há con-
flito, visto que o PDS-CFN prioriza as ações de 
preparo e o PDS-ComOpNav as de emprego, 
caracterizando o papel distinto dos dois ODS.

No PDS-CFN, observa-se que, como seria 
esperado, todos os OBSET estão associados à 
estrutura do CGCFN e suas OM subordinadas, 
quais sejam o Comando do Pessoal de Fuzilei-
ros Navais (CPesFN), o Comando do Material 
de Fuzileiros Navais (CMatFN), o Comando 
do Desenvolvimento Doutrinário do CFN (CD-
DCFN), o Centro de Educação Física Almirante 
Adalberto Nunes / Comissão de Desportos da 
Marinha (CEFAN/CDM) e o Centro de Defe-
sa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica 
(CDefNBQR). Replicam de forma clara, portan-
to, o papel do CGCFN no preparo do Corpo de 
Fuzileiros Navais (TABELA 1).

É importante destacar, ainda, que no pro-
cesso de planejamento estratégico do CFN, as 
Orientações Setoriais (ORISET) são de suma 
importância. Enquanto as ADS incluem ações 
de médio e longo e prazo, as Ações Decorrentes 
(AD), produtos das ORISET, representam ações 
de curto de prazo. É importante compreender, 
portanto, que deve haver um vínculo construti-
vo entre as AD e as ADS, a fim de que as ações 
do curto prazo contribuam para a consecução 
daquelas de médio e longo prazos. As AD não 
devem ser ações isoladas. Constrói-se o presen-
te a partir do que se deseja no futuro.

Não somente as ADS e as AD, mas também 
outros documentos de nível estratégico e de-
correntes, na MB e no CFN, compõe uma exten-
sa engrenagem que deve estar muito bem har-
monizada, sob o risco de se perder o foco e a 
unicidade de esforços na direção dos objetivos 
comuns. Desta finalidade, emergem inúmeros 
desafios afetos à Gestão Estratégica.

Tabela 1 – Mapa Estratégico do CFN
Fonte: BRASIL, 2018.

Perspectivas Objetivos Setoriais (OBSET)

Resultados para a MB

1) Dispor de uma Força (Recursos Humanos, 
Material e Doutrina) de pronto emprego, de ca-
ráter expedicionário e de Projeção de Poder;
2) Dispor de Efetivos de FN para emprego em 
apoio à Política Externa (Diplomacia Naval);
3) Aprimorar a higidez do Pessoal da MB, objeti-
vando otimizar o desempenho operacional; 
4) Contribuir com a transformação do Brasil em 
uma “Potência Olímpica”;
5) Dispor de uma estrutura para Defesa NBQR; 
e
6) Contribuir para a promoção da Comunicação 
Estratégica da MB.

7) Aprimorar a Gestão de Recursos Humanos 
de Fuzileiros Navais;
8) Aprimorar a Gestão de Material de Fuzilei-
ros Navais;
9) Aprimorar a Gestão do Conhecimento de 
Fuzileiros Navais;
10) Aprimorar a Prática do TFM na MB;
11) Aprimorar a Gestão dos Desportos na MB; e
12) Dispor de “vetores” de Comunicação Social 
associados ao CFN.

Processos Internos

Recursos

13) Captar, Capacitar, Valorizar e Reter Recur-
sos Humanos;
14) Otimizar e adequar a infraestrutura das 
OM do CFN;
15) Garantir a obtenção de Recursos Financei-
ros; e
16) Manter pessoal capacitado no que tange à 
CT&I.
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Há inúmeras maneiras de se abordar a ques-
tão da Gestão Estratégica. De forma simples, 
pode-se associá-la ao ciclo PDCA (“Plan”, “Do”, 
“Check”, “Act”)1, o qual bem destaca a natureza 
permanente, cíclica e contínua dos processos de 
planejamento. Uma vez publicado um Plano, res-
tam ainda inúmeros desafios para transformá-lo 
em ação (Do), avaliá-lo (Check) e corrigi-lo (Act) 
(FIGURA 3). 

Desafios para uma Gestão 
Estratégica eficiente no 
CFN

Cabe ao CGCFN liderar esse processo de Ges-
tão Estratégica no CFN. No entanto, esta tarefa 
será inócua se não houver a participação e o com-
prometimento de cada parcela da Instituição. As-
sim, antes de se pensar nas ações propriamente 
ditas, deve-se assumir que uma Gestão Estraté-
gica não será bem-sucedida sem a existência de 
uma bem consolidada Mentalidade Estratégica.

Lidar com planejamento e gestão estratégi-
cos é um exercício de fé, pois está se falando 
de ações que foram planejadas a partir de um 
futuro esperado. Quando o presente se mostra 
como uma sucessão de eventos muitas vezes 
inesperados, a tendência é atribuir pouco valor 
a um planejamento que estará direcionado para 
um futuro de dez ou vinte anos. Somam-se a 

1 - Planejar, executar, verificar e atuar.

Figura 3: O Ciclo PDCA
Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Figura-610-Ciclo-PDCA-Fonte_fig2_277331567.
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Referências

essa descrença as inúmeras demandas diárias, 
combinação esta que pode fazer o pensamento 
no futuro parecer uma tarefa, se não dispen-
sável, pelo menos adiável. A tendência é uma 
mentalidade imediatista, a qual é preciso evi-
tar. Faz-se necessário incutir na mente de todos 
que um processo de planejamento estratégico é 
essencial para o sucesso da Instituição, sendo a 
ferramenta ideal para reduzir as incertezas fu-
turas e produzir as ações necessárias em direção 
à Visão de Futuro idealizada.

Ainda que caiba ao CGCFN a função de pro-
tagonismo no estabelecimento deste pensamen-
to, cada OM na escala hierárquica tem a sua 
responsabilidade no fomento pelo comprometi-
mento, visto que a mais dedicada vigilância, se 
restrita àquela conduzida pelos níveis superio-
res, não surtirá o efeito desejado. A intensida-
de do dia a dia continuará a ser uma armadilha 
pronta para prender todos somente no presente, 
mesmo aqueles que têm consciência da relevân-
cia do planejamento estratégico.

Se houver a Mentalidade Estratégica, reduz-
-se o atrito e a natural dificuldade do processo. 
Acompanhar e avaliar o desenvolvimento de 
um Plano Estratégico é tarefa árdua e ininter-
rupta. Os indicadores de esforço e de resultados 
são ferramentas essenciais, porém complexas. 
São concebidos, colocados em prática, reporta-
dos e avaliados. Fica evidente, mais uma vez, a 
importância da participação de todos no proces-
so. Erros de execução, em qualquer uma dessas 
etapas, podem conduzir a conclusões precipita-
das e consequentes correções de rumo que, ao 
contrário do que deveria ser, afastam uma Ação 
Estratégica da sua finalidade, que é atender aos 
Objetivos Estratégicos.  

Essa breve abordagem sobre Gestão Estra-
tégica não esgota o tema. Há outras inúmeras 
preocupações concernentes ao assunto, dentre 
as quais pode-se citar as necessidades de: defi-
nição de uma metodologia de planejamento; ca-
pacitação de pessoal; estruturação dos setores 
responsáveis e definição de responsabilidades; 
definição de processos de acompanhamento e 
revisão; integração entre os documentos do nível 
estratégico em todos os níveis; comunicação; im-
plementação de um software de gerenciamento. 

O CGCFN tem se debruçado sobre estas de-
mandas, na busca permanente pela consolida-
ção de um processo de planejamento estratégico 
eficiente e condizente com a relevância do CFN 
para o futuro da MB e do Brasil.

A Gestão e o Planejamento Estratégicos na MB pa-
recem caminhar para a consolidação neste novo mo-
delo, sempre tendo em vista as oportunidades contí-
nuas de aprimoramento. Pode-se dizer que, enquanto 
ao Plano cabe apresentar a estruturação das engrena-
gens, recai sobre a Gestão a responsabilidade de fazê-
-las funcionar, atuando, quando necessário, para o seu 
aperfeiçoamento. No atual contexto, onde se apresen-
tam novos conceitos adotados na MB, vislumbra-se à 
frente um longo caminho de desafios ao CFN, o qual 
deve ser trilhado com sabedoria e comprometimento, 
a fim de que se adotem as devidas correções de rumo 
que permitirão ao Corpo consolidar um caminho se-
guro e profícuo em direção ao futuro.   

Ainda não é possível dizer se haverá o IV Sim-
pósio e, se ocorrer, como será. Essa sistemática de 
Simpósios tem se mostrado muito apropriada à con-
dução do planejamento estratégico do CFN e, salvo 
melhor juízo, deve ser mantida. Até 2023, quando 
deveria ocorrer o próximo Simpósio, parece ser o 
melhor caminho buscar a forma ideal para integrá-lo 
ao processo unificado da MB.

No corrente ano, o novo PEM demandará a pri-
meira revisão do PDS-CFN, tarefa que será conduzida 
pelo CGCFN com o apoio de suas OM subordinadas 
e do ComFFE. Será uma excelente oportunidade para, 
tão importante quanto aperfeiçoar as ações que guia-
rão os rumos do CFN para os próximos 20 anos, soli-
dificar uma Mentalidade Estratégica capaz de tornar 
mais eficiente o processo de Gestão Estratégica.



O ANFÍBIO • 2020      1514   O ANFÍBIO • 2020 

CMG (RM1-FN) Ludovico A. Cunha Velloso 
CC (FN) André Noronha de Oliveira

Programa de Implementação 
da Gestão de Ciclo de Vida de 
Materiais para o CFN



O ANFÍBIO • 2020      1716   O ANFÍBIO • 2020 

A eficácia da logística em combate é fundamen-
tal para o êxito de uma força armada em um con-
flito. Dentro dos ramos da logística, a de material, 
também conhecida como de Ativos, continua a 
exercer influência significativa na prontidão e em 
sua capacidade de combate.

A evolução tecnológica do material de defesa, 
somada à diversidade e à variedade de equipa-
mentos e sistemas de emprego militares, repre-
senta um imenso desafio para logística de mate-
rial militar no século XXI, pois requer sistemas de 
informações digitais capazes de processar grandes 
quantidades de informações com tempestividade, 
além do correto gerenciamento do material em to-
dos os níveis. Este processo de acelerada evolução 
tecnológica vem transformando as estruturas das 
Forças Armadas e dos setores de Defesa de diver-
sos países conforme Toffler e Toffler (1995).

Segundo Motta et al. (2017) necessita-se au-
mentar o conhecimento de natureza interdiscipli-
nar sobre políticas e gestão de Defesa (incluindo 
a logística de material), realizando a integração 
da sociedade com o Sistema Nacional de Defesa 
sobre as possibilidades de ações na área da admi-
nistração militar. No campo brasileiro, as políti-
cas públicas, como a Política Nacional de Defesa 
(PND), Estratégia Nacional de Defesa (END), Po-
lítica Nacional da Indústria de Defesa (PNID) e o 
Livro Branco da Defesa (LBD) contribuíram para 
um aumento qualitativo desta integração. 

A END impõe uma reorganização da estrutura 
das Forças Armadas, no que se refere ao preparo 
e aos novos desafios tecnológicos (Brasil, 2012).

A referida reestruturação com ênfase voltada 
para Gestão do Ciclo de Vida do Material (GCV) 
foi composta, no âmbito do Ministério da Defesa 
(MD), com a criação da Comissão de Ciclo de Vida 
de Produtos de Defesa (CVPRODE), que conta 
com representantes da Marinha, do Exército Brasi-
leiro (EB) e da Força Aérea Brasileira (FAB), dentro 
da estrutura do Centro de Apoio a Sistemas Logís-
ticos de Defesa (CASLODE). Particularmente na 
Marinha do Brasil (MB), em 2013, foi criada a Dire-
toria de Gestão de Projetos Estratégicos (DGePM), 
OM que mantém uma Superintendência exclusiva-
mente dedicada à GCV de material. 

Ressalta-se que esta reestruturação foi acom-
panhada do esforço das Forças e do MD em ali-
nhar sua doutrina com as normas internacionais 
sobre a GCV.

Neste ínterim, o Corpo de Fuzileiros Navais 
(CFN) criou um Grupo de Trabalho para elabo-

1. Introdução

A presente pesquisa se baseia no método de 
pesquisa bibliográfica. Segundo Gil (1999), a pes-
quisa bibliográfica é uma investigação desenvol-
vida com base em material já elaborado, consti-
tuído principalmente de livros, artigos e normas, 
onde busca uma contribuição ou resposta ao pro-
blema proposto. 

Desta forma essa pesquisa tem como etapas, 
uma revisão das normas sobre a logística de 
material no MD, MB e CFN, seguida de uma re-
visão pelas normas internacionais e nacionais 
afetas ao tema da GCV. Em uma terceira etapa 
realiza-se a descrição de como o estudo do GT, 
para PROGCV-CFN, foi conduzido, seguido de 
uma explanação sobre os resultados alcançados, 
descrevendo uma visão estratégica sobre o pro-
blema, conjuntamente com a descrição dos ma-
croprocessos da GCV no CFN e seus principais 
agentes. Por fim, elencar algumas áreas afetas 
diretamente no nível operacional. 

rar um Programa de Implementação de Gestão 
de Ciclo de Vida de Materiais, que consiste em 
um programa de trabalho de médio e longo pra-
zo com uma abordagem multidisciplinar e sistê-
mica, voltado para a Gestão de Projetos, atuali-
zação/revisão/elaboração de normas do CGCFN 
e procedimentos do Comando do Material de 
Fuzileiros Navais (CMatFN).

O objetivo deste artigo é apresentar como este 
estudo foi conduzido e, concisamente, apresen-
tar os resultados obtidos neste programa. Para 
tal, o trabalho está estruturado em seções que 
apresentam: na segunda seção, a metodologia 
de pesquisa; na terceira seção, as normas atuais 
sobre a logística de material do MD, MB e CFN, 
além de descrever as normas internacionais e 
afins a GCV; e na quarta seção, uma visão geral 
dos principais resultados observados no objeto de 
estudo, além de implicações gerenciais, seguido 
de uma conclusão.

2. Metodologia de Pesquisa

3. Normas sobre a Logística de 
Material

Segundo Jomini et al (2007), a logística é a ação 
que conduz à preparação e sustentação das cam-
panhas, enquadrando-a como a ciência dos de-
talhes dentro dos Estados Maiores. Porém, como 
ciência teve sua origem nas teorias criadas e de-

senvolvidas pelo Tenente Coronel Thorpe, do 
Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA que publi-
cou o livro “Logística pura: a ciência da prepara-
ção para guerra” Kane (2012). Segundo Thorpe, 
a logística se situa no mesmo nível da estratégia 
e da tática dentro da Arte da Guerra. 

Como exemplo de definição de logística mi-
litar cita-se: “... é o conjunto de atividades re-
lativas à previsão e à provisão dos recursos e 
dos serviços necessários à execução das mis-
sões das Forças Armadas” (Brasil, 2002). Por 
conseguinte, descrevem-se os principais pon-
tos afetos às normas de logística no MD, MB 
e CFN, seguido pelas normas internacionais e 
nacionais sobre GCV.

3.1 Normas sobre a Logística no MD
Pela Portaria Normativa Nº 614/MD, de 24 

de outubro de 2002, instituiu-se o Manual sobre 
a Doutrina da Logística Militar (LM). Esta nor-
ma descreve os conceitos sobre os fundamentos 
da LM, conceitua e cita todas as funções logísti-
cas, além de descrever o apoio e o planejamento 
LM. Nota-se, portanto, que a doutrina de GCV 
ainda não estava vigente. Contudo, dada a mu-
dança de paradigma para a referida doutrina, 
em 2017 o MD instituiu o CASLODE, como par-
te do processo de incorporação de novas res-
ponsabilidades decorrentes da assinatura do 
acordo AC/327 para participação do Comitê do 
Ciclo de Vida de Sistema de Defesa e atuação 
como “Plataforma de Tecnologia da Informação 
para Gestão do Conhecimento sobre a BID”. 

Assim, está em processo de aprovação no MD 
uma Doutrina de Gestão do Ciclo de Vida de Sis-
tema de Defesa (GCVSD), com a finalidade de 
padronizar a abordagem de gestão de ciclo de 
vida de SD e método para a estimativa e análi-
se do custo do ciclo de vida, a serem executados 
pelas Forças Singulares e pelos órgãos subordi-
nados ao MD, chamado de Manual de Boas Prá-
ticas para GCVSD. Esta doutrina foi elaborada 
de acordo com o referencial teórico das normas 
NATO AAP-20 (Life Cycle Model), AAP-48 
(System Life Cycle Process) e ISSO/IEC 15288. 

Segundo o referido manual a GCV é dividi-
da em seis fases: Concepção, Desenvolvimen-
to, Produção, Operação, Apoio e Desfazimen-
to. Ressalta-se que deverão ser estabelecidos 
mecanismos de acompanhamento da evolução 
das atividades e processos a fim de viabilizar a 
GCVSD. Esses podem ser sob a forma de Marcos 
de Transição ou Pontos de Decisão/Controle. 

3.2 Normas sobre a Logística na MB
As normas vigentes sobre a logística de ma-

terial não sofreram atualizações para a Dou-
trina do Ciclo de Vida explicitamente, pois em 
alguns manuais observam-se os conceitos im-
plícitos com uma descrição antiga. O EMA-300 
– Plano Estratégico da Marinha (RES) (Rev-3) 
discorre sobre o Planejamento Estratégico da 
Marinha (PEM), interligando-o com o PND e a 
END. Descreve o Sistema de Planejamento Es-
tratégico da Marinha (SISPEM), o qual englo-
ba o gerenciamento do sistema, planejamento 
e cenários prospectivos, gestão estratégica, in-
teligência estratégica e gestão de riscos, todos 
interligados por uma ferramenta de Tecnologia 
da Informação (TI). 

O EMA-400 – Manual de Logística da Mari-
nha (Rev-2, Mod-2) discorre sobre os conceitos 
básicos sobre a logística naval, funções logísti-
cas, responsabilidades e planejamento logístico. 
Porém, destaca-se o Capítulo 6, que descreve 
alguns conceitos sobre o Apoio Logístico Inte-
grado (ALI) e seu Planejamento. Cabe ressaltar 
que o ALI é englobado pela GCV. 

O EMA-420 – Manual de Logística de Mate-
rial (Rev-2, Mod-1) é empregado para os pro-
cessos de obtenção e modernização de meios, 
onde descreve as responsabilidades dos agentes 
em cada fase do processo, estabelecimento de 
Requisitos de Estado-Maior (REM) e requisitos 
de Alto Nível de Sistemas (RANS) - documentos 
norteadores e que descrevem as características 
dos meios a serem adquiridos, além de des-
crever as cinco fases na obtenção, quais sejam, 
Concepção, Preliminar, Contrato, Execução e 
Avaliação Operacional. Adicionalmente, expõe 
todos os processos sobre o Programa Geral de 
Manutenção (PROGEM) e processos para baixa 
e transferência de meios para a reserva. Nota-se 
que, apesar do manual não citar a GCV, inter-
ligam-se as suas fases (descritas no Manual de 
Boas Práticas) aos processos descritos no referi-
do manual, vide Figura 1.

O manual é abrangente e apresenta alguns 
modelos de CV, exemplos de entradas e saídas 
para as fases do CV, áreas de interesse relacio-
nadas à doutrina da GCV, Gestão de Projetos, 
Gestão de Aquisição, Apoio Logístico Integra-
do (ALI), Gestão de Configuração, Conceitos 
sobre Gestão e Sistema de Gestão do CV SD e 
elementos deste Sistema. 



O ANFÍBIO • 2020      1918   O ANFÍBIO • 2020 

A única norma vigente que pode ser citada uma 
estrutura para a GCV é o DGMM-0130 – Manual do 
Apoio Logístico Integrado, porém com ressalvas. 
Esta norma discorre sobre o ALI. Os principais ele-
mentos do ALI são: planejamento de manutenção, 
força de trabalho e pessoal, apoio ao abastecimen-
to, equipamentos de apoio e teste, treinamento e 
equipamentos para o treinamento, documentação 
técnica, recursos computacionais, acondicionamen-
to, manuseio, armazenagem e transporte, e instala-
ções de apoio. Apresentam-se na norma os macro-
processos do ALI, onde o input deve estar dentro do 
Programa de Reaparelhamento da Marinha (PRM), 
paralelamente aos processos de obtenção tem-se o 
planejamento inicial do ALI com seus agentes, tendo 
como produto o Plano do ALI (PALI). Estes macro-
processos geram um banco de dados que servirão 
de realimentação para o PALI e registros para novos 
processos de obtenção.  

Outro ponto que se destaca é a Análise do Apoio 
Logístico que está diretamente interligada aos con-
ceitos de: Manutenção Centrada na Confiabilidade 
(MCC), Análise do Nível de Reparos (LORA) e De-
terminação do Nível de Sobressalentes necessários 
ao longo da vida útil. De acordo com Smith (1992), 
a MCC tem o propósito de preservar as funções do 
sistema, identificar os modos de falha funcionais e 
selecionar as tarefas aplicáveis e efetivas na preven-
ção das falhas, além de utilizar a Análise dos Modos 
e Efeitos das Falhas (Failure Mode, Effects Analysis – 
FMEA) que é um método analítico para identificar e 
documentar, de forma sistemática, todos os modos 
de falhas em potencial.

Por fim, o manual descreve os custos do CV do 
sistema, ou Life Cycle Costs (LCC). O conceito de 
LCC foi aplicado inicialmente pelo Departamen-
to de Defesa dos EUA (DoD). Sua importância na 
defesa foi estimulada pelas descobertas de que os 
custos de operação e apoio para sistemas de ar-
mas típicos representavam até 75% do custo total 
(Gupta 1983). Portanto, cabe destacar que o LCC 
leva em conta todos os custos diretos e indiretos 
desde a fase de Pré-Concepção/Concepção até o 
Desfazimento do sistema. 

3.3 Normas sobre a Logística no CFN
No CGCFN-12 – Normas para Administração de 

Material do CFN  (1ª Revisão) observa-se, no Capítulo 
9, a normatização sobre a Obtenção e Modernização 
de Meios e Equipagens de Fuzileiros Navais. Neste 
Capítulo, cabe ao CGCFN coordenar todo o processo, 
sendo assessorado pelo CMatFN. Este processo é divi-
dido em cinco fases: Concepção, Preliminar, Contrato, 
Execução e Avaliação Operacional. Na primeira fase o 
CGCFN colabora com a elaboração do REM (EMA) e 
do RANS (ComOpNav), e o Gerente do Projeto (GP) 
inicia um Estudo de Exequibilidade, que ao seu final 
gerará um relatório (REE). Outro ponto importante 
nesta fase é que o REM e REE podem ser apreciados 
pela Comissão Permanente para Estudo do Reapare-
lhamento do CFN (CoPER), que é uma Comissão Es-
pecial, de caráter permanente, que tem por finalidade 
assessorar o Comandante-Geral do CFN nos assuntos 
concernentes à coordenação da obtenção de meios de 
Fuzileiros Navais, reunindo, em um único foro de de-
bates, representantes dos setores operativo e de apoio, 
cujos pareceres deverão expressar o pensamento dos 
respectivos comandos (Brasil, 2012). Ressalta-se que 
nesta fase tem início a um esboço do Plano de Geren-
ciamento do ALI (PGALI).

Na fase Preliminar destacam-se estudos mais de-
talhados pelo Setor Operativo e GP, culminando 
nos Requisitos Táticos Operacionais. A fase do Con-
trato, é conduzida pela Diretoria Especializada (DE) 
observam-se todos os Requisitos de Apoio Logístico 
no Plano de Obtenção, com todas os respectivos ele-
mentos do ALI presentes. A Execução é realizada pelo 
Grupo de Fiscalização e Recebimento (GFR) pelo Tes-
te de Avaliação de Fábrica (TAF) com a elaboração do 
Termo de Recebimento ao final. Por fim, tem-se a fase 
da Avaliação Operacional que é executada pelo Setor 
Operativo após a incorporação do meio. Após o Re-
latório da Avaliação Operacional ter sido expedido, o 
CMatFN elabora a respectiva normatização especiali-
zada (CMatBoTec) do meio, descrevendo as suas par-
ticularidades operacionais e de manutenção. 

Cabe ressaltar que o GP é composto por repre-
sentantes do Comando do Pessoal de Fuzileiros 

Figura 1 – Relação entre as fases das normas do EMA e MD

Navais (CPesFN), CMatFN, ComFFE, DE pertinen-
tes, Sistemática do Plano Diretor (SPD) e Diretoria 
de Abastecimento da Marinha (DAbM).  

Portanto, até então foram abordadas as fases 
do GCV da Concepção, Produção e Desenvolvi-
mento (mesmo quando é realizada uma obtenção 
por oportunidade). É importante destacar, que a 
mudança cultural da GCV não implica em um 
abismo muito grande quando comparado com as 
normas vigentes.

3.4 Normas Internacionais e Nacionais 
afetas a GCV

Primeiramente cabe um esclarecimento, pois 
as normas que serão descritas neste tópico são as 
norteadoras de todos os conceitos e processos para 
a GCV e serviram de base para elaboração do Ma-
nual de Boas Práticas pelo MD.

A Organização do Tratado do Atlântico Nor-
te (OTAN) detém uma Política de Gerencia-
mento do Ciclo de Vida, onde suas principais 

Figura 2 – Chegada das novas Vtr CLAnf no Rio de Janeiro

normas são a AAP-20 (Life Cycle Model) é um 
documento de orientação genérica que forne-
ce as informações padronizadas para gerencia-
mento de programas. Tanto a Política e a AAP-
20 devem ser usadas em conjunto com a norma 
AAP-48 (System Life Cycle Process), a qual define 
os processos para o gerenciamento do CV e se 
tornou o manual padrão para implementação de 
uma estrutura orientada para o GCV.

A NATO AAP-48 utiliza a ISO / IEC 15288: 
2008 - “Engenharia de Sistemas-Processos do Ci-

Ainda na CGCFN-12 é apresentado o SMP do 
CFN, atribuído ao CMatFN, porém com a concor-
rência de todas as unidades do CFN, ou seja, to-
das as OM têm uma parcela de responsabilidade. 
As particularidades deste sistema são descritas no 
CGCFN-121 - Política de Manutenção do CFN e 
na CMatBoTec-3100-11-2013 (SMP do CFN). Fina-
lizando, são apresentados os procedimentos para 
a destinação do material, englobando as fases de 
Operação (particularmente Apoio) e Desfazimento. 
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4. O programa de Implantação 
da GCV no CFN e os resultados 
alcançados

Figura 3 – Entrega de uma Case Logística no Haiti pela MB

clo de Vida do Sistema” como base para a imple-
mentação do GCV. Portanto, apresentaremos esta 
última, pois existe duplicidade entre elas. Na ISO/
IEC 15288 realiza a divisão dos macroporcessos 
do GCV em quatro grandes grupos: Agreement 
Processes, que correspondem aos processos defini-
dos entre 2 organizações por meio de um contra-
to; Enterprise Process, que fornecem os recursos e 
a infraestrutura necessários para apoiar projetos 
e garantir a satisfação dos objetivos organizacio-
nais e acordos estabelecidos; Project Process, que 
realizam o acompanhamento dos projetos, contro-
lando a execução dos mesmos; e Technical Process, 
que otimizam o sistema e reduzem o risco, ga-
rantindo que os produtos e serviços estejam em 
conformidade com as expectativas ou requisitos 
estabelecidos, incluindo segurança e proteção ao 
meio ambiente. 

  Outra importante norma correlata ao assunto 
é a ABNT NBR ISO 55000:2014 –Gestão de Ativos. 
Nesta é estabelecida uma Política para gestão dos 
ativos, descrevendo as formas de planejamento, 
execução (com relações diretas de indicadores de 
desempenho), gerenciamento de riscos, análise do 
sistema de gestão e busca da melhoria contínua.

O estudo em tela teve como ponto de partida 
a identificação das áreas do conhecimento re-
levantes para a GCV de material e dos campos 
da MB que tem relacionamento com as práticas 
dessa gestão. Dos campos de conhecimento fo-
ram destacados os seguintes: a gestão estraté-
gica, a gestão de recursos humanos, a gestão 
de portfólio, programas e projetos, a gestão por 
processos, a gestão de contratos e acordos ad-
ministrativos, a gestão de cadeia de suprimen-
tos, a engenharia de sistemas e engenharia de 
manutenção, com ênfase nos conceitos de dis-
ponibilidade, confiabilidade e manutibilidade. 
No que tange às áreas de atuação da MB, foram 
destacadas as de Recursos Humanos, Ensino, 
Sistema de Manutenção Planejada (SMP), Sis-
tema de Abastecimento da Marinha (SAbM), 
Sistemas Corporativos de Tecnologia da In-
formação (TI), Infraestrutura, Reaparelhamento e 
Sustentabilidade do acervo. Observa-se na Figura 3 

um exemplo de entrega de case logística no Haiti, 
englobando assim diversos campos citados acima.

Com base, na estratégia organizacional, na 
identificação dos campos de atuação e das áre-
as de conhecimento do interesse da GCV e nos 
fatores condicionantes, foi estabelecido o se-
guinte propósito para a condução do estudo: 
elaborar um programa para implantar a meto-
dologia da GCV, tendo como base a doutrina 
emanada pelo EMA e as normas internacionais 
e nacionais afins, com vistas a aprimorar a Ges-
tão do Material de competência do CFN.

O Programa de Implantação da Gestão de Ci-
clo de Vida do Material do CFN (PROGVC-CFN) 
é um programa multidisciplinar e abrangente, e 
foi concebido para ser conduzido no médio pra-
zo (dois a cinco anos), para difundir e implantar 
esta filosofia de gestão, de modo a consolidar as 
boas práticas e criar cultura organizacional con-
sistente no âmbito das OM de FN.  

O estudo foi conduzido em três fases, não 
necessariamente em modo sequencial.

A Fase 1– Estratégia: consiste na identifica-
ção dos pontos relevantes da estratégia, dos 
planos e das ações estratégicas do interesse da 
MB e do CFN; 

A Fase 2– Conceitos sob enfoque normativo 
e procedimental: visa apreciar as normas, os 
processos e os procedimentos vigentes, no âm-
bito da MB, MD e normas afins; e

A Fase 3– Campos: consiste na identificação 
de ações e medidas a serem empreendidas, nos 

4.1 Fase 1- Estratégia

O estudo dos fatores e aspectos atinentes à 
Estratégia Organizacional identificou como es-
sencial que, além de fazer constar no PEM, as 
ações estratégicas pretendidas, para o planeja-
mento da obtenção com as respectivas metas de 
reaparelhamento, revitalização e desfazimento, 
que fossem observados os Planos Plurianuais 
(PPA) do Governo Federal, visando garantir 
que no planejamento de médio e longo prazo, 
capacidades consideradas essenciais ao CFN, 
fossem mantidas ou atingidas.

Tais capacidades e as ações estratégicas rela-
cionadas à GCV devem constar dos objetivos e 
metas quadrienais, constantes do Plano de Di-
reção Setorial (PDS) do CFN, assim como das 
Ações de Decorrentes (AD) e das Orientações 
Setoriais (ORISET), contemplando objetivos a 
serem atingidos anualmente. 

No âmbito do CMatFN, o Plano Estratégico 
Organizacional deve conter metas que concor-
ram diretamente para a GCV, perfeitamente 
alinhadas com os objetivos estabelecidos no 

Figura 4 – Representação esquemática - Fase 1

campos de atuação selecionados como relevan-
tes para o PROGCV-CFN tendo sido identifi-
cados os seguintes campos: Recursos Humanos 
(RH); SMP; Sistema de Abastecimento da Mari-
nha; Tecnologia da Informação; Infraestrutura; 
e Reaparelhamento e Sustentabilidade.
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Figura 5 – Representação esquemática - Fase 2

4.2 Fase 2- Conceitos

No que diz respeito aos conceitos mais relevan-
tes a serem considerados na GCV do Material do 
CFN, foi verificada a necessidade de, com base nas 
publicações da MB, do MD e nas normas interna-
cionais e nacionais afins, identificar e classificar os 

processos a serem executados na GCV. A Figura 5 
apresenta a representação esquemática desta fase.

Nesta fase buscou-se mapear os macropro-
cessos existentes na MB e no CFN, de acordo 
com as normas EMA-400 (Rev-2, Mod-2), EMA 
420 (Rev-2, Mod-1), DGMM-0130, CGCFN-12 
e CGCFN-121 – Política de Manutenção de 
Material do CFN, além de identificar os ma-
croprocessos descritos nas normas ISSO/IEC 
15288:2008, NATO AAP-20, NATO AAP-48, 
ABNT NBR ISSO 5500 e Manual de Boas Prá-
ticas para GCVSD, visando alinhar e adequar 
conceitos e processos. Como resultado do estu-
do nesta fase definiu-se os novos macroproces-
sos com seus respectivos agentes e responsá-
veis na GCV, vide Figura 6.

Observa-se, portanto, a existência de três 
grandes blocos: Processos de Gestão Organiza-
cional Capacitadores de Projetos, Processos de 
Gerenciamento de Projeto e Processos Técni-
cos. Nesse modelo de classificação e divisão de 
atribuições tem grande destaque a participação 
do Setor Operativo em praticamente todo o CV 
e a necessidade de aprimoramento da capaci-
tação dos recursos humanos para fazer face às 
exigências técnicas e gerenciais da GCV.

PDS e nas ORISET do CGCFN. O Planejamento 
de médio e longo prazo seria incorporado ao 
Plano de Material do CFN, que contemplará um 
horizonte temporal de três Planos Plurianuais 
(PPA), contendo ações no médio prazo, no pró-
ximo PPA e no longo prazo dois períodos, cada 
qual de quatro anos subsequentes, ou seja, um 
plano para os próximos doze anos.

Além da questão temporal, cabe mencionar 
que o processo de planejamento estratégico de-
verá ser pautado no planejamento baseado em 
capacidades (PBC), que de acordo com a meta 
estabelecida pelo MD, deverá estar plenamente 
implementado até 2025. 

A Figura 4 apresenta esquematicamente a vi-
são do planejamento estratégico organizacional 
no CGCFN, sob o enfoque da GCV.

Figura 6 – Macroprocessos da GCV no CFN

4.3 Fase 3- Campos
Os impactos identificados nesta fase do estudo 

desenvolvido pelo GT possibilitaram a elaboração de 
propostas para cada campo de atuação considerado, 
aqueles que estão diretamente relacionados aos ma-
croprocessos identificados na fase anterior. A Figura 
7 mostra a representação esquemática desta fase.

Figura 7 – Representação esquemática - Fase 3

No que diz respeito aos RH, ficou evidenciada a 
necessidade de aprimorar a seleção, o controle e a 
distribuição desses recursos nas funções atinentes 
às atividades logísticas. Assim, deve-se aperfeiçoar 
o emprego da funcionalidade Habilitação Militar 
do SIGeP pelos Gerentes do CMatFN e Oficiais de 
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Pessoal e de Logística das OM-FN, com fulcro na 
melhoria dos levantamentos das necessidades de 
capacitação e do aproveitamento dos militares nes-
sas funções, tanto no que diz respeito à operação, 
quanto à manutenção dos meios.

No que tange à capacitação dos RH, ficou paten-
te a necessidade de aprimorar a preparação de Ge-
rentes do CMatFN, por meio da criação de um está-
gio de curta duração específico para este fim. Outro 
aspecto importante no que diz respeito às gerências 
do CMatFN é o aproveitamento dos cursos de pós-
-graduação oferecidos pelo Instituto Militar de En-
genharia do Exército Brasileiro e outras Instituições 
Federais. O aproveitamento de Oficiais egressos 
desses cursos tem contribuído para melhorar, sig-
nificativamente, a qualidade dos trabalhos técnicos 
desenvolvidos pelas gerências do CMatFN. 

No que se refere ao ensino, deve-se enfatizar a 
capacitação de RH para atuarem como Oficiais de 
Logística e Manutenção, tendo sido verificada a 
necessidade de revisão e atualização do conteúdo 
dos cursos ministrados pelo CIASC, com ênfase na 
GCV e nos campos do conhecimento associados a 
este tipo de gestão. No que diz respeito às Praças, 
com base na apreciação do conteúdo dos cursos de 
carreira e das exigências atuais das funções exerci-
das nas atividades de manutenção e abastecimento.

No SMP, deve-se aprimorar a programação da 
manutenção, com ênfase na qualidade dos perío-
dos de manutenção executados. Para tal, é funda-
mental criar uma Equipe de Engenharia de Ma-
nutenção e, recompor, reestruturar e capacitar às 
equipes de manutenção das OM operativas. Em 
paralelo, os registros de dados de manutenção e 
abastecimento nos sistemas de TI devem ser aper-
feiçoados, principalmente, no SIGEM. Tais regis-
tros são fundamentais para o controle da dispo-
nibilidade, da manutibilidade e da confiabilidade 
do material, assim como dos custos incorridos na 
execução das rotinas de manutenção.

Quanto ao SAbM, foram identificadas duas 
oportunidades de melhoria. A primeira diz respei-
to à inclusão de Gerente participante da DAbM, 
desde o período de pré-concepção, visando à parte 
do PALI, que compete àquela DE, no projeto de 
obtenção. A segunda diz respeito à catalogação 
dos sistemas, equipamentos, equipagens e seus 
componentes do material incorporado ao acervo 
do CFN. Vislumbra-se a necessidade da atuação 
conjunta do CMatFN com a DAbM, a fim de aper-
feiçoar a sistemática de abastecimento de com-
ponentes do material da jurisdição do CMatFN, 
otimizando a cadeia de suprimento e aumentan-
do a eficiência do controle dos estoques no futuro 

Centro de Intendência da Marinha em Parada de 
Lucas e dos paióis das OM.

No que se refere aos sistemas de TI, destaca-
-se a necessidade de aprimoramento pelo CFN 
do emprego do subsistema de Gerenciamento de 
Projetos do SINGRA. Paralelamente, em relação ao 
SIGEM, estabeleceu-se a meta de transformar esse 
sistema no principal sistema de TI atinente à GCV 
do CFN, tendo sido proposto como medidas a se-
rem adotadas a introdução de todos os relatórios de 
informações gerenciais demandados das OM-FN, 
constantes da publicação CGCFN-121, e os regis-
tros atinentes ao planejamento, programação e 
controle de execução das rotinas de manutenção 
previstos no Boletim Técnico do CMatFN. Adicio-
nalmente, o SIGEM deverá no médio e no longo 
prazos incorporar funcionalidades associadas ao 
processo de reaparelhamento e gestão do portfólio 
do CFN, contemplando o processo decisório ati-
nente à CoPER, do Conselho Técnico do CMatFN, 
assim como a elaboração e atualização do Plano de 
Material do CFN.

Como outro ponto de relevância no tocante ao 
emprego dos sistemas de gerenciamento pautados 
no uso de TI, destaca-se a participação do CFN no 
desenvolvimento do Projeto GCV-SIGMAN. Pri-
meiramente com a participação do Projeto de Im-
plantação de uma arquitetura de TI para a GCV. 
Esta arquitetura é centralizada em Sistema Digital 
para Função Logística Manutenção, SIGMAN. Este 
sistema é o embrião da arquitetura de TI e subs-
tituirá o atual Sistema de Manutenção Planejada, 
permitindo plena e adequada integração com de-
mais sistemas corporativos da MB, notadamente o 
SINGRA, bem como terá característica de Sistema 
de Informações Gerenciais e Apoio a Decisão.

Outra área de extrema relevância para a GCV 
é a infraestrutura física, com ênfase nas insta-
lações de manutenção e abastecimento. Quanto 
às instalações de abastecimento, ao contrário do 
que se projetava, a posse de paióis de bordo nas 
OM operativas, com suas respectivas dotações 
de sobressalentes, não garantiu a disponibili-
dade desses itens para realização das rotinas de 
manutenção. O que se propõe neste artigo é que, 
na medida das disponibilidades e prioridades 
orçamentárias, sejam modernizadas e, quando 
possível, centralizadas as instalações fixas das 
OM-FN, incluindo o CTecCFN e o CeIMPL, en-
xugando e tornando mais eficiente à cadeia de 
suprimento e a estrutura de manutenção. 

No que se refere ao reaparelhamento, verificou-
-se a necessidade de se modernizar os processos 
da CoPER. Para tal, três pontos devem ser objeto 

4. Conclusão
Em que pese os aspectos do ambiente externo 

imporem à MB e ao CFN a adoção de medidas de 
GCV, manter-se na vanguarda é tradição dos Fu-
zileiros Navais. Apesar da abrangência e do ca-
ráter multidisciplinar desse tipo de gestão, que 
afetam a Estratégia Organizacional, os Processos 
Decisórios e de Gestão, assim como diversos ou-
tros campos de atuação, em especial os recursos 
humanos envolvidos na GCV, o estudo desen-
volvido no âmbito do CGCFN logrou identificar 
e propor medidas e estudos específicos que po-
dem ser implementados, em curto, médio e lon-
go prazos, que farão parte do PROGCV-CFN. 

Desde os estudos realizados com base na 
evolução doutrinária e no Planejamento Base-
ado em Capacidades, passando pelos aspectos 
tecnológicos associados ao desenvolvimento 
de novos meios, pela elaboração dos requisi-
tos técnicos e operacionais relevantes para o 
desenvolvimento, para a produção e avaliação 
operacional do material, contemplando o pla-
nejamento e a execução da operação e do Apoio 
Logístico integrado, até o desfazimento, a im-
plementação das medidas propostas neste pro-
grama é fundamental para dotar os GptOpFuz-
Nav da requerida prontidão operativa pautada 
em elevados índices de disponibilidade, confia-
bilidade e manutibilidade do material, contri-
buindo diretamente para o aprimoramento da 
gestão do material do acervo do CFN.
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de estudos e adoção de medidas que concorram 
diretamente para isso: a primeira diz respeito ao 
emprego de sistemas de apoio à decisão nos pro-
cessos associados ao reaparelhamento; a segunda 
é a adoção de método para aprimorar a eficiência 
na projeção de custos e ao registro e avaliação dos 
custos ao longo do CV do material; e a terceira diz 
respeito à medição do desempenho do material, 
tanto no que diz respeito à disponibilidade quanto 
no que se refere à manutibilidade e a confiabilida-
de. Isso implica rever os processos e procedimen-
tos da CoPER, do Conselho Técnico do CMatFN, 
das Visitas Técnicas e das funcionalidades do 
SIGEM, além da sistemática de elaboração e de 
revisão do Plano de Material do CFN, para aten-
der as necessidades de modernização do processo 
de reaparelhamento do CFN.
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O RÁDIO DEFINIDO 
POR SOFTWARE (RDS) 
DE DEFESA E O CFN
CMG(EN) Ítalo Ramella 
CF(FN) Aderlan Ricardo Lima Rodrigues
CT(EN) Mauro Quiles de Oliveira Lustosa

1 - INTRODUÇÃO

As inovações tecnológicas das últimas décadas 
implicaram em mudanças significativas na arte da 
guerra, pois proporcionaram aos chefes militares e 
demais estudiosos do assunto, novas ferramentas 
para conquistar vitórias sobre seus oponentes.

Essas inovações tecnológicas quando aplicadas 
em um ambiente de incertezas, característico dos 
conflitos atuais, permitem que o Corpo de Fuzi-
leiros Navais (CFN), por meio dos Grupamentos 
Operativos de Fuzileiros Navais (GtpOpFuzNav), 
desempenhe suas atividades utilizando cadeias 
de comando para a disseminação de ordens e 
otimização dos processos decisórios, cujas infor-
mações acontecem praticamente em tempo real, 
empregando sistemas1 de voz, dados ou imagens 
existentes. Essa complexidade, característica das 
cadeias de comando, deve ser entendida em sua 
plenitude com a finalidade de permitir o seu cor-
reto dimensionamento, seja pelo emprego de re-
cursos materiais ou humanos.

A Estratégia Nacional de Defesa (END), em 
sua diretriz nº13, preconiza que cada combatente 
deve contar com meios e habilitações para atuar 
em rede, não só com outros combatentes e con-
tingentes de sua própria Força, mas também com 
combatentes e contingentes das outras Forças. 

O estabelecimento de uma rede de Comando 
e Controle (C2) eficiente e eficaz, empregando 
ferramentas de tecnologia da informação e co-
municações (TIC), permite aumento da velo-
cidade de coleta e transmissão de dados pelos 
diversos sensores, aumento do processamento 
dos conhecimentos adquiridos e produzidos, 
aumento da velocidade de disseminação de or-
dens e acompanhamentos e aumento da veloci-
dade dos processos de tomada de decisão. Des-
sa forma, o resultado é um ciclo OODA2 mais 
rápido que o do oponente e mais eficiente para 
atingir o efeito desejado de rompimento da co-
esão mental do inimigo, fazendo com que ele 
apenas reaja às ações impostas.

Para viabilizar essa estrutura de C2 de forma 
segura entre os diversos atores em uma Ope-
ração Militar, faz-se necessária a adoção de 
um protocolo de comunicações comum entre 
os diversos meios participantes. A adoção de 
um rádio que permita a sua configuração por 

1. Sistema é o conjunto de elementos inter-relacionados, constituindo um todo e organizados de modo a alcançar um ou mais 
objetivos, com a máxima eficiência (BRASIL, 2007).

2. Ciclo OODA é também denominado de Ciclo de Boyd ou Ciclo de Decisão. OBSERVAÇÃO – ORIENTAÇÃO – DECISÃO – 
AÇÃO (OODA), de forma cíclica (BRASIL, 2013).

software é uma solução prática e segura para 
o estabelecimento de uma estrutura de C2 em 
Operações Militares.

O Corpo de Fuzileiros Navais, tal como des-
crito na END, constitui-se em uma Força Ex-
pedicionária por excelência, com a capacidade 
intrínseca de operação com meios Navais, Ae-
ronavais, de Força Aérea Brasileira (FAB) e de 
Exército Brasileiro (EB) para o cumprimento de 
suas tarefas. Estas características tornam o CFN 
um potencial beneficiado na padronização de 
protocolos e equipamentos de comunicações 
entre as Forças Singulares.

2. O GRUPAMENTO OPERATIVO DE FUZI-
LEIROS NAVAIS

A constituição básica do Grupamento Opera-
tivo de Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav), de 
acordo com Brasil (2013a), é caracterizada pelos 
seguintes Componentes: Componente de Coman-
do (CCmdo), Componente de Combate Terrestre 
(CCT), Componente de Combate Aéreo (CCA) e 
Componente de Apoio de Serviços ao Combate 
(CASC), conforme representado na figura 1. Para 
o cumprimento das missões atribuídas, são rea-
lizadas diversas atividades simultâneas que são 
integradas de acordo com as características fun-
cionais das tropas de Fuzileiros Navais.

Figura 1 - Componentes do GptOpFuzNav.
Fonte: BRASIL, 2013, p 4-2.

Ao ser constituído um GptOpFuzNav para o 
cumprimento de uma missão específica, organi-
zado na forma de Componentes de acordo com 
a natureza de suas atividades, buscando pro-
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3. O RÁDIO DEFINIDO POR SOFTWARE 
(RDS)

Os RDS são equipamentos rádio que permitem 
ter suas capacidades significativamente alteradas 
por atualizações de software, sem necessidade de 
substituir componentes eletrônicos, ou hardware. 
Ainda que um RDS tenha, para um usuário final, 
aparência e funções idênticas à de um equipamen-
to rádio convencional, o conceito de RDS apresenta 
novas possibilidades tanto para o emprego desses 
rádios quanto para a forma de desenvolvê-los. Os 
atrativos do RDS estão ligados à sua versatilidade 
e à sua capacidade de atualização, tendo em vista o 
descompasso atual entre a rapidez com que inova-
ções tecnológicas “amadurecem” e a durabilidade 
esperada dos equipamentos rádio. Espera-se de um 
RDS que ele seja durável sem se tornar obsoleto. 

A modernização das atuais redes de comunica-
ções militares exige altos investimentos e está sujei-
ta a limitações políticas para ter acesso à tecnologia 
estrangeira. A interoperabilidade entre equipamen-
tos de fabricantes diferentes depende de acordos in-
ternacionais e o próprio descarte dos equipamentos 
obsoletos é, por si só, uma fonte de preocupações. 

De acordo com SILVA (et al, 2016), os militares dos 
Estados Unidos da América (EUA) foram os primei-
ros a empregar o RDS, com o objetivo de fornecer 
rádios “flexíveis” para operações de grande escala. 

A adoção da doutrina de Guerra Centrada em 
Redes pelas Forças Armadas dos EUA motivou a 
criação de uma geração inteira de rádios definidos 
por software, projetados sobre uma plataforma co-
mum (SPLC´06). Tal necessidade decorreu de uma 
razão prática, pois, ao fim da década de 1990, ha-
via mais de 25 diferentes tipos de sistema rádio em 
operação, que precisariam ser atualizados para atin-
gir as novas metas de conectividade e integração 
entre sistemas. Apenas o desenvolvimento de uma 
plataforma comum para a portabilidade de Formas 
de Onda (FO3) poderia viabilizar esta integração de 
sistemas por custos materiais e logísticos aceitáveis.

Em decorrência da END ter atribuído ao 
Exército Brasileiro (EB) a responsabilidade pelo 
Nível Estratégico Cibernético, o Ministério da 
Defesa (MD) decidiu reunir as Forças Singula-
res (FS) para vencer o desafio de oferecer uma 
solução nacional para suportar a interoperabi-
lidade entre sistemas de C2 das FS. O objetivo 
é desenvolver uma “família” de equipamentos 
militares reconfiguráveis, com capacidades de 
comunicações digitais, recursos criptográficos, 
antibloqueio, interoperabilidade com padrões 
consagrados e integração com aplicações de da-
dos. Essa “família” de equipamentos idealizada 
recebeu o nome de RDS-Defesa. A estratégia de 
desenvolvimento adotada prevê a capacidade de 
incorporar novas funcionalidades ao projeto sem 
redesenhar o sistema como um todo, e preparar 
as FS para evoluir sua doutrina de comunicações 
na chamada Era da Informação.

4. DESENVOLVIMENTO DO RDS-DEFESA

3. Ver  4.1 - Conceito de Forma de Onda 

O Projeto RDS-Defesa é uma iniciativa do 
MD, coordenada pelo EB (BRASIL, Portaria 
nº 2.110-MD, de 09 de agosto de 2012). Atual-
mente o projeto conta também com a partici-
pação técnica da Marinha do Brasil (MB) e da 
Força Aérea Brasileira (FAB).

A “família” de produtos RDS-Defesa foi con-
cebida para compreender seis versões, de acor-
do com os Requisitos Operacionais Conjuntos 
(ROC) (BRASIL, 2013), a saber:

1) Empregado por tropa a pé;

porcionar flexibilidade e versatilidade ao seu 
Comandante, pois combina as capacidades e po-
tencialidades dos meios de combate terrestres 
(incluindo os meios de apoio ao combate), aéreos 
(incluindo os meios de controle aerotático e de-
fesa antiaérea) e logísticos, integrados por uma 
estrutura de C2. Para um GptOpFuzNav nível 
Brigada Anfíbia, o CCT poderá por si só chegar 
até duzentas relações de comando, que necessi-
tarão de uma estrutura de C2.

Além dos componentes apresentados, poderão 
ser constituídos outros elementos, diretamente 
subordinados ao Comandante do GptOpFuzNav 
para cumprir tarefas específicas, cuja natureza e 
aspectos de coordenação e controle não recomen-
dam a sua incorporação a um dos componentes 
do GptOpFuzNav, tais como: Grupo de Apoio 
ao Desembarque Administrativo (GRADA), 
Hospital de Campanha (HCmp), Grupo de En-
genharia da Força (GEF), Bateria de Lançadores 
Múltiplos de Foguetes (LMF), Grupo de Ope-
rações Civis-Militares, Subunidade de Guerra 
Eletrônica (GE) e Grupo de Comandos Anfíbios 
(GruCAnf - Ação Direta).

2) Instalado em viaturas;
3) Instalado em embarcações;
4) Instalado em aeronaves;
5) Transportável; e
6) Empregado por tropa a pé em ambiente de selva.

Semelhanças entre os Requisitos Operacio-
nais de cada versão levaram a decidir que a 
primeira versão do rádio reuniria os requisitos 
das versões 2 e 3 para permitir instalação nos 
blindados do EB e nos navios da MB. 

O modelo de rádio veicular do RDS-Defesa 
possui restrições quanto ao embarque em al-
guns meios de Fuzileiros Navais sobre rodas 
(SR) e sobre lagarta (SL) usados para transporte 
de pessoal (TP), devido às dimensões da ver-
são atual. Para os meios de C2 SR e SL, a ver-
são apresentada não possui restrições nas áreas 
destinadas aos trabalhos de Estados-Maiores. 

A figura 2 apresenta o protótipo atual da ver-
são veicular do RDS-Defesa. O projeto utiliza 
uma filosofia incremental de desenvolvimento, 
e tem em fase de concepção uma nova versão 
com dimensões reduzidas para atendimento 
dos requisitos da grande maioria dos meios SR 
e SL. Não obstante, o Setor do Material do CFN 

Figura 2 - Protótipo RDS-Defesa veicular
Fonte: Centro Tecnológio do Exército (CTEx).

vem trabalhando em estreita ligação com os 
desenvolvedores do projeto a fim de que haja 
uma melhor compreensão dos Requisitos Ope-
racionais necessários aos GptOpFuzNav, o que 
permitirá o emprego do RDS-Defesa, em sua 
plenitude, nos meios de Fuzileiros Navais.

As demais versões serão consolidadas em 
modelos mais leves, handheld – de porte – e 
manpack – portátil em mochila ou plataformas 
veiculares. Estas versões exigirão um novo tra-
balho de especificação de requisitos técnicos e 
um novo projeto de hardware, sendo que rece-
berão as mesmas Formas de Onda (FO).

A MB contribuiu, por meio de seus repre-
sentantes no projeto RDS-Defesa, com o Mó-
dulo de Segurança (MSeg), a cargo do Centro 
de Análises de Sistemas Navais (CASNAV). O 
MSeg propicia a segurança criptográfica das 
comunicações, por meio do desenvolvimen-
to de algoritmos criptográficos de Estado e de 
outros aspectos da segurança cibernética. Além 
disso, a infraestrutura Software Communications 
Architecture (SCA), o Módulo Conversor e Con-
trolador Digital Analógico e o Módulo de For-
ma de Onda também contam com força de tra-
balho da Marinha.
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4.1 - Conceito de Forma de Onda

A interoperabilidade entre os primeiros equi-
pamentos rádio era limitada apenas pelas ca-
racterísticas dos sinais eletromagnéticos, o que 
deu origem ao termo forma de onda para de-
signar as propriedades que dois equipamentos 
deveriam ter em comum para estabelecer um 
enlace. Atualmente a FO envolve muitos proto-
colos necessários para estabelecer redes de co-
municações e mesmo para garantir a confiabi-
lidade e integração das aplicações que operam 
sobre estas redes.

O RDS substitui circuitos especializados por 
um sistema que combina processadores de uso ge-
ral e dispositivos especializados de radiofrequência. 
Desta forma, o rádio se assemelha a um computa-
dor que se serve de aplicações de software e com-
ponentes de hardware periférico para realizar os 
processos de comunicações. Este complexo de 
processos padronizados, antes definidos por pla-
cas de modems, circuitos de codificação e placas 
de rede, manteve o nome FO. As FO disponíveis 
em um rádio, no conceito RDS, podem ser atua-
lizadas ou substituídas sem a necessidade de um 
novo equipamento.

A substituição da FO em um equipamento rá-
dio pode ser motivada tanto para aprimorar as 
capacidades de comunicações, com modos de 
transmissão mais robustos ou com taxas de da-

Figura 3 - Diagrama empregado no Software Planejador de Missões
Fonte: SIGE2019

dos mais altas, como para permitir a interopera-
bilidade entre elementos de uma mesma Força 
ou para permitir comunicações com Forças ami-
gas usando FO conjuntas (FOCj).

Para o desenvolvimento de uma FOCj, o Pro-
grama de Interoperabilidade Técnica de Coman-
do e Controle do MD definiu o cenário de um 
Guia Aéreo Avançado (GAA) para o estabeleci-
mento de requisitos que permitam o desenvol-
vimento dessa FO, a ser carregada nos RDS de 
cada FS. Poderão ser desenvolvidas quantidades 
de FO necessárias para cada ambiente de opera-
ção de cada FS e sua consequente portabilidade 
para o RDS-Defesa. A portabilidade para outros 
fabricantes de RDS também pode ser possível, 
porém envolve alguns requisitos técnicos que 
não serão abordados neste artigo.

A instalação de FO, configuração dos rádios 
e gerenciamento de chaves criptográficas antes 
de uma operação é simplificada por uma fer-
ramenta computacional específica desenvolvi-
da pelo Centro Tecnológico do Exército (CTEx) 
para gerenciar as FO, conforme apresentado na 
figura 3. Essa ferramenta, chamada de Plane-
jador de Missões, permite identificar e diagra-
mar todas as redes que serão empregadas em 
uma operação, especificando as FO, em cada 
equipamento que será utilizado, auxiliando a 
confecção e validação do Plano de Comando e 
Controle dos utilizadores.

4.2 - A participação do Corpo de Fuzileiros 
Navais

O Setor do Material do CFN tem acompanhado 
a evolução do projeto RDS-Defesa por meio do Pro-
grama de Interoperabilidade Técnica de Comando 
e Controle do MD, onde se desenha a integração 
entre os futuros sistemas de Comando e Controle 
desenvolvidos pelas FS. O CFN participa, ainda, 
dos diversos fóruns de C2 e interoperabilidade rea-
lizados pelo MD com a finalidade de apresentação 
dos requisitos operacionais necessários aos siste-
mas de C2 dos GptOpFuzNav. Reuniões e visitas 
técnicas são realizadas junto ao Centro Tecnológico 
do Exército com a finalidade de acompanhamento 
do desenvolvimento do RDS-Defesa e apresentação 
dos requisitos operacionais dos GptOpFuzNav.

Ainda como forma de melhorar a compreen-
são dos Requisitos Operacionais característicos do 
GptOpFuzNav, o Comando do Material de Fuzilei-
ros Navais (CMatFN) convidou um engenheiro naval 
dedicado ao projeto para participar da Operação For-
mosa (GO), conduzida pela Força de Fuzileiros da Es-
quadra (FFE) nos anos de 2018 e 2019. Na ocasião, foi 
possível uma melhor apreciação dos procedimentos 
de comunicações, das características e dos processos 
envolvidos nos sistemas de C2 dos GptOpFuzNav, 
assim como, das restrições impostas pelo ambiente, 
pelo material e características da missão. Este contato 
direto com o ambiente e o pessoal in loco (no campo) 
permitiu observar características que poderiam não 
ter sido devidamente evidenciadas pelos manuais e 
publicações técnicas e doutrinárias do CFN. A parti-
cipação de oficiais Fuzileiros Navais com formação 
em Engenharia de Telecomunicações e Eletrônica 
contribuiu de forma valiosa para a melhor comuni-
cação com a equipe do RDS-Defesa.

4.3 - Participação da Indústria Nacional

Seguindo o modelo de inovação em Tríplice 
Hélice (PRADO et al, 2017), o Projeto RDS-Defesa 
envolve a academia, propondo temas para o pro-
grama de Pós-Graduação do Instituto Militar de 
Engenharia (IME) do Exército Brasileiro e para 
Simpósios nacionais, tais como o Simpósio de 
Aplicações em Área de Defesa (SIGE) do Institu-
to Tecnológico da Aeronáutica (ITA) e Simpósio 
Brasileiro de Telecomunicações e Processamento 
de Sinais, organizado pela Sociedade Brasileira de 
Telecomunicações (SBrT), além de aulas e estágios 
em institutos de interesse. Esta cooperação com a 
academia soma-se à participação indispensável de 
instituições da iniciativa privada que dispõem da 
mão de obra e experiência necessárias para a exe-
cução do projeto.

Embora o Brasil não possua uma indústria de 
circuitos integrados, o projeto de hardware é exe-
cutado no Brasil pelos seguintes parceiros: Centro 
de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunica-
ções (CPqD), Hidromec Ind e Com LTDA e AEL 
Sistemas. O uso de componentes de microeletrô-
nica disponíveis no mercado, quando combinado 
à arquitetura SCA, dá a segurança necessária para 
minimizar e contornar os riscos da indisponibili-
dade de componentes.

4.4 - Estágio atual do Projeto RDS-Defesa

4.4.1 - Fases do Projeto
O projeto foi organizado em quatro fases, con-

forme figura 4, cada uma compreendendo desen-
volvimentos paralelos de hardware, aplicações 
sistêmicas e FO. 

Figura 4 -  Fases do RDS-Defesa
Fonte:CTEx
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A Fase 1 incluiu todo o desenvolvimento inicial 
do rádio para operar na faixa VHF, muito utiliza-
da em ambiente tático terrestre com alcance típico 
de 20 km. Nessa fase, foram concebidos a estru-
tura modular do rádio, seus módulos de proces-
samento, segurança, conversão digital analógica e 
a “cabeça” de rádio VHF que incorpora a faixa de 
UHF até 512 MHz, também usada na aviação, bem 
como as aplicações e dispositivos virtuais SCA 
para suportar as primeiras FO nesta faixa.

A Fase 2 acrescentou a este rádio um novo mó-
dulo de rádio frequência para a faixa HF, bem como 
FO específicas para esta faixa do espectro, visando 
comunicações táticas e estratégicas de longo alcance. 

A Fase 3 incorporará outro módulo RF que 
abrange a faixa UHF em 700 MHz e FO para re-
des Long Term Evolution4 (LTE).

As novas funcionalidades a serem incorpora-
das na Fase 4 incluem novas FO na faixa VHF/

4.4.2 Rádio Veicular

O rádio veicular, que foi demonstrado na últi-
ma edição da Latin American Aerospace and Defence 
(LAAD), em abril de 2019, ilustrado na figura 2, 
será entregue para testes no Centro de Avalia-
ções do Exército (CAEx), no ano em curso. Ele 
foi concebido para uso no blindado Guarani e 
possui dois Front-Ends RF (“cabeças” de rádio, 
ou FERF) independentes. Em outras palavras, 
pode-se dizer que o rádio veicular agrega dois 
rádios independentes em um único equipamen-
to, permitindo as combinações de HF, VHF e 
UHF. A figura 5 mostra um protótipo veicular 
do RDS-Defesa em demonstração.

Figura 5 -  Visita do então Comandante do Material, Vice-Almirante (FN) Armando, à 
LAAD em 2019

4.O LTE suporta taxas de dados de pico teóricas de 300 Mbps no downlink e 75 Mbps no uplink. https://www.rohde-schwarz.
com/br/tecnologias/celular/lte/tecnologia-lte/informacoes-sobre-lte_52292.html

5. Mobile Ad-hoc Networks: Redes com topologia dinâmica onde cada assinante pode assumir a responsabilidade de encami-
nhar tráfego para nós vizinhos que estejam fora do alcance do nó de origem.

UHF com suporte a redes do tipo Mobile Ad-hoc 
Networks (MANET)5 e atualizações na infraestru-
tura de software.

Figura 6 -  Protótipo do RDS-Defesa.
Fonte: Os autores

4.5 - As vantagens da Pesquisa e Desen-
volvimento (P&D)

No Brasil, as FS já empregam equipamentos 
modernos adquiridos de diversos fornecedo-
res estrangeiros, tais como Harris (EUA), ELBIT 
(Israel) ou Rohde & Schwarz (Alemanha). A al-
ternativa de simplesmente substituir os meios 
atuais por equipamentos novos de um mesmo 
fabricante para todas as FS implica uma imediata 
garantia de interoperabilidade de C2, sem correr 
os riscos e atrasos associados à Pesquisa e Desen-
volvimento (P&D), mas também implica risco de 
dependência estratégica, vulnerabilidade a ata-
ques cibernéticos e severas limitações à interope-
rabilidade com os equipamentos existentes, caso 
se opte por modernizar os meios de comunica-
ções pela aquisição com outro fabricante.

Ao comparar os méritos da aquisição de pro-
dutos existentes aos méritos da P&D de produtos 
próprios, há que se considerar que os produtos 

que estão disponíveis no mercado foram desen-
volvidos para satisfazer às necessidades das For-
ças Armadas de outros países, e foram concebidos 
para ter desempenho ideal, quando integrados 
aos seus sistemas de Comando e Controle. Embo-
ra um fabricante possa buscar a integração com o 
sistema de um concorrente que já tenha se esta-
belecido, não é simples repetir este processo de 
adequação para cada novo cliente, pois implicará 
novo esforço de desenvolvimento. 

Ao adquirir produtos RDS da indústria de 
defesa de uma nação amiga, há de se considerar 
também a possibilidade remota, porém já obser-
vada na história recente das Relações Interna-
cionais, de tal fornecedor, indisposto a escalar 
tensões com um possível adversário do Brasil, 
venha a limitar o desempenho e o suporte ao 
sistema adquirido. À medida que crescem a au-
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4.6 - Mudança de Paradigma
Por motivos econômicos, logísticos e operacio-

nais, o Departamento de Defesa dos EUA (DoD), 
criou o programa  Joint Tactical Radio Systems 
(JTRS1) para desenvolver um RDS versátil, atua-
lizável e adaptável (SPLC’06). A infraestrutura de 
software desenvolvida dentro deste programa, cha-
mada Software Communications Architecture (SCA), 
tornou-se o único padrão de fato no desenvolvimen-
to de RDS militares, e hoje já é utilizada em outros 
programas, tais como “LETacCis” (Reino Unido) e 
ESSOR (Finlândia, França, Itália, Polônia, Espanha e 
Suécia) (WINNF, 2015). O padrão SCA é uma infraes-
trutura de software aberta, voltada para o desenvol-
vimento de rádios definidos por software. O padrão 
especifica os mecanismos para criar, implantar, ge-
renciar e interconectar aplicações-rádio baseadas 
em componentes e em plataformas distribuídas. O 
SCA foi proposto para permitir a portabilidade de 
FO entre diferentes plataformas de hardware e para 
aumentar consideravelmente a interoperabilidade 
de comunicação de sistemas-rádio, bem como re-
duzir o tempo de implantação e os custos de desen-
volvimento de aplicações-rádio.

Embora praticamente toda a indústria de rádio 
esteja migrando para o paradigma RDS, o Brasil 
é hoje o único país do Hemisfério Sul a desenvol-
ver um RDS baseado na arquitetura SCA. Isso nos 
permite vislumbrar parcerias com fornecedores 
estrangeiros para portar FO estrangeiras de coa-
lizão para nossos rádios, bem como percorrer o 
caminho contrário e fornecer FO de coalizão para 
fabricantes estrangeiros.

Sem o arcabouço do SCA, o porte dessas FO 
entre diferentes plataformas de hardware fragili-
zaria o segredo das inovações tecnológicas, pois as 
características técnicas de cada FO precisariam ser 
divulgadas para que fossem desenvolvidas especi-
ficamente para os dispositivos de hardware presen-
tes em cada rádio. No Brasil, a adesão ao SCA nos 
permite maior independência na escolha dos com-
ponentes físicos necessários para a produção do 
hardware do RDS. Esse caminho também foi ado-
tado por Índia e Turquia, que não fazem parte dos 
países-membros do ESSOR (WINNF, 2015).

5. EMPREGO DO RDS-DEFESA NOS 
GptOpFuzNav

O projeto das primeiras FO para o RDS-Defe-
sa levou em consideração o problema da intero-
perabilidade com o acervo existente nas FS. Ten-
do em vista que a aquisição de um rádio militar 
nacional também envolve custos consideráveis 
e que os rádios que compõem o acervo das FS 
empregam FO que seguem alguns padrões in-
ternacionais amplamente adotados, foi previsto 
que algumas FO do RDS-Defesa seguiriam esses 
padrões. Essa linha de ação permitiria às FS con-
tinuar empregando os rádios de seus acervos.

Na faixa de HF, foram adotadas as normas 
STANAG-5066 e MIL-STD-188-110C, para co-
municações de dados de longas distâncias, e 
a MIL-STD-188-141C, para o estabelecimento 
automático de enlace (ALE-2G). Esse conjunto 
de normas suporta o emprego de rádio HF em 
aplicações como chat, e-mail, transferência de 
imagens, texto bruto e documentos. Foi desen-
volvida também uma FO analógica para fonia 
em Single Side Band (SSB). 

Na faixa de VHF, foi adotada a norma MIL-
STD-188-220D para tráfego de dados criptogra-
fados com taxa de dados limitada. Essas FO di-
gitais já se integram às aplicações de Comando 
e Controle do EB, como o C2 em Combate e o 

6. JTRS program. SCA - Software Communications Architecture Specification, v.4.0. http://sca.jpeojtrs.mi

tomação e a integração entre sistemas, o desen-
volvedor, que geralmente é o fornecedor, tem 
mais oportunidades de inserir pontos de vulne-
rabilidade e códigos maliciosos que limitem a 
efetividade de uma solução.

Observa-se que as três FS possuem equipa-
mentos de diversos fabricantes em operação, 
o que já impõe limites às comunicações táticas 
pela incompatibilidade entre transceptores. Essa 
incompatibilidade, que nos RDS de diferentes fa-
bricantes traduz-se pelas suas FO, é, em muitos 
casos, consequência dos segredos tecnológicos e 
da propriedade intelectual de seus desenvolvi-
mentos, ora pelo óbvio interesse comercial, ora 
por restrições impostas pelas leis de segurança 
nacional às quais estão submetidos. Portanto, os 
ganhos de desempenho prometidos pela aquisi-
ção da tecnologia mais avançada podem não se 
concretizar no campo de batalha se muitos equi-
pamentos diferentes estiverem envolvidos.

O esforço de P&D, ainda que mais dispendio-
so e arriscado, é a única solução que permite a 
integração eficaz de sistemas C2, a atualização 
tecnológica constante, o exame minucioso das 
vulnerabilidades de um sistema e a independên-
cia em relação a crises supranacionais.

Gerenciador de Campo de Batalha, incluindo 
voz digitalizada e criptografada. Não obstante 
foi desenvolvida também uma FO FM analógica 
que permitirá interoperabilidade com os equipa-
mentos rádios existentes no EB.

Além de garantir a interoperabilidade com o 
acervo existente, o Projeto RDS-Defesa precisa 
inovar para efetivamente competir com as tec-

nologias oferecidas pelos fabricantes já estabe-
lecidos no mercado de produtos de defesa. Isso 
inclui maiores taxas de dados, maior confiabili-
dade e recursos contra bloqueios.

Outra inovação do projeto RDS-Defesa, é a 
avaliação da possibilidade de utilização do RDS 
nacional como plataforma para criação de redes 
LTE para Defesa. A tecnologia LTE, empregada 

nas redes celulares 4G, é uma solução para dotar 
as FS de uma infraestrutura fixa de comunica-
ções para alcançar as taxas de dados atualmente 
disponíveis para o público civil. Com uma im-
plementação SCA dessa FO, o RDS veicular na-
cional poderá ser empregado para prover essas 
redes táticas no campo de batalha ou para com-
plementar a infraestrutura pública local que será 
usada pelo GptOpFuzNav.

O LTE é, atualmente, uma das tendências para 
a substituição de diversas redes de rádio tronca-
lizado não interoperáveis entre si (TETRA, TE-
TRAPOL e APCO), que estão a serviço dos ór-
gãos de segurança pública. Funcionalidades LTE 
específicas para emprego nas comunicações críti-

cas (Mission Critical Communications) foram esta-
belecidas na LTE Release 13 e incluem chamadas 
em grupo, mensagens de alerta, chamadas áudio 
criptografadas acionadas por push-to-talk (PTT), 
além de serviços de proximidade que oferecem 
vantagens de cobertura semelhantes às redes 
MANET.

Toda essa capacidade das FO do RDS-Defesa 
permitirá a garantia do exercício do C2 dos 
GptOpFuzNav durante a execução de ativida-
des de Guerra Naval, atividades de Emprego Li-
mitado da Força e Atividades Benignas, confor-
me previsto na Doutrina Militar Naval (DMN), 
com interações com meios Navais, Aeronavais, 
do EB e da FAB.

Figuras 7 e 8 -  RDS Defesa 
operando o Gerenciador de 
Campo de Batalha (GCB) 
desenvolvido pelo EB
Fonte: Os autores



O ANFÍBIO • 2020      3736   O ANFÍBIO • 2020 

6.    CONCLUSÃO

Embora o protótipo de rádio veicular, que atu-
almente está em fase de aperfeiçoamento, tenha 
uma concepção distinta dos rádios veiculares leves 
adotados pelo CFN, verifica-se sua aplicação, de 
forma limitada, ao meios de C2 do GptOpFuzNav. 
A possibilidade de realização de operações navais 
e conjuntas empregando um RDS com tecnologia 
nacional constitui-se em uma independência tecno-
lógica alcançada por poucos países. 

O aperfeiçoamento da versão veicular e o de-
senvolvimento da versão manpack, incorporando 
os requisitos operacionais dos GptOpFuzNav pe-
culiares às Operações Anfíbias, permitirão o em-
prego pleno do RDS-Defesa na estrutura de C2 
do GptOpFuzNav. A adoção simultânea de um 
equipamento padrão em meios Navais e de Fu-
zileiros Navais, mesmo em versões de hardware 
diferentes, marcará o início da interoperabilidade 
desejada pela MB, criando a  oportunidade de se 
realizar entre a Força de Desembarque (ForDbq) e 
a Força-Tarefa Anfíbia (ForTarAnf), de forma se-
gura, a Operação Militar mais complexa existente, 
o Assalto Anfíbio, sem a necessidade de embarcar 
um número redundante de equipamentos rádios 
de fabricantes diferentes.

A instalação de FO, a configuração dos rádios e 
o gerenciamento de chaves criptográficas antes de 
uma missão, simplificada por ferramenta nacional 
desenvolvida pelo CTEx, permitirá a identificação e 
a diagramação de todas as redes que serão empre-
gadas em uma operação, especificando as FO utili-
zadas em cada equipamento que será empregado. 

Outra importante característica do RDS é a pos-
sibilidade de compatibilidade entre FO de RDS di-
ferentes, o que poderá permitir o emprego dos RDS 
do acervo do CFN com o RDS-Defesa, de forma 
segura e transparente para o usuário final. Assim 
torna-se imprescindível o acompanhamento e a 
participação do setor do material do CFN nas ativi-
dades de testes e aperfeiçoamento do RDS-Defesa.

Como forma de contribuir com as atividades de 
P&D, é de grande importância incrementar a parti-
cipação de Oficiais Fuzileiros Navais com formação 
nas áreas de Engenharia de Telecomunicações, de 
Computação e outras afins no processo de desen-
volvimento e testes do  RDS-Defesa, para garantir a 
característica de rádio de defesa desejada pela MB. 

Destarte, dada a complexidade das Operações re-
alizadas pelos GptOpFuzNav, é provável que o CFN 
seja o primeiro beneficiado pelos ganhos de interope-
rabilidade que podem ser conquistados com a adoção 
do RDS-Defesa no âmbito das Forças Armadas.
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A Guerra Cibernética ou Ciberguerra é uma 
modalidade de guerra onde a conflitualidade 
não ocorre com armas físicas, mas por meio da 
confrontação com meios eletrônicos e informáti-
cos no chamado ciberespaço. Este domínio pos-
sibilita a materialização de ameaças explorando 
múltiplas vulnerabilidades e oportunidades de 
emprego conjugadas com desafios sistêmicos. 
Assim, movimentos no “tabuleiro cibernético” 
que não sejam bem executados, podem levar a 
sérias consequências para as Forças Expedicio-
nárias, cada vez mais dependentes da obtenção 
e processamento de informações, para se contra-
por às ações adversas, para a tomada de decisão 
e para a neutralização de possíveis ameaças.



O ANFÍBIO • 2020      4140   O ANFÍBIO • 2020 

INTRODUÇÃO

O tema proposto abrange o clássico e a alta tecno-
logia. O clássico entendendo a guerra, como um con-
fronto sujeito a interesses entre dois ou mais grupos 
distintos de indivíduos, mais ou menos organizados, 
utilizando-se de armas, para tentar derrotar o adversá-
rio, sendo uma das mais antigas atividades realizadas 
pelo ser humano através da história. Do outro a ciber-
nética (valendo-se do uso de alta tecnologia), termo 
que se refere à comunicação e controle relacionados 
aos Ativos de Informação1, como uso de computado-
res, sistemas computacionais, redes de computadores 
e de comunicações e sua interação.

Com o avanço exponencial e generalizado do poder 
computacional, cada vez mais, os dados são explora-
dos, processados, valorados e apresentados como in-
formação. Essa informação valiosa passou a “habitar” 
com maior intensidade o Espaço Cibernético (ECiber), 
tornando-o num ambiente cobiçado. Visando proteger, 
explorar e atacar às informações ali inseridas, o novo 
ambiente criado pelo homem passou a contar com ar-
mas e guerreiros com a firme vontade de fazer com que 
seus interesses se sobreponham sobre os demais. Surge 
a modalidade beligerante que opera no ECiber, a Guer-
ra Cibernética (GCiber).

Por ser um assunto recente e com poucos exemplos 
na história, as questões sobre a GCiber têm seus alicer-
ces doutrinários em construção. Sendo assim, optou-se 

APRESENTANDO CONCEITOS
Guerra, Espaço, Defesa, Segurança, dentre outros 

substantivos empregados ao lado da palavra ciber-
nética, podem ter significados por vezes conflitantes. 
Isto porque é um assunto contemporâneo e eferves-
cente. Portanto, não aguarda a formação de opiniões 
para que se produzam ideias claras e precisas. Daí a 
necessidade de investirmos algumas linhas para es-
tabelecer uma base conceitual comum. As referências 
utilizadas nesse tópico foram extraídas das seguintes 
publicações4: MD31-M-07 - DOUTRINA MILITAR DE 
DEFESA CIBERNÉTICA do MD;  EMA – 305 - DOU-
TRINA MILITAR NAVAL do Estado-Maior da Arma-
da (EMA) e  DGMM – 0540 - NORMAS DE TECNO-
LOGIA DA INFORMAÇÃO DA MARINHA.

O Estado brasileiro reconhece, dentro do Setor Ci-
bernético, dois campos de atuação com características 
próprias a saber: a Segurança e a Defesa Cibernética. 

O primeiro campo é coordenado pela Presidência da 
República, correspondendo ao nível político na tomada 

1 - Ativos de Informação - meios de armazenamento, transmissão e processamento de dados e informação, os equipamentos 
necessários a isso (computadores, equipamentos de comunicações e de interconexão), os sistemas utilizados para tal, os sistemas 
de informação de um modo geral, os locais onde se encontram esses meios e as pessoas que a eles têm acesso.  
2 -  https://www.defesa.gov.br/arquivos/File/legislacao/emcfa/publicacoes/md35_g_01_glossario_fa_4aed2007.pdf
3 - Espaço de Batalha: Espaço composto pelo ambiente e por fatores e condições que devem ser compreendidos para a adequada 
aplicação do poder de combate, proteção da Força e cumprimento da missão. Abrange os espaços marítimos, terrestres, aéreos, 
espaciais e cibernéticos, as Forças amigas e inimigas, o espectro eletromagnético e as condições climáticas e meteorológicas exis-
tentes na área em que uma Força exerce todas as funções do combate necessárias ao cumprimento de sua missão. É normalmente 
dividido em Áreas de Responsabilidade ou de Operações, de Influência e de Interesse. Dimensão física e virtual onde ocorrem e 
repercutem os combates, abrangendo as expressões política, econômica, militar, tecnológica e psicossocial do poder, que intera-
gem entre si e entre os beligerantes. O Campo de Batalha está incluído no Espaço de Batalha.
4 - As publicações estão disponíveis nos seguintes endereços, visitados em 01/11/2019:
https://www.defesa.gov.br/arquivos/legislacao/emcfa/publicacoes/doutrina/md31_m_07_defesa_cibernetica_1_2014.pdf
As publicações EMA-305 e DGMM-0540 estão disponíveis pela Intranet nos sites do EMA e da DGMM respectivamente.

por investir na discussão sobre tendências que se des-
cortinam num horizonte de curto e médio prazo.

A primeira tendência em discussão é a posição de 
alguns especialistas e doutrinadores militares de que 
o ECiber pode ser considerado como o 5° Domínio 
Operacional ou, conforme prevê o MD-35-G-01 GLOS-
SÁRIO DAS FORÇAS ARMADAS2 do Ministério da 
Defesa (MD), o mais recente Espaço de Batalha3. A se-
gunda tendência aponta a principal ameaça presente 
no ECiber e as vulnerabilidades mais exploradas, sobre 
a perspectiva de sua natureza.

No tópico seguinte, refletir sobre as oportunidades 
e desafios que as questões da GCiber impõem à condu-
ção do planejamento das Operações Militares. 

O artigo apontará quanto da GCiber faz parte da 
realidade experimentada nos assuntos militares da 
atualidade, tecendo uma rede que conecta o virtual e a 
realidade, envolvendo todos os participantes desse re-
cente Espaço Batalha, estejam os combatentes anfíbios 
conscientes ou não. O CFN JÁ DESEMBARCOU NO 5º DOMÍNIO?

Figura 2 - Níveis de Decisão

de decisão. O segundo campo está a cargo do MD, por 
meio das Forças Armadas, no nível de decisão estratégico.

O ECiber é um espaço virtual, composto por dis-
positivos computacionais, conectados em redes ou 
não, onde as informações digitais transitam, são pro-
cessadas e/ou armazenadas. Conforme o nível de de-
cisão considerado, as ações desencadeadas no Espaço 
Cibernético receberão uma denominação própria, 
conforme mostrado na figura 2.

A GCiber corresponde ao uso, em caráter ofensi-
vo ou defensivo, de informações e sistemas de infor-
mação para negar, explorar, corromper, degradar ou 
destruir capacidades de Comando e Controle (C2) do 
adversário, no contexto de um planejamento militar 
de nível operacional ou tático.

As Ações de GCiber são executadas no ECiber 
e possuem dois propósitos básicos: PROTEGER os 
Ativos de Informação de interesse e DESESTABI-
LIZAR os Ativos de Informação do inimigo. Para 
atingir estes propósitos são utilizados procedimen-
tos, ferramentas e sistemas     pré-existentes, ou são 
desenvolvidos artefatos cibernéticos5 específicos. O 
quadro abaixo mostra a relação entre os aspectos 
fundamentais das ações.

Podem ser elencadas algumas considerações sobre 
as relações do quadro anterior, a saber:
• Dada a possibilidade do resultado das Ações 

de GCiber impactarem os Níveis Político e Es-
tratégico, elas devem ser conduzidas pelo nível 
mais alto da GCiber, o Nível Operacional, pois  
o Nível Tático não tem a capacidade computa-
cional instalada, a disponibilidade de recursos 
num amplo espectro e a flexibilidade para de-
senvolvimento de conectividade;

• O caráter defensivo deve considerar a Defesa 
Ativa, que se dá por ações pontuais de caráter 
ofensivo para neutralizar um ataque ou explo-
ração cibernética em andamento ou iminente; e 

• As informações devem fluir sem retardos entre 
os Níveis Tático e Operacional, a fim de per-
mitir a eficácia das ações de neutralização da 
ameaça identificada no ECiber defendido.

5 - Artefato Cibernético - equipamento ou sistema empregado no espaço cibernético para execução de ações de proteção, 
exploração ou ataque cibernéticos.

Os Espaços de Batalha considerados clássicos - 
Terra, Mar, Ar e Espaço, estabelecidos nas principais 
doutrinas militares, são domínios que, por conta dos 
recursos valiosos que possuem e a possibilidade de ga-
rantir vantagem militar pelo posicionamento de plata-
formas, aeronaves e satélites por exemplo, tornam-se 
objetos de disputa, seja pela necessidade de protegê-
-los ou pelo desejo de conquistá-los.

A combinação de potentes computadores – mais 
simples e pessoais – com uma capacidade inédita de 
conectividade em escala global levou a humanidade 
da Era Industrial para a Era da Informação, uma Era 
alicerçada no acúmulo, tratamento e entrega de uma 
enorme massa de dados, produzidos por diversas 
áreas do conhecimento humano, incluindo os assun-
tos militares. Tinha início a Era da Informação.

Quando esse processo foi percebido, os estrategis-
tas e planejadores colocaram a seguinte questão: Seria 
a Informação um 5º Domínio a se considerar, quando 
da realização das próximas campanhas militares?
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AS PRINCIPAIS AMEAÇAS E VULNERA-
BILIDADES DO ESPAÇO CIBERNÉTICO

Não há um consenso na literatura consultada. Os 
que rejeitam a posição baseiam-se na natureza virtual 
do ECiber, o que não permitiria a ocupação física nem 
a permanência como nos domínios consagrados, logo 
compará-lo com os demais domínios seria um equívo-
co e que as ações realizadas nesse espaço estão próxi-
mas das Operações Especiais6.

Outros defendem que, mesmo possuindo uma na-
tureza abstrata, o fato de informações com alto valor 
agregado transitarem, serem processadas e armazena-
das no ECiber, faz desse espaço alvo de disputas por 
aqueles que querem dominá-lo, a fim de proteger suas 
informações e executar ações de exploração ou de ata-
que para obter informações alheias. A despeito de não 
ocorrer a ocupação física, o controle da informação 
pode gerar efeitos cinéticos, moldar o Espaço de Bata-
lha e reduzir a vontade de lutar do oponente. 

A manutenção da confidencialidade, da integrida-
de, da disponibilidade e da autenticidade das infor-
mações será alcançada pelo estabelecimento da Prote-
ção Cibernética, englobando a Defesa Ativa executada 
em todos os níveis.

Considerando como Espaço de Batalha ou não, o 
fato é que as disputas pelo domínio deste ambiente já 
estão em andamento. Após os ataques cibernéticos na 
Estônia em 20077, na Geórgia em 20088, no Irã em 20099, 
na Birmânia em 201010, as nações fortemente inseridas 
no ECiber como EUA, China, Rússia dentre outras co-
meçaram a discutir o alcance e a natureza das ameaças 
à sua soberania no mundo virtual, resultando na cria-
ção de comandos de força especializados em GCiber.

6 -  São aquelas realizadas por pessoal adequada e rigorosamente selecionado e intensivamente adestrado, empregando métodos, 
táticas, técnicas, procedimentos e equipamentos não convencionais, visando à consecução de objetivos dos níveis político, estra-
tégico, operacional e tático.
7 - https://ccdcoe.org/uploads/2018/10/Ottis2008_AnalysisOf2007FromTheInformationWarfarePerspective.pdf visitado em 01/11/2019.
8 - https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/georgia/2539157/Georgia-Russia-conducting-cyber-war.html visitado em 01/11/2019. 
9 - https://www.google.com/amp/s/amp.theguardian.com/world/2012/jun/01/obama-sped-up-cyberattack-iran visitado em 01/11/2019.
10 - https://www.bbc.com/news/technology-11693214 visitado em 01/11/2019.
11 - https://www.google.com/amp/s/m.techmundo.com.br/amp/seguranca-de-dados/116376-android-ganha-8-4-mil-malwares-dia-saiba-
-proteger-celular.htm visitado em 01/11/2019.
12 - https://www.tecmundo.com.br/phishing/853-aprenda-as-diferencas-entre-virus-trojans-spywares-e-outros.htm visitado em 01/11/2019.

Os hackers são as principais ameaças capazes de 
explorar as vulnerabilidades presentes no ECiber. Eles 
podem atuar de forma isolada ou organizada. Existem 
várias definições para a palavra hacker, mas uma ideia 
presente em praticamente todas é a de que se trata de 
ser humano extremamente capaz de proteger, atacar ou 
explorar o ECiber de seu interesse, utilizando-se de pro-
cedimentos e artefatos desenvolvidos especificamente 
para cada alvo.

As vulnerabilidades são inúmeras e podem ser di-
vididas em dois grandes grupos: as já conhecidas e as 
que serão descobertas nos próximos minutos. Não é 
possível catalogar todas as fragilidades potencialmen-
te exploráveis e com isso construir uma fortaleza di-
gital impenetrável. Segundo pesquisa da empresa de 
segurança GData11, estatisticamente, cerca de 65 novos 
malwares12 são descobertos durante o tempo despen-
dido na leitura deste trabalho até esse ponto. Até o tér-
mino da leitura deste artigo, mais noventa passarão a 
fazer parte dos conhecidos, e outros tantos continuarão 
explorando sistemas até serem percebidos.

Tamanha habilidade dos hackers, conjugada com a 
certeza de que sempre existirão falhas nativas nos sis-
temas computacionais, faz com que o encontro entre 
ameaças e vulnerabilidades seja inevitável, produzin-
do efeitos indesejados no ECiber, que podem alcançar 
o mundo real. Os efeitos atingem todos os utilizadores 
desse espaço, sendo necessária uma adequada avaliação 
do comportamento do sistema, o que permitirá um blo-
queio eficiente e a busca pela neutralização das ameaças.

Para fazer frente as possíveis ameaças no ECiber, 
O Comando Naval de Operações Especiais 

O CFN já “desembarcou” nesse domínio. Bas-
ta perceber e contabilizar o volume de dados que se 
transmite através do ECiber e a quantidade de siste-
mas que atuam e dependem dele. Todos os bits que 
trafegam pelos computadores e dispositivos de rede 
num Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais 
(GptOpFuzNav), por exemplo, utilizam esse ambiente 
virtual para alcançar seu destino.

Vulnerabilidades em Software

Essa perspectiva lógica engloba onde e como as in-
formações são obtidas. Aqui residem as maiores possi-
bilidades de execução das ações de Proteção, Explora-
ção e Ataque Cibernético. As ações nesse ponto afetam 
o conteúdo e fluxo da informação.

A principal entidade dessa perspectiva é o pro-
grama, que pode ser definido como um conjunto de 
procedimentos e/ou instruções puramente lógicos. Ele 
é o responsável pelos efeitos cinéticos desencadeados 
pelos ativos de informação e percebidos no mundo 
real. A conjugação dos aspectos apresentados com a 
grande variedade de linguagens de programação faz 
dessa perspectiva a preferida pela abordagem hacker, 
os quais buscam explorar vulnerabilidades inerentes 
desse ambiente.

Vulnerabilidades Humanas

13 - Patch (termo da língua inglesa que significa, literalmente, “remendo”) é um programa de computador criado para atualizar ou corrigir um 
software de forma a melhorar sua usuabilidade ou performance.
14 - https://www.csoonline.com/article/3218104/what-is-stuxnet-who-created-it-and-how-does-it-work.html e https://www.bbc.com/timeli-
nes/zc6fbk7 visitados em 01/11/2019.

Com as afirmações de que “o ser humano é o elo mais 
fraco” e de que “não existe patch13 de segurança para os 
desejos humanos”, tal perspectiva revela-se como a por-
ta de entrada mais suscetível às Ações de GCiber. Aqui 
o usuário do ECiber se torna o alvo das ações, a fim de 
que colabore, de forma consciente ou não, com o intuito 
do atacante. 

Uma ferramenta utilizada para explorar essa vulne-
rabilidade é a Engenharia Social, que pode ser definida 
como as práticas utilizadas para obter acesso a informa-
ções importantes ou sigilosas em organizações ou siste-
mas, por meio da enganação ou exploração da confiança 
das pessoas que não receberam treinamento adequado, 
ou não cumprem as políticas estabelecidas.

Analisar as vulnerabilidades a partir das três perspec-
tivas apresentadas contribuirá para estabelecer um qua-
dro mental adequado, com vistas a preparar e organizar 
tanto Proteção Cibernética quanto a Defesa Ativa do 
ECiber de interesse do CFN. As ameaças presentes no 
ECiber realizam suas explorações e ataques buscando 
conjugar as falhas em cada perspectiva, como ocorreu no 
emblemático ataque cibernético às instalações nucleares 
iranianas, que ficou conhecido como “STUXNET”14. A 
ação permeou as três perspectivas, combinando o desen-
volvimento de um programa malicioso, a contaminação 
de um dispositivo de armazenamento pessoal e a brecha 
na política de segurança que permitiu a inserção do dis-
positivo infectado na infraestrutura crítica.

Por atuar no ECiber, o CFN deveria possuir a capa-
cidade de realizar a ação de Proteção Cibernética do 
ECiber de seu interesse, bem como as atividades previs-
tas na Defesa Ativa. Atualmente, tal capacidade é limi-
tada às atividades de detecção, identificação e bloqueio 
da ameaça, utilizando-se dos meios orgânicos. Se faz ne-
cessário o desenvolvimento das capacidades de avaliar 
e neutralizar possíveis ameaças, indispensáveis à execu-
ção da Defesa Ativa. As ações de Exploração e de Ataque 
são conduzidas pela Divisão de Guerra Cibernética do 
CoNavOpEsp, órgão no Nível Operacional.

OPORTUNIDADES E DESAFIOS 
NO PLANEJAMENTO DAS OPERA-
ÇÕES MILITARES

A GCiber possui algumas características que exi-
gem a flexibilização do Processo de Planejamento Mi-
litar (PPM), cuja metodologia e exemplo de aplicação 
constam nos três volumes da publicação EMA-331. O 

As infraestruturas da rede elétrica e da rede de dados 
compõe os principais objetivos daqueles que buscam 
realizar uma ação no ECiber por intermédio desse ce-
nário. Os ativos de informação (computadores, tablets, 
dispositivos inteligentes e de armazenamento), que tra-
balham diretamente ligados às infraestruturas, também 
podem ser considerados como alvos em potencial.

O sucesso das ações está diretamente relacionado 
com a possibilidade de acesso ao alvo e ao seu períme-
tro. Assim, para reduzir as chances de êxito do oponente 
e aumentar o alcance da Proteção Cibernética e da De-
fesa Ativa, se faz necessário combinar políticas de Segu-
rança da Informação com procedimentos próprios de 
Segurança Orgânica.

Vulnerabilidades em Hardware

(CoNavOpEsp) possui a Divisão de Guerra Cibernéti-
ca. Essa Divisão é composta por militares extremamente 
capacitados na execução das Ações de GCiber, no de-
senvolvimento de artefatos cibernéticos, na realização 
de planejamentos nos diversos níveis e no emprego em 
Operações Militares de caráter Singular ou Conjunto.

A natureza das vulnerabilidades pode ser separada 
em três perspectivas distintas: Hardware, Software e 
Humana. Essas categorias representam, de uma forma 
simplista, as portas de entrada que o explorador utiliza-
rá na tentativa de comprometer o sistema alvo.
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fato de ser uma atividade desenvolvida e alicerçada 
num espaço virtual, que experimenta uma constante 
e veloz atualização do seu modus operandi, exige do 
planejador e do Estado-Maior, a assunção de pers-
pectivas e abordagens que permitam a inserção dos 
conceitos emergentes desse novo Espaço de Batalha 
no processo, suas etapas e fases já firmemente estabe-
lecidas, trazendo consigo oportunidades e desafios.

Quando aplicados aos elementos de combate, de 
apoio ao combate e de apoio de serviços ao comba-
te, os recentes recursos tecnológicos e de sistemas 
computacionais acessíveis a sociedade passaram 
a exercer influência determinante e persistente 
sobre o processo de planejamento, bem como na 
condução das operações militares.

As oportunidades podem ser colocadas como as 
vantagens experimentadas por fazer uso apropria-
do e seguro do ambiente virtual, observando as téc-
nicas, táticas e procedimentos próprios da proteção 
cibernética em combinação com a exploração e com 
o ataque cibernético. Essa atmosfera de bites e by-
tes, que conjuga hardware, software e ser humano, 
permite experimentar e usufruir de vantagens que 
podem ser abarcadas ao processo de planejamento. 
Destacam-se como algumas circunstâncias favorá-
veis que podem ser empregadas ou oferecidas ao 
planejador em função do emprego das Ações de 
Gciber as seguintes:

 – Ampliação da Consciência Situacional, res-
ponsável por elevar as chances do decisor de rea-
lizar suas escolhas de forma adequada e oportuna 
nas mais diversas situações. Permite ainda uma 
certa antecipação aos movimentos do oponente e 
um emprego judicioso dos meios disponíveis, ex-
plorando os princípios da oportunidade e da eco-
nomia de meios.

 – Aquisição da Superioridade Informacional, 
que permite o exercício do controle da dimensão in-
formacional por determinado tempo e lugar. Resul-
ta da aptidão em orientar, obter, produzir, difundir 
e proteger um fluxo de informações, sem deixar de 
tirar proveito das informações do oponente. Signi-

fica possuir mais e melhores informações do que o 
adversário sobre o ambiente operacional;

 – Multiplicação do alcance da Inteligência por 
meio da exploração sistemática e analítica das Fon-
tes Cibernéticas em conjunto com a capacidade de 
realizar ataques cibernéticos seguindo uma meto-
dologia que garanta o controle das ações e a pre-
visão do impacto no alvo. A Inteligência é um fa-
tor chave para o sucesso de um planejamento, pois 
seus produtos contribuem decisivamente para re-
duzir a névoa da incerteza, otimizando o emprego 
dos meios disponíveis na árdua tarefa de solucio-
nar o problema militar; e

– Possibilidade de acompanhamento das 
ações no ambiente operacional em tempo real e 
com capacidade de intervir na operação, tempes-
tivamente, limitado apenas pelo alcance da co-
nectividade disponível.

Já os desafios são materializados nas vulnerabi-
lidades próprias do ECiber, as quais já foram ex-
ploradas no item anterior e devem ser levadas em 
consideração durante todo o planejamento, em es-
pecial na transição entre as diversas fases e etapas. 
A seguir, destacam-se alguns desafios que ficam 
evidentes ao se considerar o protagonismo que os 
sistemas computacionais e os ativos de informação 
têm exercido na condução do planejamento e no 
auxílio à tomada de decisão:

 – Aumento da exposição às vulnerabilidades 
tecnológicas dos sistemas vitais nos quais a For-
ça esteja sujeita, devido ao surgimento de novos 
sistemas e plataformas militares com alta tecno-
logia agregada;

 – Facilidade de acesso a tecnologia por atores apa-
rentemente mais fracos e sem status de Estado, trans-
formando-os em ameaças com elevado potencial des-
trutivo e quase completamente anonimizados; e

– Buscar uma postura cibernética de caráter 
preemptivo e não apenas reativo, envidando esfor-
ços para identificar a origem dos potenciais ataques 
e seus possíveis executores antes da execução da 
exploração e do ataque oponente.

Por fim, as oportunidades e desafios que as 
questões da GCiber trazem à tona são muito bem 
equacionadas ao se observar os princípios que ser-
vem de alicerce ao Processo de Planejamento Mili-
tar (PPM). O primeiro princípio é considerar que 
todo planejamento deve ser flexível, sem fases ou 
etapas rígidas ao ponto de não permitirem seu de-
senvolvimento ou até mesmo sua eliminação na 
busca pela solução do problema militar. O segundo 
princípio é a capacidade cíclica que o planejamento 
deve guardar, podendo redefinir partes já elabora-
das tantas vezes for necessário, à luz de fatos inédi-

A GUERRA CIBERNÉTICA É REAL E 
PERMANENTE

A GCiber está acontecendo nesse momento, atin-
gindo todo o globo terrestre e despejando, no mundo 
real, efeitos cinéticos e não cinéticos a partir do mundo 
virtual. É uma modalidade de conflito que já faz parte 
do cotidiano da sociedade contemporânea, que testifi-
ca os resultados das ações desencadeadas na atmosfe-
ra cibernética nos diversos segmentos do cotidiano. A 
combinação de avanços tecnológicos com a imersão, 
quase compulsória, dos processos e métodos no ECi-
ber está alterando a natureza da relação entre os Esta-
dos, bem como a essência das relações interpessoais.

O ECiber representará em pouco tempo o prin-
cipal “terreno” por onde transitarão as informações 
relevantes à condução das ações de um GptOpFuz-
Nav num contexto operativo. O processo de tomada 
de decisão sofre grande influência do processamento 
de dados oriundos do mundo virtual, o que permite 
agregar velocidade e precisão sobre humana às infor-
mações que recebem análise do decisor. Com isso em 
mente, torna-se fundamental o desenvolvimento de 
uma consciência ampla e profunda sobre o papel de-

sempenhado pelo CFN no ECiber, atentando para as 
possibilidades, as limitações, as vulnerabilidades e as 
principais ameaças que possui.

Na opinião do autor, as tendências abordadas nes-
se artigo apontam para o seguinte axioma: na presente 
Era, a busca por soluções para os problemas militares 
utilizará cada vez mais o Espaço de Batalha cibernético 
para o cumprimento eficiente de sua missão, exigindo 
o emprego consciente das Ações de GCiber para pro-
teger as próprias informações e sistemas, bem como 
para atuar em caráter ofensivo, proporcionando efei-
tos em proveito da conquista dos objetivos.

Por fim, é mister aplicar todo esforço possível, com 
determinação e profissionalismo, no desenvolvimento 
dos assuntos relacionados à GCiber. Esta atitude con-
tribuirá para que o CFN atinja a competência neces-
sária para participar das questões relativas à GCiber 
numa posição de destaque, conferindo honradez e re-
levância às posições assumidas.

tos ou análises aprofundadas. O terceiro princípio 
é a continuidade, pois o planejamento só é conside-
rado concluído quando o problema assume o status 
de resolvido, ou seja, a missão foi cumprida.
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1- Introdução

2- Evolução na postura dos inter-
câmbios no CFN

A Política Nacional de Defesa (PND), em seus itens 
5.9 e 5.10, bem como a Estratégia Nacional de Defesa 
(END), quando abordam orientações sobre a inserção 
internacional do Brasil, expressam a prioridade atri-
buída aos países da América do Sul e da África, em 
especial aos da África Ocidental e aos de língua por-
tuguesa (BRASIL, 2012). Assim, de maneira coerente, 
a Marinha do Brasil (MB), empregando seus Meios Na-
vais e de Fuzileiros Navais (FN), vem incrementando 
sua presença no Entorno Estratégico, região delimitada 
pela América do Sul (ambiente regional), o Atlântico 
Sul, os países lindeiros africanos, a Antártica e o mar do 
Caribe. A participação em Missões de Assessoria Naval 
(MAN) e dos Grupos de Apoio Técnico de Fuzileiros 
Navais (GAT-FN), na Namíbia e em São Tomé e Prín-
cipe, aumenta a influência da Marinha no exterior, ge-
rando um fator de contribuição para extensão dos níveis 
de segurança regional; pela participação em intercâm-
bios e representações em países da América do Sul, que 
contribuem para a promoção da liderança regional do 
Brasil no continente, o fortalecimento de um ambiente 
seguro e estável e a preservação do bom relacionamento 
com os países sul-americanos; e o aumento da influência 
em regiões como o Golfo da Guiné, contribuindo para 
a diminuição de ameaças na região que afetam direta-
mente a economia mundial e a do Brasil.

A MB e o CFN buscam também aumentar a coopera-
ção com países que possuem Marinhas de reconhecida 
expressão no cenário internacional, doutrinariamente 
atualizadas, principalmente os pertencentes à Organi-
zação do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), com o 
objetivo de “trocar” conhecimentos e fortalecer o rela-
cionamento institucional com países signatários daque-
le Tratado, tais como a França, Reino Unido, Portugal, 
Espanha e Estados Unidos da América (EUA). Este úl-
timo, considerado o principal aliado nas relações bila-
terais e de cooperação com o Brasil. No relacionamento 
com o CFN, o United States Marine Corps (USMC) man-
tém a vanguarda nos diversos assuntos relacionados 
às Operações Anfíbias e Expedicionárias, por meio de 
lições aprendidas decorrentes de anos de operações de 
combate, os quais são analisados para uma eventual in-
corporação à doutrina do CFN. Essa cooperação foi re-
forçada em 2019, pela inclusão do Brasil como “Grande 
Aliado Não Pertencente à OTAN” (Major Non NATO 
Ally-MNNA). Com o anúncio, o Brasil passa a ser o se-
gundo país da América Latina, depois da Argentina, a 
receber o status especial, que permitirá aprofundar a 
cooperação militar bilateral.

Ainda que haja estreita ligação com o relacionamen-
to internacional da MB, de acordo com as prioridades 

elencadas pelo Estado-Maior da Armada (EMA), o pre-
sente artigo limitar-se-á a apresentar o relacionamento 
internacional do CFN, explorando a importância desse 
relacionamento com a projeção dos Fuzileiros Navais 
além-fronteiras. Da mesma forma, não serão tratadas 
as representações do CFN em missões de paz, assunto 
já abordado em edições anteriores, onde o Brasil, atual-
mente, participa sob a égide da Organização das Nações 
Unidas, com cerca de dezenove Fuzileiros Navais.

Será abordada a evolução na postura dos intercâm-
bios do CFN, na qual houve um aumento considerável 
de intercâmbios curtos operativos que possibilitaram 
o envio de um maior número de militares para o exte-
rior. Serão apresentados os principais intercâmbios com 
Países Amigos, mostrando a ampliação e diversificação 
dessas cooperações, além da análise do retorno doutri-
nário e operativo para o CFN.

Historicamente, o CFN mantém intercâmbios lon-
gos com os EUA e com países localizados no nosso En-
torno Estratégico, que contribuem, significativamente, 
para o intercâmbio de experiências doutrinárias e ope-
rativas entre as Marinhas Amigas, além de ampliar a 
esfera de influência no âmbito regional e a manutenção 
da liderança do Brasil no continente sul-americano.

A partir de 2018, o Estado-Maior da Armada 
(EMA) mudou a postura com relação ao Programa 
de Intercâmbios, incentivando os Órgãos de Direção 
Setorial (ODS) na busca por intercâmbios curtos e 
operativos, principalmente com Marinhas de reco-
nhecido nível tecnológico e doutrinário atualizados. 
Da mesma forma, houve um incentivo para uma 
maior participação de Oficiais Intermediários e de 
Praças para embarque em navios de guerra estran-
geiros realizando exercícios operativos. 

Em 2019, o memorando n° 6 do Comandante da 
Marinha normatizou e determinou a reavaliação dos 
intercâmbios com as orientações já emanadas em 
2018 pelo EMA, além de promover a construção de 
parcerias que contribuíssem para o fortalecimento 
e a inserção política e estratégica do Brasil no seu 
Entorno Estratégico, particularmente, em relação 
aos países lindeiros do Atlântico Sul. Recomendou 
também, a participação da MB em exercícios multi-
nacionais, como o Obangama Express; a consolidação 
dos GAT-FN e MAN; e a venda de material militar 
para países da região. O supracitado memorando 
orientou o desenvolvimento da capacidade de con-
duzir Operações Marítimas Combinadas, elevando 

a capacidade do pessoal destinado a integrar Forças 
Tarefas Combinadas (Brasil, 2019).

O CFN, a partir de 2018, inseriu diversos intercâm-
bios curtos e operativos com países dentro e fora do 
nosso Entorno Estratégico. Para 2020, há a previsão 
de quatorze novos intercâmbios curtos, em exercícios 
operativos realizados por outras Marinhas, resultando 
uma expressiva redução nos gastos e inclusão de mais 
militares no exterior, em países como EUA, Chile, Fran-
ça, Espanha, Portugal, Reino Unido, Israel e Austrália.

3- Ampliação e diversificação nos 
intercâmbios do CFN:

No presente tópico, será abordado a ampliação 
nos intercâmbios com países onde já existia um rela-
cionamento extenso com o CFN, além da diversifica-
ção na busca de países que possuem relevância estra-
tégica para a MB e para a Política Externa Brasileira.

O alinhamento político entre o Brasil e os EUA 
fez com que houvesse uma maior aproximação do 
United States Marine Corps (USMC) com o CFN, par-
ticularmente, no sentido de fomentar uma maior 
participação do Brasil no cenário internacional, com 
ênfase no Atlântico Sul. O relacionamento é extenso, 
sendo promovido por meio de cursos, conclaves, in-
tercâmbios e participação em exercícios operativos. 
Esta interação propicia ao CFN o aprimoramento da 
doutrina e da capacidade operativa.

O Brasil mantém intercâmbios longos (um ano 
ou mais) com os EUA no Marine Corps Combat De-
velopment Command (MCCDC), para acompanhar 
a evolução doutrinária e o processo de desenvol-
vimento de capacidades operacionais no USMC; 
no Comando da II Marine Expeditionary Force (II 
MEF), para acompanhar os planejamentos e a exe-
cução de Operações Anfíbias e demais operações 
nas quais sejam empregados FN; no Comando do 
Marine Forces South (MarForSouth), com Oficial 
de Ligação para acompanhamento e coordenação 
das atividades daquele Comando, de interesse do 
CFN, a serem realizadas no Brasil e nos EUA; e no 
Western Hemisphere Institute for Security Cooperation 
(WHINSEC), para Oficiais e Praças que exercem 
a função de Instrutores dos cursos ministrados 
naquele centro.

Houve uma evolução no plano de cooperação 
bilateral com os EUA, caracterizado pelo aumento 
de intercâmbios curtos operativos e o desenvolvi-
mento de Operações Marítimas Combinadas, como 
a Unitas Amphibious, Bold Alligator, Rim of the Pacific 
(RIMPAC), Integrated Training Exercise (ITX), Steel 
Knight, Operação Formosa e Operação Dragão. 

Durante a última reunião de cooperação bilate-
ral CFN – USMC, Operational Naval Infantry Committee 
(ONIC), que ocorre anualmente, houve a solicitação de 
emprego de meios navais em operações combinadas e 
de militares para integrarem os Estados-Maiores dessas 
operações, diferentemente do que ocorria anteriormen-
te, onde a participação limitava-se ao envio de observa-
dores. O exemplo prático foi o envio de um convite pelo 
MarForSouth, em outubro de 2018, ao Comandante da 
Marinha, convidando dois Oficiais da MB para partici-
parem da Special Purpose Marine Air-Ground Task Force 
– Southern Command (SPMAGTF-SC), nos cargos de 
Deputy Operations Officer, exclusivo para FN, e Deputy 
Air Operations Officer, exclusivo para Aviadores Navais. 
A SPMAGTF-SC é uma organização por tarefas estabe-
lecida dentro da Área de Responsabilidade do Coman-
do Sul, destinada a conduzir atividades de cooperação 
de segurança e fornecer capacidades expedicionárias de 
Comando, Controle, Comunicações, Computação e In-
teligência (C4I). Além disso, é preparada para conduzir 

Figura 1: Intercâmbio no Marine Corps Combat Development 
Command (MCCDC), para acompanhar a evolução doutrinária 
e o processo de desenvolvimento de capacidades operacio-
nais no USMC.

Figura 2: Intercâmbio na II Marine Expeditionary Force (II 
MEF), dentro da unidade de avaliação operacional chamada 
Expeditionary Operations Training Group (EOTG), acompan-
hando a preparação para o deployement das unidades operati-
vas do USMC
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Como último aspecto relevante na evolução do rela-
cionamento internacional com os EUA, figura a discus-
são acerca do tema “Questões de Gênero” em unidades 
de combate. Trata-se de um estudo que vem sendo de-
senvolvido pelo DGPM e CGCFN sobre a carreira da 
mulher nos EUA e sua integração em unidades opera-
tivas daquele país. Em reunião do Comando da Mari-
nha (CM) com o US Secretary of the Navy, foram geradas 
demandas para a DGPM, com participação do CGCFN, 
para que os trabalhos evoluíssem através da realização 
de palestras ministradas pela US Navy sobre a sistemá-
tica de trabalho envolvendo “Questões de Gênero” e o 
aumento da participação de mulheres em intercâmbios, 

limitadas missões de Assistência Humanitária e Respos-
ta a Desastres (SOUTHCOM, 2019). Na ocasião, o obje-
tivo seria enquadrá-los como Oficiais de Intercâmbio, 
da mesma forma que ocorre com os demais países par-
ticipantes. Em Janeiro de 2019, o Gabinete do Coman-
dante da Marinha (GCM) respondeu ao convite de 
maneira positiva e foram iniciados os processos seleti-
vos dentro da MB. A missão terminou em dezembro de 
2019, tendo sido oferecido ao CFN, para 2020, participar 
com um Oficial na função de Deputy Commander, ele-
vando a importância da participação do Brasil nessa 
organização por tarefas. O convite para que oficiais 
brasileiros integrem a SPMAGTF-SC denota o com-
prometimento dos EUA com os países de sua área de 
responsabilidade e a busca pela redução do sofrimento 
das populações que não possuem acesso aos serviços 
de resgate e saúde. Além disso, tem correlação com a 
atual situação da Venezuela e serve como tentativa de 
não perder espaço e influência decorrentes de investi-
das semelhantes por parte da China e da Rússia, ma-
nifestas por aportes financeiros.

Em 2018, houve também a participação de Oficiais 
Intermediários embarcados em navios americanos reali-
zando exercícios de Ajuda Humanitária, a bordo do USS 
SOMERSET, que participou de uma Projeção Anfíbia na 
costa do Peru para realizar um exercício de Operação 
Humanitária, envolvendo Peru e Chile; e o embarque 
de um Oficial, acompanhado dos dois oficiais brasilei-
ros que fazem parte do EM da SP-MAGTF, no LHD-1 
USS WASP, em operação na América do Sul: Colômbia, 
Chile e Peru.

Em 2019, houve uma evolução nas funções desenvol-
vidas pelo Oficial brasileiro em Intercâmbio em Camp 
Lejeune, na II Marine Expeditionary Force – II MEF, que, 
atualmente, está subordinado a uma unidade de ava-
liação operacional chamada Expeditionary Operations 
Training Group (EOTG), acompanhando a preparação 
para o deployement das unidades operativas do USMC. 
Essa unidade fornece treinamento em habilidades espe-
ciais selecionadas, realiza e avalia o treinamento coletivo 
para preparar as Unidades Expedicionárias do USMC 
para emprego real. Dessa forma, os ensinamentos colhi-
dos nesse intercâmbio ajudam a desenvolver a capaci-
dade de preparação e avaliação das unidades operativas 
do CFN para o emprego real.

Com relação aos cursos realizados nos EUA 
pelo CFN, destacam-se aqueles realizados na Ma-
rine Corps University: Expeditionary Warfare School 
(EWS), Command and Staff College (CSC) e o Marine 
War College (MCWAR), onde, pela primeira vez, um 
Oficial do CFN foi convidado a realizar o curso. A 
participação do CFN contribui significativamente 
para o desenvolvimento profissional dos Oficiais, 
sendo estes capacitados a serem “multiplicadores” 

Figura 3: Intercâmbio de Aspirantes FN nos EUA

dos conhecimentos adquiridos por ocasião do re-
torno ao Brasil.

Esse aumento da cooperação com os EUA é presen-
ciado desde o início da formação dos jovens Oficiais. 
Em 2018, o Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros 
Navais (CGCFN) retomou o intercâmbio de dois As-
pirantes FN em organizações militares americanas, 
como a US Navy Academy e unidades do USMC. O as-
pecto motivacional percebido pelo envio de Aspiran-
tes ao exterior denota o efeito multiplicador buscado 
por meio da meritocracia e a vontade de absorver co-
nhecimentos que dificilmente seriam possíveis fora do 
escopo desse programa.

cursos e conclaves, os quais vêm sendo inseridos no Pro-
grama de Intercâmbios e Conclaves do CGCFN. Pode 
ser citado como exemplo, a participação de mulheres do 
CFN em diversos seminários de OpPaz, como na Grécia, 
Equador e Suíça. Destaca-se que a Oficial brasileira, que 
participou da missão de Paz na República Centro Africa-
na e recebeu o prêmio de “Defensora Militar do Gênero 
das Nações Unidas”, e foi convidada a participar como 
palestrante do Congresso Supporting Women`s Participa-
tion in Peace and Security: reflections from the field, ocorrido 
em novembro de 2019, em Genebra.

Maior participação de militares femininas em In-
tercâmbios no exterior e em Operações de Paz, sob 
a égide da ONU:

No âmbito da América do Sul, a Colômbia é o país 
onde o CFN possui o maior quantitativo de militares em 
intercâmbios, motivado por demandas daquele país em 
um esforço de construção de novas capacidades, após 
a pacificação e compromissos assumidos junto à Orga-
nização dos Estados Americanos (OEA). O CFN tem 
enviado Oficiais e Praças como instrutores em Desmina-
gem Humanitária na Armada e no Exército Colombia-
no; Oficiais para realizarem cursos equivalentes ao Cur-
so de Estado-Maior para Oficiais Superiores (CEMOS) 
e Curso de Política e Estratégia Marítima (C-PEM) na 
Escola Superior de Guerra daquele País (ESDEGUE); e, 
sob a égide da OEA e da Junta Interamericana de Defe-
sa (JID), Oficiais para comporem o Grupo de Monitores 
Interamericanos (GMI) e Grupo de Assessores Técni-
cos Interamericanos (GATI). A manutenção dos atuais 
níveis de cooperação com a Colômbia é extremamente 
positiva para o CFN, tendo em vista a oportunidade de 
fortalecimento do relacionamento institucional, a troca 
de conhecimentos com uma Nação Amiga, que enfrenta 
inúmeros desafios que envolvem o emprego do Poder 
Militar, principalmente no enfrentamento de Forças irre-
gulares, além da contribuição significativa do aprimora-
mento da Doutrina de Desminagem Humanitária.

Figura 4: A CC(T) Márcia Braga participou da missão de Paz na 
República Centro Africana e recebeu o prêmio de “Defensora 
Militar do Gênero das Nações Unidas”, participando da conferência 
Twenty Years of Protecting Civilians through UN Peacekeeping 
Operation, nos EUA;

Foto 5 – Participação da 2ºTen (AFN) Liana no workshop 
sobre Mulher, Paz e Segurança, no Equador.

Foto 6 – Oficiais e Praças do CFN participam como instrutores em 
Desminagem Humanitária na Armada e no Exército Colombiano

Com a Argentina, o Chile, o Peru e o Paraguai, o CFN 
mantém Oficiais e Praças em intercâmbios de um ano, 
junto à Infantería de Marina de cada país, com o objetivo 
de assegurar o fortalecimento de um ambiente seguro 
e estável na América do Sul, além de preservar o bom 
relacionamento, dada a importância geoestratégica do 
Brasil no ambiente regional.

Houve uma evolução na cooperação bilateral com 
esses países. Com a Argentina está previsto para 
2020 a participação de Fuzileiros Navais em exercí-
cios operativos, de curta duração, em regiões de cli-
ma frio. Como, por exemplo, na região do Ushuaia 
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apoiou uma solicitação do CFN para realizar um es-
tágio de Operações em Ambiente de Clima Frio, reali-
zado em setembro de 2019 e que teve como finalidade 
garantir o contínuo incremento de efetivo capacitado 
para a realização de operações em ambientes gelados.

Do outro lado do Atlântico, ainda no nosso Entorno 
Estratégico, podemos observar a evolução da coope-
ração do CFN na costa oeste da África. Em 2009, foi 
enviado à Walvis Bay, Namíbia, o primeiro GAT-FN, 
com as tarefas de apoiar aquela Marinha no Curso de 
Formação de SD-FN, assessorar a criação de um Bata-
lhão de Infantaria de Fuzileiros Navais da Namíbia 
(BtlInfFuzNavNAM) e auxiliar no desenvolvimento e 
elaboração do Cerimonial daquela Marinha. Posterior-
mente, o GAT-FN Namíbia incorporou às suas tarefas o 
apoio na condução do Curso de Especialização de Infan-
taria para SD-FN e de Especialização em Operações Es-
peciais (OpEsp), sendo criado para esse fim, um Ades-
tramento Básico de OpEsp para a Marinha Namibiana.

Em 2012, houve uma aproximação entre São Tomé 
e Príncipe e o Brasil, ocorrida durante a realização do III 
Simpósio das Marinhas, na Conferência da Comunida-
de dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que tratou 
sobre a cooperação para o monitoramento e o controle 
do tráfego marítimo nas águas jurisdicionais dos países 
dessa Conferência. Na ocasião, houve uma solicitação 
da Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe para que 
a Marinha do Brasil apoiasse a formação do Corpo de 
Fuzileiros Navais daquele país, com base no Artigo 4º 
do Protocolo de Cooperação da CPLP no Domínio da 
Defesa, em virtude do aumento das ações de pirataria 
no Golfo da Guiné. Dessa forma, o GAT-FN teve início 
em 2014, sendo composto por dois Oficiais e sete Pra-
ças, que tiveram a tarefa de assessorar a Guarda Costeira 
Santomense na seleção e formação do primeiro Pelotão 
de Fuzileiros Navais.

O objetivo principal do relacionamento com essas 
Marinhas foi o de aumentar a construção de um “cin-
turão de boa vontade” permitindo que o governo brasi-
leiro promovesse a criação de uma identidade regional 
sul-atlântica, na qual o Brasil assegurasse para si uma 
posição de destaque. Essa “segurança” tem sido amea-
çada, dentre outros motivos, pela atuação de organiza-
ções criminosas transnacionais e por ações de pirataria. 
Ao levar-se em consideração que vários países de nos-
so entorno empregam seus militares em resposta a tais 
ameaças, é lícito concluir que o fortalecimento das For-
ças Armadas desses países contribui diretamente para a 
estabilidade regional. Assim, a manutenção de um am-
biente seguro no Atlântico Sul como um todo, e em suas 
águas territoriais, em particular, seria fundamental para 
a continuidade do seu desenvolvimento econômico 
(AMORIM, 2012). A mudança de postura da MB, para 
o aumento de intercâmbios curtos operativos e a parti-

Foto 7  e 8 – Treinamento em ambiente gelado para militares 
do BtlOpEspFuzNav com o apoio da Infantería de Marina 
Chilena. Qualificação para emprego de FN em operações em 
ambientes gelados.

(Terra do Fogo), com o propósito de adestrar mili-
tares FN, qualificados em montanhismo, em opera-
ções em ambientes gelados.

Com o Peru, há o interesse daquele País em solicitar 
uma cooperação com o CFN para a troca de conheci-
mentos nas áreas de Logística Militar, Apoio de Serviços 
ao Combate e de Doutrina e Emprego de Viaturas An-
fíbias, como parcela de um projeto de ampliação da sua 
estrutura organizacional. Essa cooperação permitirá um 
melhor arranjo para a condução das atividades logísticas 
e apoiará o projeto de modernização, que trouxe um in-
cremento à capacidade operativa da referida Força, por 
meio da compra, em 2015, de 32 Light Armored Vehicles 
(LAV II) - transporte de tropa, sendo estes os principais 
meios utilizados pela Infantería de Marina Peruana para o 
movimento navio para terra (MNT).

Com o Chile, houve uma evolução muito positiva 
da participação em novos intercâmbios, treinamen-
tos operativos e maior envolvimento do CGCFN em 
eventos naquele país, fruto de uma maior aproxima-
ção do Comandante General del Cuerpo de Infantería de 
Marina de Chile e o Comandante-Geral do CFN. Dessa 
forma, o CFN planeja conhecer o processo de ava-
liação das Unidades Operativas Chilenas, por meio 
de um intercâmbio no Centro de Entrenamiento de 
la Armada de Chile, tema proposto no Plano de Coo-
peração Bilateral Biênio 2019/2021. O Chile também 

cipação em operações combinadas em regiões como o 
Golfo da Guiné, corrobora a afirmação acima para a con-
tribuição da estabilidade regional.

A MB é demandada pela criação de novas estruturas 
de MAN e/ou GAT-FN, a fim de atender aos interesses 
das Marinhas Amigas. Dessa forma, em 2019, o EMA 
criou procedimentos que orientam a criação de novas 
estruturas, bem como a desmobilização das estruturas 
existentes (BRASIL, 2019). Esse documento regula a evo-
lução dos GAT-FN Namíbia e STP. Em 2019, a compo-
sição do GAT-FN Namíbia foi de catorze militares, co-
mandados por um Capitão de Mar e Guerra (FN).  Para 
2020, o efetivo será reduzido para onze militares. Em 
2022, para nove militares, sendo o posto do Comandan-
te do GAT-FN exercido por um Capitão de Fragata (FN). 
Em 2023, a missão será reavaliada pelo Adido Naval da 
Namíbia, devendo ser encaminhada uma proposta de 
encerramento. O GAT-FN STP atualmente conta com 
três militares, sendo o Comandante um Capitão Tenente 
(FN). Da mesma forma que a Namíbia, em 2023 deve-
rá ser encaminhada uma proposta de encerramento da 
missão (BRASIL, 2019).

Vale ressaltar que a manutenção das MAN e dos 
GAT-FN contribuem para a estabilidade regional, 
segurança internacional e projeção do Brasil. Tal 
iniciativa tem recebido o reconhecimento nacional e 
internacional, com ganhos que fortalecem a lideran-
ça regional brasileira.

Com relação ao relacionamento internacional com 
Marinhas de reconhecido valor tecnológico e doutriná-
rio, o CFN busca manter cooperação com diversos pa-
íses fora do nosso Entorno Estratégico, principalmente 
com os países pertencentes à OTAN.

Houve um aumento considerável nos intercâmbios 
operativos com a França. Um exemplo foi o envio de 
um Oficial para a Operação Corymbe, no Golfo da Guiné, 
que ocorre anualmente e tem como objetivo manter os 
interesses políticos e econômicos franceses na costa oes-
te da África, potencializando o aumento da segurança 
marítima por meio da cooperação com as Marinhas dos 
países do Golfo da Guiné, a fim de dissuadir ações de pi-
rataria, narcotráfico e ilícitos na região. A possibilidade 
da participação do Brasil em cooperações com a Fran-
ça na região, que executa há mais de 25 anos esse tipo 
de operação, possibilita a diminuição de ameaças que 
afetam diretamente a economia mundial e a do Brasil. 
Dessa forma, se for estabelecida uma parceria de patru-
lhamento e formação de uma mentalidade de segurança 
nos países do Golfo da Guiné, por meio de operações 
como a Obangame Express e a Corymbe, haverá o aumen-
to considerável da segurança das Linhas de Comunica-
ção Marítimas e da participação do Brasil, como outros 
países, no combate às ameaças mundiais.

Em 2019, O CFN enviou também um observador 

Foto 9 – PASSEX - BPC Mistral, Fragata Paquistanesa e 
Navio-Patrulha Marroquino – Durante intercâmbio na Opera-
ção Corymbe com a Marinha Nacional Francesa

para participar da Operação Jeanne d’Arc, como Oficial 
de Ligação em proveito de uma Operação Anfíbia Com-
binada entre a França e o Brasil, que ocorreu na Ilha da 
Marambaia, RJ.

Nesse mesmo ano, a MB foi convidada para par-
ticipar do exercício anfíbio SKRENVIL, no qual foram 
realizadas uma Operação de Evacuação de Não Com-
batentes (ENC) e uma Incursão Anfíbia, em torno de 
uma situação de degradação de um país em conflito 
(similar às ex-colônias francesas na África) e necessida-
de de realizar uma evacuação de nacionais franceses e 
da União Europeia daquele país fictício. Participaram 
dois Oficiais FN e dois Oficiais da Armada, exercendo 
função de observadores. Houve o emprego conjunto de 
Meios Navais, de Fuzileiros Navais Franceses e meios 
do Exército Francês, vocacionados para Operações Anfí-
bias. Importantes ensinamentos doutrinários foram co-
lhidos, principalmente na integração do EM do Exército 
Francês com o EM da Marinha Nacional Francesa, em 

Foto 10 – Aspirantes Africanos formados no Convés do PHA 
Mistral durante a Operação Corymbe – Cooperação na formação de 
Oficiais Africanos realizado na Escola Naval da Guiné Equatorial.
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Foto 11 – Praça da Marinha Nacional Francesa em serviço 
de navegação a bordo do PHA Dixmude, durante a Operação 
SKRENVIL 2019.

planejamento e execução conjuntos a bordo do Porta-
-Helicóptero Anfíbio (PHA) “DIXMUDE”.

Seguindo essa linha, o CFN tem buscado a evolu-

ção do intercâmbio com Portugal, Espanha e Reino 
Unido. Com Portugal houve o aumento de alguns 
intercâmbios operativos, como a participação de um 
Oficial e uma Praça no exercício anfíbio multinacional 
CONTEX-PHIBEX, que contou com Meios Navais e 
de Fuzileiros Navais de Portugal e Espanha; e o ades-
tramento combinado entre os Portugueses e o GAT-FN 
de São Tomé e Príncipe, firmado por meio de um Pro-
tocolo de Intenções para cooperarem em diversas áre-
as. Foi realizado um Plano de Emprego Combinado 
da tropa brasileira em São Tomé e Príncipe e do navio 
português, NRP “ZAIRE”, doado à Guarda-Costeira 
Santomense. Atualmente, está sendo desenvolvido 
um Estágio de Abordagem em quatro níveis e um 

Grupo de Trabalho Combinado entre STP, Portugal e 
Brasil para o desenvolvimento da Doutrina de Abor-
dagem daquele país.

Com relação ao Reino Unido, o relacionamento en-

Foto 12 – Exercício de Evacuação de Não Combatentes realizado 
durante a SKRENVIL 2019, na costa Sul da França, integrado 
com a população local.

Foto 13 e 14 - Um oficial e uma Praça participaram do exercí-
cio anfíbio multinacional CONTEX-PHIBEX, que contou com 
Meios Navais e de Fuzileiros Navais de Portugal e Espanha.

tre a MB e a Royal Navy (RN) sempre foi considerado 
excelente. O CFN começou a aumentar a cooperação 
a partir de 2019 e tem tentado estabelecer um inter-
câmbio no Frag Officer Sea Training (FOST), a fim de 
orientar o CFN, a exemplo do EOTG nos EUA, no pro-
cesso de evolução na avaliação operativa, absorvendo 
conhecimentos relativos à consolidação e aprimora-
mento da doutrina de emprego dos Royal Marines. Em 
2019, houve o convite e a participação de um oficial 
intermediário para visitar o Commander Amphibious 
Task Group (COMATG) e realizar o curso Amphibious 
Warfare, no Maritime Warfare Centre (MWC). O inter-
câmbio junto ao COMATG permitiu o contato com o 
processo de planejamento adotado pela Royal Navy 
para as Operações Anfíbias (OpAnf), que mostrou-se 
uma boa ferramenta para a solução rápida de proble-
mas militares.

Com relação à Espanha, o CFN vem cons-

truindo o relacionamento internacional por meio 
de embarques em Operações Anfíbias e convites 
para participação em exercícios operativos no 
Brasil. Houve a participação de um Oficial e uma 
Praça no planejamento e execução do Exercício 
Anfíbio MARFIBEX/19, junto à Armada Espa-
nhola, realizado em setembro de 2019. Da mes-
ma forma, o CFN tem convidado a Infantería de 
Marina espanhola para participar da Operação 
Formosa, em Goiás.

Houve também uma evolução nos intercâm-
bios com países não pertencentes ao histórico de 
relacionamento do CFN. Exemplifica tal assertiva 
a atual relação do CFN com as Forças de Defesa 
de Israel. Atualmente, existe uma relação bilateral 
motivada principalmente pelo projeto do Sistema 
Integrado de Comando e Controle para o CFN 
(SISC2CFN) e o alinhamento político atual entre 
os dois países. A possibilidade de fortalecimento 
do relacionamento institucional e troca de conhe-
cimentos com uma Nação Amiga é de suma im-
portância para absorção de lições aprendidas úteis 
para a evolução doutrinária e operativa do CFN.

Em 2018, foram realizados intercâmbios em Guer-

Fotos 15 e 16 - Intercâm-
bio no Reino Unido, no 
Commander Amphibious 
Task Group (COMATG), 
a bordo do HMS Albion, 
que permitiu o contato 
com um excelente pro-
cesso de planejamento 
adotado pela Royal Navy 
para as OpAnf.

ra Eletrônica, Gerenciamento de Direção de Tiro de 
Artilharia de Campanha e atividade de Comando e 
Controle, que contribuíram para a capacitação pro-
fissional na utilização desse novo sistema integrado. 
Em 2019, foi realizado o 1º Workshop sobre Opera-
ções Humanitárias e Cooperação com a Defesa Civil, 
no Rio de janeiro, com a participação de militares da 
MB, do Corpo de Bombeiros do RJ e MG, além dos 
militares israelenses do Home Front Commander (HFC), 
que participaram nas buscas às vítimas do acidente 
em Brumadinho-MG. Nessa ocasião, foi permitido 
conhecer a doutrina de emprego do HFC em opera-
ções de Humanitarian Assistance/Disaster Relief (HA/
DR), permitindo o aprimoramento de nossas forças 
quando empregadas em Operações Humanitárias. 
Para 2020, está prevista uma cooperação junto à Seção 
de Comando, Controle, Comunicações, Computação 
e Inteligência das Forças de Defesa de Israel, com a fi-
nalidade de aumentar a capacidade C4I, voltado para 
a inserção do novo sistema SISC2CFN.

 O CFN busca também, no nível doutrinário, inter-
câmbios operativos com o objetivo de conhecer e estu-
dar a doutrina israelense no enfrentamento de Forças 
Irregulares, nas áreas do conhecimento voltadas para 
Desativação de Artefatos Explosivos, Sistema de Defe-
sa Antiaérea, Artilharia de Campanha e o emprego dos 
Sistemas Aéreos Remotamente Pilotados (SARP).

Com relação à Austrália não há um histórico de 

Foto 17 - 1º Workshop sobre Operações Humanitárias e Coopera-
ção com a Defesa Civil, no Rio de janeiro, com a participação de 
militares da MB, do Corpo de Bombeiros do RJ e MG, além dos 
militares israelenses do Home Front Commander

relacionamento. A Austrália não possui Corpo de Fu-
zileiros Navais, entretanto, possui uma unidade do 
Exército vocacionada em Operações Anfíbias, similar 
ao que ocorre na França. Para 2020, o CFN planeja visi-
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Considerações Finais:
A evolução do Programa de Intercâmbios do 

CFN e sua importância no incremento do relaciona-
mento internacional atestam a mudança de mentali-
dade outrora voltada para intercâmbios longos com 
os EUA e países pertencentes ao nosso Entorno Es-
tratégico, para a realização de intercâmbios curtos e 
operativos, com países dentro e fora desse Entorno, 
que possibilitam que um maior número de Oficiais 
e Praças participem do Programa em um maior nú-
mero de países, permitindo um ganho expressivo no 
campo doutrinário, operativo e no desenvolvimento 
e aquisição de novos materiais para o CFN. Dessa 
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tar o 2nd Battalion do Royal Australian Regiment (2 RAR), 
com o propósito de conhecer a estrutura, doutrina e 
meios de desembarque utilizados em exercícios e ope-
rações, com o interesse de participar em exercícios an-
fíbios na Austrália e realizar convite para participação 
em exercícios no Brasil, de forma a aumentar a troca 
de conhecimentos e o estreitamento dos laços de ami-
zade com aquele País.

forma, busca-se ampliar parcerias com Marinhas de 
elevado Poder de Combate, com doutrinas e tecnolo-
gias atualizadas, a fim de dar visibilidade a um CFN 
capaz de projetar-se como uma Força Expedicionária, 
alinhado com as prioridades da MB e com a Política 
de Estado, por meio de um relacionamento interna-
cional que facilite o desenvolvimento econômico, so-
cial, político e de defesa do Brasil.
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Essa medida confere maior agilidade ao trâmite, 
além de estimular que Organizações Militares que 
muitas vezes estão na ponta da cadeia de comando 
tenham participação direta e proativa na divulga-
ção das atividades da Força. 

A autonomia decorrente dessa mudança no 
processo pode ser vista como um aspecto positivo, 
visto que tende a gerar um aumento no volume 
de subsídios enviados. Entretanto, embora se sai-
ba que o CCSM fará o filtro e a avaliação de todo 
conteúdo subsidiado, é necessário que cada militar 
responsável pela comunicação social ou atividades 
de Relações Públicas (RP) em sua OM conheça os 
objetivos de comunicação social do CFN e esteja 
apto a produzir, selecionar e avaliar a adequação e 
a pertinência dos subsídios. 

Neste ponto, configura-se o maior desafio da co-
municação social no CFN hoje: fazer com que todos 
os participantes desse sistema compreendam sua 
importância, saibam operá-lo, tenham a qualificação 
necessária e os recursos materiais básicos para tanto.

Esses são pontos que devem ser constantemente 
trabalhados nos próximos anos, a partir da busca 
de uma maior aproximação entre a Assessoria de 
Comunicação Social do CGCFN e as células de co-
municação social e relações públicas que atuam nas 
diversas OM de Fuzileiros Navais (FN). Um primei-
ro passo para essa aproximação foi dado no ano de 
2019, quando foi convocada uma reunião geral com 
representantes de todas as OM do CFN e foram 
proferidas duas palestras pela equipe da Assesso-
ria de Comunicação Social do CGCFN: a primeira 
sobre as novas diretrizes para a comunicação social 
da Marinha do Brasil e a segunda focada na parte 
técnica da produção de fotografias e vídeos. 

A utilização dos canais oficiais 
da MB para a divulgação das 
atividades do CFN

Introdução

Os desafios da comunicação 
social no CFN

Uma das iniciativas implementadas pelo CCSM 
nessa reestruturação da comunicação social foi a 
descentralização do envio de subsídios para a divul-
gação em redes sociais pelos perfis oficiais da Mari-
nha. Em termos práticos, desde o ano de 2019, não 
é mais necessário seguir a cadeia de comando para 
a aprovação e envio de subsídios. Toda e qualquer 
OM, bem como o próprio militar, poderá enviar di-
retamente àquele Centro fotos, vídeos e subsídios 
em textos que passarão por avaliação e, se aprova-
dos, poderão compor as postagens nas redes sociais. 

Em 2019, a Marinha do Brasil (MB), por meio do 
Centro de Comunicação Social da Marinha (CCSM), 
iniciou a implementação de um conjunto de ações a 
fim de promover o reposicionamento estratégico de 
sua comunicação social. Com o apoio do Órgão de 
Direção Geral(ODG) e dos Orgãos de Direção Setorial 
(ODS), deu-se início a um esforço intersetorial que visa 
à descentralização dos processos de comunicação na 
Força, permitindo que ações em níveis tático e opera-
cional sejam executadas pelas Organizações Militares 
(OM) – viabilizando assim que o CCSM assuma a ne-
cessária condução estratégica desta atividade na MB. 

Essa importante iniciativa ocorre paralelamente 
ao atual crescimento da comunicação social no Cor-
po de Fuzileiros Navais (CFN), cujas OM já vêm vi-
venciando um aumento da produção de materiais 
diversos com finalidades de divulgação, bem como 
uma maior produção de conteúdo para os diferen-
tes canais de comunicação disponibilizados pela 
Marinha por meio do CCSM. 

Este artigo versa, portanto, a respeito da forma 
como as OM do CFN devem se preparar para fazer 
frente às novidades decorrentes da reestruturação 
da comunicação social na MB, além de pontuar as-
pectos importantes para o desenvolvimento e apri-
moramento desta atividade no Corpo.

Para tanto, serão abordados os seguintes tópicos:
• Os desafios da comunicação social no CFN;
• A utilização dos canais oficiais da MB para a 

divulgação das atividades do CFN;
• Identidade e imagem do CFN;
• Criação do banco de imagens, vídeos e artes 

do CFN;
• A importância dos registros audiovisuais e 

fotográficos; e
• O relacionamento das Organizações Milita-

res com a mídia geral e especializada.

A democratização do acesso à informação é 
uma das características mais marcantes das mí-
dias sociais, que constituem um dos principais 
canais de comunicação das instituições com seus 
stakeholders. Atualmente, uma organização pode 
se comunicar diretamente com seu público por 
meio do Twitter, Facebook, Instagram e YouTu-
be, entre outras redes sociais.

O CCSM é a Organização Militar responsá-
vel pela gestão das mídias sociais na Força e a 
única autorizada a publicar postagens nos per-
fis oficiais da Marinha do Brasil. 

Uma das grandes vantagens da utilização des-
ses canais de comunicação é a possibilidade de 
interagir diretamente com o público, sem a neces-
sidade de intermediação por parte de outras agên-
cias. No entanto, como se trata de uma via de mão 
dupla, uma vez que permite ao usuário manifestar 
sua opinião por meio de “curtidas” e comentários, 
faz-se necessário um acompanhamento contínuo, 
para que as perguntas sejam respondidas com a 
maior brevidade possível. Esse acompanhamento 
atualmente é realizado por militares do CCSM. 

Devido às suas características peculiares e à 
recente inserção da Força neste ambiente virtu-
al, as mídias sociais estão inseridas na estratégia 
global de comunicação da Marinha e, portanto, 
devem estar alinhadas com os outros canais de 
comunicação, como o portal da MB na internet.

Ao se pensar em estratégias de divulgação 
do CFN para as mídias sociais, deve-se ter em 
mente que os principais públicos a serem alcan-
çados por meio dessas mensagens são:

• Sociedade organizada
• Militares da ativa
• Militares da reserva
• Familiares de militares
• Militares de outras Forças
• Possíveis candidatos a ingressar na Força

Embora centralize a gestão das mídias sociais 
na MB, o CCSM incentiva a participação das OM 
de toda a Marinha na divulgação de seu trabalho, 
desde que atendidos alguns critérios. O principal 
deles é a adequação da notícia, que deve ser nor-
teada pelos mesmos critérios de noticiabilidade da 
publicação de uma matéria, quais sejam: 

Notícias e imagens sobre fatos que abranjam 
assuntos de potencial interesse do público em ge-
ral podem ser enviados diretamente ao CCSM, 
por meio do e-mail midiassociaismb@gmail.com 
ou WhatsApp (61) 99128-9843 e (61) 99129-0608, 
contendo informações básicas como: dia do even-
to, local, descrição sucinta do fato, número de mi-
litares e meios envolvidos. As fotos devem possuir 
qualidade e estar em boa resolução. As informa-
ções devem estar em linguagem coloquial, objeti-
va e direta. Jargões profissionais, gírias e abrevia-
ções devem ser evitados.

Devem ser evitados temas de interesse ex-
clusivo do público interno e notícias com o 
intuito de autopromoção.

Relevância: a capacidade de despertar o inte-
resse do público em geral; 

Abrangência: a prioridade a assuntos mais 
genéricos e de interesse nacional; 

Atualidade: o envio de subsídios deve ser 
tempestivo, para que não haja perda de interes-
se do público por um fato noticiado com atraso; 

Oportunidade: verificar, diante da conjuntu-
ra e dos acontecimentos do momento, se a notí-
cia é oportuna. 

No âmbito do CFN, alguns dos assuntos com 
potencial apelo junto ao público que acompanha 
as mídias sociais são:

• adestramentos e operações envolvendo 
Fuzileiros Navais; 

• exercícios combinados com Forças Arma-
das de outros países; 

• competições esportivas militares; 
• apresentações das Bandas Sinfônica e 

Marcial do CFN;
• formas de ingresso no Corpo de Fuzileiros 

Navais; 
• a presença crescente da mulher no CFN; 
• eventos de inclusão social, como “Um Dia 

de Fuzileiro Naval e Marinheiro para pes-
soas com deficiência” e o projeto “música 
e cidadania”;  e

• Arte e Cultura, como “Salão de Artes Plás-
ticas do CFN” e “Concurso de Crônicas 
ABL/CFN”.

Orientações sobre envio de material 
para as redes sociais da MB
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Todos os exemplos elencados fazem parte, de 
fato, da instituição CFN. A existência ou inexis-
tência deles não depende de uma imagem pro-
jetada, nem da interpretação dos públicos que 
interagem com o Corpo. Eles compõem a iden-
tidade do CFN pelo fato de existirem, fazerem 
parte de sua história, ou estarem em desenvolvi-
mento no momento.

Já quando abordamos o conceito de imagem, 
encontramos a definição, também conferida por 
Gaudêncio Torquato, de que “a imagem se refere 
ao plano dos simbolismos, das intuições e conota-
ções, apreendidas pelo nível do inconsciente (...). 
A imagem é a projeção, a sombra da identidade. 
Quanto mais distante da identidade, mais distor-
cida será a imagem.” (TORQUATO, 2008, p. 105)

Desta forma, pode-se concluir que a imagem 
tem um caráter de maior fluidez e sua formação 
passa necessariamente pela apreensão e com-
preensão do público. A imagem pode ser traba-
lhada por meio de ferramentas de comunicação 
social, entretanto é essencial que ela apresente 
coerência com a realidade, com os elementos 
que constituem a identidade da instituição. Seus 
efeitos e sua real composição dificilmente pode-
rão ser conhecidos sem a utilização de recursos 
específicos como pesquisas de opinião junto ao 
público. Ainda assim, devido ao seu caráter sub-
jetivo e à sua suscetibilidade a modificações ao 
longo do tempo, a imagem deve ser constante-
mente trabalhada seja pelo reforço dos elemen-
tos que compõem a identidade, seja por técnicas 
de comunicação social.

Um fato interessante para analisar a referida 
correspondência (ou falta dela) entre identidade 
e imagem poderia ser um elemento específico da 
identidade do CFN que não está bem projeta-
do em sua imagem junto ao público em geral: o 
uniforme camuflado. Explica-se: para o público 
interno da Marinha do Brasil, este uniforme é fa-

Identidade e imagem do Corpo 
de Fuzileiros Navais 

Para compreender a importância da comunica-
ção social no CFN e como se dá sua operacionali-
zação, deve-se buscar o entendimento sobre o que 
é e como deve ser divulgada a “marca” CFN. Para 
tanto, é preciso traçar o correto dimensionamento 
sobre a identidade e a imagem do Corpo. De acordo 
com Gaudêncio Torquato, em “Tratado de Comu-
nicação Organizacional e Política”, guardadas as 
devidas proporções entre a comunicação mercado-
lógica e aquela praticada pelas instituições públi-
cas, pode-se depreender que: 

A identidade se refere ao plano dos con-
teúdos lógicos, concretos, apreendidos pelo 
nível do consciente (...). Ou seja, a identidade 
é o conceito-mor que define os limites, os con-
tornos e as possibilidades do posicionamento 
da marca.(TORQUATO, 2008, p.104)

Portanto, decorrente desse entendimento, é 
possível elencar como exemplos dos componentes 
que edificam a identidade do CFN aqueles que di-
zem respeito:

• a atividades desenvolvidas pelos diferentes 
ramos de atuação do Corpo (operativo, re-
cursos humanos, material, doutrina, despor-
to, defesa NBQR, ações sociais etc);

• a tradições que se perpetuam ano após ano 
em uma história de mais de dois séculos; 

• aos valores essenciais do CFN: Honra, Com-
petência, Determinação e Profissionalismo;

• aos uniformes tradicionais, como o garança e 
o do veterano, o uniforme mais presente no 
dia a dia, como o camuflado, e peças como o 
gorro de fita;

• ao zelo do Fuzileiro Naval para com a sua 
apresentação pessoal, uniforme, etc;

• a cores, estandarte, brasão;
• a princípios da hierarquia e da disciplina, os 

quais são transmitidos desde o primeiro dia 
de incorporação de cada militar; 

• à atuação dos Fuzileiros Navais no exterior, 
seja em missões de paz da ONU, em opera-
ções de desminagem, realizando a seguran-
ça das embaixadas, intercâmbios e cursos, 
dentre outras funções;

• ao desenvolvimento dos programas olím-
pico e paralímpico, que ocorrem em suas 
instalações;

• às parcerias que o CFN estabelece com out-
ros órgãos, como a Academia Brasileira de 
Letras, os Comitês Olímpico e Paralímpico 
brasileiros, etc;

Quando do envio de matérias para a Nomar 
Online, deve ser colocada em cópia a Assessoria 
de Comunicação Social do CGCFN: cgcfn.comsoc@
marinha.mil.br, para subsidiar a produção do pe-
riódico NOTANF, bem como potenciais matérias 
para as páginas do CGCFN. Matérias divulgadas 
em veículos de imprensa também devem ser enca-
minhadas para o mesmo e-mail.

Orientação sobre o envio de matérias re-
lacionadas ao Corpo de Fuzileiros Navais

cilmente identificado e associado aos Fuzileiros 
Navais. Já quando se trata do público externo, so-
ciedade organizada ou até mesmo veículos de co-
municação acostumados a cobrir atividades das 
Forças Armadas, os Fuzileiros Navais trajando o 
camuflado são frequentemente confundidos com 
militares do Exército Brasileiro (EB).

De acordo com Torquato, o tempo de expo-
sição pública é um dos fatores que influencia a 
consolidação da imagem de uma marca. Por esse 
motivo, para corrigir o ruído existente, são neces-
sárias campanhas de divulgação que retratem o 
FN em atividade, trajando o camuflado, de forma 
a associar corretamente este elemento da identi-
dade do Corpo à sua imagem reconhecida pela 
sociedade brasileira. 

Outro fator que contribui para a consolidação 
de uma imagem de marca é a sua homogeneida-
de gráfico-visual. No caso do CFN, essa homo-
geneidade interfere diretamente nos elementos 
da identidade que dizem respeito a suas cores, 
seu estandarte, brasão, logomarca, suas tra-
dições, suas bandas, entre outros. Igualmente 
importante encontra-se a coerência do discurso 
proferido pela marca, o que pode ser verificado 
em suas comunicações escritas, seus slogans, le-
mas, etc. É importante que todos esses elemen-
tos estejam em harmonia e, principalmente, que 
sejam coerentes com o que a organização apre-
senta em sua identidade.

Nesse sentido, a Assessoria de Comunicação 
Social do CGCFN trabalhou nos últimos anos na 
criação e padronização de materiais audiovisu-
ais, textuais e fotográficos. Sob a atual gestão do 
CGCFN, delineou-se, por exemplo, a estratégia 
de trabalhar os valores essenciais do CFN ao lon-
go dos 4 anos de comando. Assim, em 2017 foi 
trabalhado o valor Honra; em 2018, o valor Com-
petência; em 2019, explorou-se o valor Determi-
nação; e 2020, será concluído o ciclo com o valor 
Profissionalismo. Para cada um deles, foram ela-
borados textos e artes, os quais foram distribuí-
dos para as OM do setor, com a recomendação de 
que fossem amplamente divulgados nos canais 
de comunicação disponíveis em cada OM. Os 
textos poderiam ser lidos em ordens de parada 
e cerimônias internas, ter trechos divulgados em 
apresentações e palestras ou serem afixados em 
quadros de avisos. Já as artes foram elaboradas 
em diferentes formatos com o objetivo de serem 
utilizadas como fundo de tela de estações de tra-
balho, como banners nas páginas de internet ou 
intranet das OM, e/ou impressas e afixadas em 
quadros de avisos.
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A importância dos registros au-
diovisuais e fotográficos

Como melhorar a organização 
da Comunicação Social no CFN?

Sabe-se que a Comunicação Social no Corpo de 
Fuzileiros Navais não possui oficialmente um ór-
gão centralizador. Não existe uma estrutura que se 
possa nomear de “Centro de Comunicação Social 
do CFN”, por exemplo. Entretanto, aos poucos, a 
Assessoria de Comunicação Social do CGCFN vem 
assumindo essa posição de órgão organizador da 
comunicação no Corpo. Trata-se de um movimento 
decorrente da natural intensificação da Comunica-
ção Social no setor, impulsionado pelo crescente 
contato que o CFN vem estabelecendo com a socie-
dade organizada em suas inúmeras atuações.

É fundamental, considerando tudo que foi dito 
até aqui, que esse órgão centralizador busque a 
coerência em suas mensagens – sejam elas textuais, 

Esta é também uma maneira de promover a ne-
cessária padronização da comunicação, visto que, 
ao centralizar a elaboração de textos e artes no CG-
CFN, impede-se que cada Comando tenha uma vi-
são distinta sobre o valor a ser trabalhado, evitando 
assim inconsistência nas mensagens transmitidas 
aos públicos interno e externo. 

Nesse sentido, em seu livro Comunicação Em-
presarial e Comunicação Institucional, Gaudêncio 
Torquato aborda a importância de um modelo sis-
têmico de comunicação, em que seja preservada a 
unicidade do discurso organizacional. 

“(...) a eficácia da comunicação depende 
fundamentalmente do conjunto harmonioso 
que se instala, tendo como pólo uma estru-
tura de coordenação para as operações de co-
municação organizacional. Negamos, assim, 
a possibilidade de maximização da eficácia 
quando diversos centros emanam lingua-
gens diferenciadas. Preservar a unicidade do 
discurso organizacional é a meta finalista do 
modelo sistêmico.” (TORQUATO, 1986, p.53)

A comunicação social no Corpo de Fuzileiros 
Navais muitas vezes sofre da carência de bons re-
gistros audiovisuais e fotográficos com finalidades 
de divulgação. Ocorre que, embora boa parte das 
Organizações Militares do Corpo conte com uma 
pessoa responsável por obter tais registros e por ve-
zes possua até máquinas fotográficas de qualidade, 
existe uma falta de entendimento a respeito da di-
ferença entre obter registros para arquivo interno, 
memória de um determinado Comando ou divul-
gações de interesse apenas do público interno, e ob-
ter registros com fins jornalísticos, publicitários, en-
fim, de divulgação externa das atividades da Força. 

Logo, o primeiro ponto a ser trabalhado pelo mi-
litar responsável pela RP ou ComSoc de cada OM é 
o seu olhar a respeito daquilo que deve ser registra-
do com intuito de divulgação. Por exemplo, um Fu-
zileiro Naval armado e equipado, pronto para uma 
manobra, muitas vezes passa despercebido pelo 
profissional de RP, quando poderia ser produto de 
excelentes registros de imagem. 

Aqueles que trabalham em Organizações Mili-
tares voltadas para a formação, o adestramento da 
tropa ou envolvidas diretamente em manobras e 

audiovisuais ou gráficas. Os argumentos devem 
sempre reforçar uns aos outros para a construção 
de uma imagem única, forte e coesa. 

Outro desafio com o qual se depara a Comuni-
cação Social no CFN é o fato de sua coordenação 
estar situada no Comando-Geral do CFN mas todo 
o setor operativo estar situado em outra cadeia de 
comando, o que exige um diálogo entre esses dois 
pólos, para que se busque uma otimização dos 
processos de comunicação. Em termos práticos, é 
necessário que ocorra uma alimentação do sistema 
informacional por parte daquelas organizações mili-
tares que estão de fato executando a atividade fim do 
Corpo de Fuzileiros Navais. Nesse caso, não se trata 
apenas das atividades operativas, mas pode-se enten-
der por atividade fim, com objetivos de comunicação 
social, toda aquela que coloca o CFN em contato di-
reto com a sociedade, configurando-se em exposição 
pública e oportunidade de divulgação do Corpo, 
como por exemplo as iniciativas de cunho social e as 
apresentações das bandas. 

A fim de contornar a dificuldade acima expos-
ta e propor uma forma de alimentar e estimular o 
sistema de comunicação social no âmbito do CFN, 
está sendo estudada a criação de um banco de ima-
gens, vídeos e artes do setor. 

Exemplo de registro bem executado, que foi utili-
zado inúmeras vezes em diferentes campanhas de 
comunicação, não só pelo CFN como pelo CCSM 
na divulgação da MB (inclusive na campanha do 
13 de dezembro de 2019).

Alguns critérios técnicos também devem ser 
considerados ao gerar tais registros:

• A imagem deve ser obtida na horizontal ou 
na vertical? O meio de divulgação da mesma 
vai influenciar nessa escolha.

• Qual a resolução mínima a foto deve possuir 

exercícios devem aproveitar as diversas oportuni-
dades de registrar momentos que traduzem valores 
cultuados pelo CFN – como aqueles que demons-
tram, por exemplo, a determinação de um recruta 
em superar adversidades em determinados exercí-
cios; o esforço de um militar em treinamento para 
alcançar seus objetivos; o orgulho de um formando, 
muitas vezes captado em seu olhar ou postura mili-
tar; entre diversos outros exemplos. 

Aqueles que trabalham na obtenção desses re-
gistros devem apurar seu olhar, estar atentos a mo-
mentos e condições favoráveis – como uma forma-
tura em dia de céu azul, ou uma marcha ocorrendo 
com o pôr do sol ao fundo – e não deixar de captar 
momentos que podem ser explorados de maneira 
favorável à imagem do CFN. 

para sua utilização em meio digital? E para 
impressão?

• Com quantos quadros por segundo deve ser 
gerado um vídeo?

Essas e outras questões a respeito desse assunto 
foram discutidas em uma das palestras proferidas 
por militares da Comunicação Social do CGCFN, 
na reunião realizada em agosto de 2019. A intenção 
é que orientações nesse sentido se tornem periódi-
cas, tendo em vista a rotatividade de militares que 
assumem funções de RP nas OM do CFN e também 
a necessidade de consolidar conhecimentos e ouvir 
as dúvidas e necessidades daqueles que estão atu-
ando nesse tipo de atividade.

O relacionamento das Organiza-
ções Militares com a mídia geral 
e especializada

Um dos assuntos que deve nortear a preparação 
profissional dos oficiais que assumirão os Coman-
dos das OM do CFN é justamente a comunicação 
social. Dentre as diversas áreas que a compõem, 
o relacionamento com a mídia é talvez aquela de 
maior complexidade para os oficiais que não pos-
suem formação específica na área. Por esse motivo, 
é necessário que oficiais em cargo de Comando te-
nham noções básicas sobre como funciona esse re-
lacionamento, como é formada uma estrutura de 
assessoria de imprensa e que tipo de conteúdo é 
relevante e deve ser enviado, oportunamente, para 
a base de contatos de imprensa.

Relacionamento com a imprensa
O relacionamento com a imprensa é uma das 

atividades realizadas pelas Assessorias de Comu-
nicação Social. Segundo a Federação Nacional dos 
Jornalistas Profissionais (2007, p.8), a função do as-
sessor de imprensa é “facilitar a relação entre seu 
cliente – empresa, pessoa física, entidades e insti-
tuições – e os formadores de opinião”, cabendo a 
este profissional orientar o assessorado quanto ao 
que pode ou não interessar aos veículos e, portanto, 
vir a ser notícia (FERRARETTO, 2009, p.13). 

Para os eventos programados e positivos para a 
Força, o assessor de imprensa pode traçar anteci-
padamente uma estratégia de divulgação, envian-
do press releases e fazendo contato com jornalistas 
que atuem na área em questão. Já no caso de im-
previstos, como acidentes por exemplo, se o fato 
negativo tiver potencial de chegar ao conhecimento 
dos jornalistas, segundo o Manual de Comunicação 
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envolver outros países e demonstrar como funcio-
na uma operação combinada. Já o segundo, por seu 
caráter inclusivo, beneficiando uma grande quan-
tidade de pessoas, ganhando espaço em diversos 
veículos. Cabe observar que o evento “Um Dia de 
Fuzileiro Naval e Marinheiro para pessoas com defi-
ciência”, que teve sua primeira edição em 2017 e vem 
se repetindo com sucesso algumas vezes por ano. O 
primeiro alcançou tal cobertura por envolver outros 
países e demonstrar como funciona uma operação 
combinada. Já o segundo, por seu caráter inclusivo, 
beneficiando uma grande quantidade de pessoas, 
ganhando espaço em diversos veículos.

A estrutura do texto jornalístico
Na redação de textos jornalísticos em seus mais 

variados formatos, a informação principal deve re-
ceber o devido destaque e ser incluída no primei-
ro parágrafo ou lead, respondendo, na medida do 
possível,às seguintes questões: o quê, quem, quan-
do, como, onde e por quê. 

Objetividade, precisão, concisão e clareza são 
características da linguagem jornalística. Portanto, 
expressões e terminologias militares devem ser tra-
duzidas para o linguajar comum, a fim de facilitar 
a compreensão por parte do leitor. Segundo Luiz 
Amaral (1986, p.49), o estilo jornalístico é marcado 
por frases breves, palavras curtas, preferência pelo 
vocabulário usual, ordem direta (sujeito, verbo e 
complemento), utilização de adjetivos somente 
quando necessário, verbos vigorosos e de preferên-
cia na voz ativa e preferência por expressões posi-
tivas (por exemplo, utilizando-se “recusar” em vez 
de “não aceitar”) (FERRARETTO, 2009, p.92).

O objetivo do assessor de imprensa é conquistar 
a atenção do profissional da mídia, de modo que seu 
assessorado (seja ele uma empresa, uma organização 
sem fins lucrativos, uma instituição governamental 
ou mesmo uma pessoa física) ganhe espaço nos gran-
des veículos de comunicação, bem como nos especia-
lizados, sob forma de notícia e não de propaganda.

Diante de uma grande quantidade de sugestões 
de pauta que recebe diariamente, o jornalista do ve-
ículo seleciona aquelas que possuem potencial para 
virar boas matérias ou reportagens. Assuntos que 
atendam a alguns dos critérios de noticiabilidade a 
seguir possuem mais chances de receber atenção da 
imprensa: interesse público (se desperta o interesse 
da sociedade); abrangência (quanto maior o núme-
ro de pessoas que possa interessar, maior a abran-
gência); ineditismo do fato; atualidade (assuntos 
mais recentes prevalecem); inesperado (quanto 
mais inusitado o fato, mais chance de virar notícia).

Portanto, antes de enviar uma sugestão de pau-
ta à imprensa, é importante avaliar se o assunto tem 
potencial. Exemplos recentes de eventos do CFN 
que receberam ampla cobertura da imprensa foram 
a Operação UNITAS Amphibious, realizada de 19 
a 30 de agosto de 2019, envolvendo meios navais, 
aeronavais, aéreos e de Fuzileiros Navais, além de 
Marinhas de 10 países amigos; e também o evento 
“Um Dia de Fuzileiro Naval e Marinheiro para pes-
soas com deficiência”, que teve sua primeira edição 
em 2017 e vem se repetindo com sucesso algumas 
vezes por ano. O primeiro alcançou tal cobertura por 

Parcimônia no envio de sugestões de 
pauta para a imprensa

Social da Marinha - EMA-860, deve ser analisada a 
possibilidade de se expor antecipadamente o caso à 
imprensa. Isso porque, caso o jornalista não consiga 
a resposta que precisa para produzir sua matéria 
com a fonte oficial, ele poderá buscar as informa-
ções de que necessita em outro local e a Força terá 
perdido a chance de divulgar sua versão.

Um dos principais aspectos que norteiam o 
trabalho dos jornalistas é o prazo, sobretudo nos 
tempos atuais, em que noticiários on-line são atua-
lizados a cada minuto. Portanto, é importante que 
a cadeia de comando esteja engajada no processo 
e preze pela agilidade na aprovação e pela preci-
são no envio de informações, entendendo que se 
trata de uma oportunidade para a Força divulgar 
sua posição oficial em determinado assunto. Caso o 
fato necessite de uma apuração mais aprofundada 
ou contenha informações sigilosas, o militar deve 
manter contato com o jornalista até que a resposta 
seja encaminhada.

Como divulgar um evento considerado 
de potencial interesse para a imprensa?

A divulgação de eventos futuros e fatos de in-
teresse da Marinha pode ser realizada por meio de 
press releases ou avisos de pauta, além de press kits 
para a imprensa. 

O press release deve ser escrito em linguagem 
jornalística, contendo, no primeiro parágrafo, de-
nominado lead, as principais informações, como: 
em que consiste o fato/evento, data, local e horário 
de realização. Nos outros parágrafos, o texto pode 
ser complementado com a programação e os parti-
cipantes do evento, um breve histórico de edições 
anteriores, etc. Ao final do texto, recomenda-se in-
cluir o contato de um militar que possa esclarecer 
possíveis dúvidas dos jornalistas ou fornecer infor-
mações complementares.

Uma alternativa ao press release é o aviso de pau-
ta, cuja função é comunicar aos jornalistas evento 

Conclusão
Com o acentuado crescimento, nos últimos anos, 

das demandas na área de Comunicação Social para 
a Marinha em geral e para o CFN especificamente, 
fica claro que tornou-se necessário pensar e plane-
jar estrategicamente as iniciativas com objetivos de 
divulgação da Força e do Corpo. 

Indo ao encontro das novas diretrizes para a 
Comunicação Social da Marinha, o CFN também 
inicia um processo de amadurecimento de suas 
práticas nessa área, ao assumir que precisa contar 
com uma estrutura organizadora de seus proces-
sos, a qual possa manter proximidade com as di-
versas OM do setor com potencial para gerar ações 
e produtos de comunicação, guardando as diretri-
zes e orientações do CCSM.

O reconhecimento de que é necessário pre-
servar a unicidade do discurso e a padronização 
das peças de comunicação consiste em um passo 
importante para as necessárias evoluções que o 
CFN passará daqui por diante. De certa forma, 
a Assessoria de Comunicação Social do CGCFN 
desempenha o papel de unificadora da imagem 
da instituição, fragmentada entre suas dezenas 
de atividades.

com potencial interesse de gerar uma boa cobertura 
jornalística. A diferença em relação ao press release 
é que o aviso de pauta consiste em um texto mais 
conciso, que funciona como um convite para que a 
imprensa cubra determinado evento. 

Quando o texto estiver pronto e aprovado pelo 
oficial responsável, deve ser encaminhado para o 
mailing de jornalistas, que é a lista com nomes dos 
jornalistas, veículo de comunicação ao qual perten-
cem, telefone e e-mail. Cabe destacar que, devido à 
alta rotatividade dos profissionais da imprensa, o 
mailing precisa ser atualizado com frequência. É in-
teressante que as OM do CFN em localidades fora 
de sede realizem um trabalho de atualização cons-
tante do mailing de veículos de mídia locais. Já as 
situadas na área do 1º Distrito Naval podem recor-
rer à Assessoria de Comunicação Social do CGCFN 
para acessar o mailing mais atualizado.

Já os press kits podem ser entregues normal-
mente no dia do evento, por ocasião do creden-
ciamento da imprensa. Trata-se de uma pasta, que 
pode conter, por exemplo, press release, currículo 
dos palestrantes (se for o caso), histórico das edi-
ções anteriores do evento, programação, etc, e 
ajuda os jornalistas presentes a entenderem o con-
texto do evento, facilitando assim a produção de 
matérias a respeito.

Assim, este artigo buscou esclarecer pontos im-
portantes que possam parecer um pouco obscuros 
para aqueles militares que não possuem formação 
específica na área e também abrir um canal de en-
tendimento por parte de todos aqueles que traba-
lham com uma mentalidade de comunicação social 
e em prol destes objetivos no setor CFN.

É importante lembrar que o objetivo final de 
um processo bem elaborado de comunicação é 
construir aceitação e boa vontade dos públicos 
que orbitam uma determinada organização. Dessa 
forma, tende-se a obter opinião pública favorável, 
o que abre portas para o alcance dos diversos obje-
tivos da Instituição
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As atividades assistenciais, desencadeadas em 
povoados e vilas mais carentes, compreendiam ati-
vidades de saúde, reparação de escolas, distribui-
ção de material escolar, livros, revistas relacionadas 
à MB e doação de símbolos nacionais. Os eventos 
causavam impacto positivo e imediato na popula-
ção carente e excelente receptividade nas autorida-
des locais, porque, em curto espaço de tempo, con-
seguiam introduzir melhores hábitos de higiene, 
melhoravam as condições materiais das escolas e 
incutiam uma noção mais intensa de civismo.

Os eventos promocionais, desencadeados nas ca-
pitais, onde se concentravam os recursos da mídia, 
compreendiam: informativos para jornais, rádios e 
TV; exibição de filmes, cinemas e escolas; apresen-
tação musical (banda de música, conjunto musical e 
coral); concurso literário e de desenho sobre temas 
ligados à Marinha para colegiais do 1º e 2º graus; 
atividades religiosas (Missa em Ação de Graças e 
Assistência religiosa, a cargo da Capelania Naval), 
cerimônia militar ou eventos sociais (com entrega de 
diplomas de participação aos colaboradores locais).

Esse grupo de atividades constituía-se em ex-
celente veículo de divulgação da MB, esclarecen-
do os objetivos dos seus exercícios e operações, 

O Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) da Marinha 
do Brasil é uma força de caráter expedicionário por 
excelência. Encontra-se pronto para projetar o Poder 
Naval na defesa da Amazônia Azul, defendendo 
instalações navais e portuárias, arquipélagos e ilhas 
oceânicas nas águas jurisdicionais brasileiras. Ade-
mais, os Combatentes Anfíbios estão prontos para 
atuar em operações ribeirinhas, participar de opera-
ções de paz e humanitárias onde for necessário.

Sempre alicerçado nos valores essenciais de 
HONRA, COMPETÊNCIA, DETERMINAÇÃO 
E PROFISSIONALISMO, o Corpo de Fuzileiros 
Navais além de perseguir a excelência no cum-
primento de sua atividade-fim, busca, voluntaria-
mente, desenvolver ações sociais, promovendo o 
bem-estar da Família Naval (público interno), bem 
como da sociedade brasileira, consequentemente, 
contribuindo para um mundo melhor.

Ação Social é um termo introduzido por Max We-
ber (1992), que a define como uma modalidade de 
conduta dotada de sentido e voltada para a ação com 
outras pessoas. Ou seja, é uma ação que tem como 
objetivo principal uma intenção, a qual é orientada 
para o outro, afetando assim o seu comportamento. 
Tal ação só existe quando os indivíduos estabelecem 
comunicações com outros, ocorrendo por meio das 
relações sociais. Segundo esse autor, as ações sociais 
na sociedade são classificadas em tradicional, afeti-
va, com relação a fins e com relação a valores. O CFN 
promove ações sociais nas quatro vertentes, em espe-
cial, aquelas relacionadas a valores.

Após a revolução de 31 de março de 1964, as 
Escolas de Altos Estudos Militares (E-AEM) inten-
sificaram estudos para melhor conhecerem o Mo-
vimento Comunista Internacional (MCI) no Brasil. 
Nos meados dos anos 60, já se tinha o entendi-
mento de que a Ação Resposta à Guerra Revolu-
cionária Comunista (GRC) teria que contar com a 
participação efetiva de todos os segmentos sociais 
do país, destacando-se, entre as medidas, uma efi-
ciente Ação Psicológica associada ao correto em-
prego da Comunicação Social.

Ao longo dos anos 70, a Ação Cívico-Social (ACISO) 
passou a desempenhar importante papel como instru-
mento de Ação Psicológica realizada junto ao público 
interno, com a finalidade de elevar e evitar a queda da 
moral da população. Tais ações tinham como finalida-
de, numa determinada área e em caráter temporário, 
auxiliar a Comunicação Social a solucionar seus pro-
blemas mais urgentes, empregando seus recursos téc-
nicos em pessoal e material. Contribuía, também, para 
desenvolver em cada cidadão o espírito comunitário e 
concorria para formar e manter uma imagem favorá-
vel às Forças Armadas.

Na Marinha do Brasil (MB), em particular no 
Corpo de Fuzileiros Navais, as ACISO, além de 
executadas durante missões previstas no seu Pla-
no Geral de Adestramento, foram realizadas por 
algumas Organizações Militares, visando a área 
de educação, consistindo de reparação de escolas, 
promoção de palestras, passeios e competições es-
colares. Decorridos vários anos, as ACISO foram 
estruturadas e os eventos reunidos, basicamente, 
nos seguintes grupos de atividades: assistenciais, 
promocionais ou de divulgação, demonstrações 
militares e competições esportivas.

Figura 1 - Militares do GptFNB reformaram a Escola Muni-
cipal Orozina Maria Martins em Caldas Novas, Goias

1. A “Dragão” é um exercício em que as forças navais e de fuzileiros navais se adestram na execução de uma operação anfíbia de alta 
complexidade, em todas as usas fases, após terem se exercitado ao longo do ano em exercícios preparatórios individuais e em conjunto 
por intermédio dos quais o conjugado anfíbio da MB (desembarque de fuzileiros navais de navios) se mantém em alto grau de prontidão. 

Figura 2 - Cardeal Arcebispo do Rio de Janeio, Dom Orani 
João Tempesta, entrega medalha para beneficiários do 
PROFESP em evento comemorativo no CIAMPA

como por exemplo, na Operação Dragão1 , infor-
mando sobre o emprego de fogo naval, aéreo e de 
campanha (real e simulado), eliminando o pâni-
co e afastando falsos temores. A distribuição de 
livros e revistas promovia uma visão atualizada 
da MB, sem esquecer a relevância histórica na-
val. Os resultados dos concursos literários e de 
desenhos mostraram-se altamente gratificantes, 
pois reavivavam a atenção da juventude para os 
casos e coisas do mar, promovendo o desenvol-
vimento da mentalidade marítima.

Atualmente, a preocupação com os efeitos so-
ciais e ambientais, bem como com os valores éticos 
e morais, suscita muitas discussões. Tais discussões, 
muitas vezes, visam contribuir para o bem comum 
e para a melhoria da qualidade de vida das comu-
nidades. Nesse sentido, Melo Neto e Froes (2001, p. 
26-27) afirmam: “A Responsabilidade Social busca 
estimular o desenvolvimento do cidadão e fomen-
tar a cidadania individual e coletiva. Sua ética so-
cial é centrada no dever cívico [...].” As ações de 
Responsabilidade Social são extensivas a todos os 
que participam da vida em sociedade – indivíduos, 
governo, empresas, grupos sociais, movimentos so-
ciais, igreja, partidos políticos e outras instituições.

Segundo Grajew (2000, p.45), a Responsabilida-
de Social é uma forma de filosofia de gestão de em-
presas [...] devendo ser vista como ações de livre e 
espontânea vontade, sendo uma decisão voluntária, 
calcada não na legislação, mas na ética, nos princí-
pios e nos valores. É agir sempre considerando se 
aquilo que se pretende fazer vai ou não impactar as 
pessoas e o meio ambiente de maneira construtiva.

No Brasil, a origem da Responsabilidade Social 
está ligada ao Instituto Ethos, organização manti-
da por empresários, que atua no país desde 1998, a 
fim de promover a gestão empresarial da Respon-
sabilidade Social. Tal Instituto contribui tecnica-
mente com outros organismos da sociedade civil, 
para elaborar, difundir e aplicar indicadores que 
permitam quantificar as ações das organizações. 

Compartilhando do princípio de que peque-
nas ações podem mudar o mundo, o Corpo de 
Fuzileiros Navais tem incentivado, desenvolvi-
do e participado de diversas ações e programas 
com este propósito. Nesse sentido, seguindo as 
orientações emanadas pelo atual Comandante-
-Geral do CFN, grande defensor da participa-
ção ativa do Fuzileiro Naval na busca de uma 
sociedade mais justa e da preservação do meio 
ambiente, foi desenvolvido um Plano de Susten-
tabilidade denominado “CFN TRANSFORMA” 
que estabelece práticas de sustentabilidade e 
racionalização de gastos e processos, além de 
estimular a reflexão e a mudança de atitudes de 
militares e servidores civis, para que incorpo-
rem a responsabilidade socioambiental em sua 
rotina cotidiana. O propósito do plano é orien-
tar, divulgar procedimentos e acompanhar os 
resultados obtidos pelas OM do CFN em ações 
sustentáveis. O antigo Comandante-Geral do 
CFN, AlteEsq (FN) Alexandre afirmou: “Nossa 
proposta é sensibilizar o público interno e esti-
mular pequenas mudanças, que somadas farão 
toda a diferença não só para a Marinha do Bra-
sil, mas para a sociedade como um todo.”

Figura 3 - CIAMPA promove plantio de 1200 mudas de ár-
vores no Complexo Naval do Guandu do Sapê de arvorés 
no CIAMPA
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Além de optar por fontes limpas de produção de 
energia que não gerem impactos ambientais em larga 
e média escala, existem outras medidas mais simples, 
mas que são extremamente úteis, tais como: substi-
tuição do copo descartável por canecas próprias para 
cada militar, prática que está sendo estimulada em to-
das as Organizações Militares do Corpo de Fuzileiros 
Navais; contenção na produção de lixo e correta desti-
nação para a diminuição de seus impactos no ambien-
te por meio da coleta seletiva; adoção da “política dos 
5Rs” (repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar); 
e reflorestamento de áreas naturais devastadas. Nessa 
questão, pode ser citado o Centro de Instrução Almi-
rante Milcíades Portela Alves (CIAMPA) que nos dois 
últimos anos, em parceria com o Instituto Jardim Botâ-
nico e a Fábrica Almirante Jurandyr da Costa Muller de 
Campos, promoveu o plantio de mais de duas mil mu-
das de plantas nativas na sua área de responsabilidade.

Os programas sociais são uma vertente específi-
ca do CFN TRASFORMA que visa melhorar a qua-
lidade de vida da população brasileira, bem como 
da família naval, implementando: o Programa For-
ças no Esporte, o Projeto Música e Cidadania; e o 
evento Um Dia de Fuzileiro Naval e Marinheiro.

Programa Forças no Esporte (PROFESP): é um 
programa social desenvolvido pelo Ministério da De-
fesa em parceria com os Ministérios da Cidadania, da 
Educação, e o da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos.    Destina-se ao atendimento de crianças e 
adolescentes, de ambos os sexos, a partir de seis até 
os dezoito anos de idade, em situação de vulnerabi-
lidade social. O PROFESP tem por finalidade promo-
ver a valorização da pessoa, reduzir riscos sociais e 
fortalecer a cidadania, a inclusão e a integração social 
dos beneficiados, por meio do acesso à prática de ati-
vidades esportivas e físicas saudáveis e de atividades 
socialmente inclusivas, uma vez que além do esporte, 
são desenvolvidas atividades de reforço escolar, ativi-
dades culturais e de promoção à cidadania. Ou seja, 
transformar a situação desses jovens que são o futuro 
do Brasil, garantindo os seus direitos e reduzindo sua 
vulnerabilidade e sua exposição ao crime e ao delito.

O Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais 
destaca: “A Marinha do Brasil, por meio do Corpo de 
Fuzileiros Navais, prestará todo o apoio necessário para 
que esses jovens persistam na busca de seus sonhos e 
possam se tornar exemplos para a sociedade brasileira.”

Pela grande capilaridade das Forças Armadas, o Pro-
grama está presente em  129 localidades de todos os Es-
tados e do Distrito Federal, inclusive no Arquipélago de 
Fernando de Noronha e em comunidades indígenas no 
interior da Amazônia. No total são atendidas cerca de 
29.000 jovens. São 47 Organizações Militares da Marinha 
do Brasil que desenvolvem o programa, sendo catorze 

do Corpo de Fuzileiros Navais. Por sua abrangência 
geográfica e qualitativa, e graças ao apoio de parceiros 
como, por exemplo, a Pastoral do Menor da Arquidio-
cese de São Sebastião do Rio de Janeiro, o PROFESP tem 
sido considerado como um dos mais eficazes progra-
mas preventivos de segurança pública, além de sua con-
tribuição para o fortalecimento da Soberania Nacional.

Figura 4 - Beneficiários do PROFESP- CIAMPA ganham 
medalha de ouro em competição de remo escaler

Visando uma ampliação do Programa, foi instituído 
o Projeto João do Pulo (PJP), um projeto social inova-
dor na área da Educação Física inclusiva e do esporte 
adaptado, direcionado a promover a reintegração so-
cial de pessoas com deficiência, priorizando as crianças, 
adolescentes e jovens, a partir dos seis anos de idade, 
em estado de vulnerabilidade social. Atualmente, o PJP 
beneficia cerca de 220 alunos em todo o Brasil. No Rio 
de Janeiro, o Centro de Educação Física Almirante Adal-
berto Nunes (CEFAN) desenvolve o projeto em parceria 
com uma instituição de esportes paralímpicos.

Projeto Música e Cidadania: o projeto foi criado 
pelo Batalhão Naval e ministra cursos de musicaliza-
ção e prática instrumental a 44 estudantes de escolas 
públicas localizadas na área das comunidades carentes 
do centro do Rio de Janeiro (Saúde, Gamboa, Morro da 
Providência, Morro da Conceição, Santo Cristo e Rio 
Comprido) tendo como propósito compartilhar a expe-
riência dos militares músicos formados na área de pe-
dagogia e educação musical para introduzir os jovens 
de onze a quinze anos na música. O projeto é direciona-
do aos alunos da rede pública de ensino, preferencial-
mente de baixa renda e em situação de vulnerabilidade 
social, visando à inclusão desses jovens em um am-
biente diverso de suas realidades socioculturais, além 
de representar uma oportunidade dos beneficiários se 
tornarem, no futuro, profissionais da área musical.

De acordo com o Padre Aldo de Souto Santos, Asses-
sor Eclesiástico da Pastoral do Menor, o “Projeto Música 
e Cidadania” é uma forma de incentivar os jovens caren-
tes a correrem em busca de seus sonhos. “O projeto veio 

justamente para mostrar a esses jovens que eles podem 
ser os protagonistas. E isso os enche de esperança e os 
faz acreditar que é possível realizar seus sonhos, que é 
possível ter um futuro melhor e mais digno. Essas se-
mentes que o Corpo de Fuzileiros Navais está plantando 
neste momento poderão fazer brotar muitos frutos no 
futuro”, acredita o padre.

Figura 5 - Projeto Música e Cidadania - Educação musical 
para crianças no Batalhão Naval

Um Dia de Fuzileiro Naval e Marinheiro: Esse 
evento foi concebido no seio do Corpo de Fuzileiros 
Navais devido ao espírito empreendedor do Vice-
-Almirante (FN) Carlos Chagas, então Comandante 
do Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo 
(CIASC). Após uma reunião com a vereadora Tânia 
Bastos e representantes dos Grupos Mundo Azul e 
Compartilha, todos envolvidos com a causa do autis-
mo, o Almirante identificou uma carência de eventos 
específicos para este público, bem como uma excelen-
te oportunidade de aproximar ainda mais a socieda-
de brasileira ao CFN. Desta maneira, foi realizada, 
em 2017, a primeira edição do evento “Um Dia de 
Fuzileiro Naval” para pessoas com autismo propor-
cionando momentos de lazer e inclusão, do mesmo 
modo que divulga as atividades profissionais de-
senvolvidas pelo Fuzileiro Naval e, principalmente, 
nossos valores e tradições.

De acordo com o Almirante Carlos Chagas, 
além de todos os trabalhos que as Forças Armadas 
realizam,existe a importância de se abrir espaço para 
eventos que promovam a inclusão social. “Há uma 
demanda muito grande de atividades para pessoas 
portadoras de necessidades especiais, tanto que as 
inscrições foram encerradas em apenas quinze minu-
tos. Esse evento beneficia não só esse público, como 
nos ajuda a conhecer um pouco mais do autismo” e 
destacou a preocupação crescente da Marinha do Bra-
sil com as questões sociais. “A Marinha do Brasil tem 
trabalhado muito nas operações para garantir a nossa 
soberania, em operações de Garantia da Lei e da Or-
dem e em Operações de Paz no Brasil e no mundo, 
mas nunca nos esquecemos da questão social.”

Em 2018, o CIASC realizou a segunda edição do 
evento e impulsionados pelo grande sucesso des-
ses dois eventos, o CEFAN e o CIAMPA realizaram 
eventos similares, sendo que a partir do evento do 
CIAMPA houve uma mudança significativa, a am-
pliação do público-alvo passando a atender pessoas 
com qualquer tipo de deficiência.

Figura 6 - Participante tem oportinidade de praticar arvoris-
mo na ação social Um dia de Fuzileiro Naval e Marinheiro

Em 2019, fruto das numerosas repercussões posi-
tivas por parte dos familiares das pessoas beneficia-
das pelas edições realizadas nos anos anteriores, o 
evento passou a ser um projeto da Marinha do Bra-
sil, podendo ser realizado por qualquer OM da MB, 
tendo recebido uma nova denominação: UM DIA 
DE FUZILEIRO NAVAL E MARINHEIRO. Além do 
CIASC, CEFAN e CIAMPA, as seguintes OM aderi-
ram ao projeto: Centro de Instrução e Adestramento 
de Brasília (CIAB), Grupamento de Fuzileiros Na-
vais de Brasília (GptFNB) e Grupamento de Fuzilei-
ros Navais de Salvador (GptFNSa).

O Comandante do CIASC à época, Vice-Al-
mirante (FN) Renato, ressaltou: “A mesma Mari-
nha que protege a Amazônia Azul, que protege 
as nossas águas, também cuida da nossa gente e 
tem um grande compromisso com a responsabi-
lidade social”.

O então Comandante do CEFAN, Contra-Almirante 
(FN) Guimarães, ressaltou que o evento é uma oportu-
nidade de mostrar à sociedade um pouco das ativida-
des desenvolvidas pela Marinha do Brasil, em especial 
pelo Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), e proporcionar 
momentos de lazer e alegria a pessoas com deficiência. 
“Fazer um evento como esse só tem aspectos positivos, 
pois é uma maneira de proporcionar às crianças e aos 
adultos com deficiência a oportunidade de participar 
de atividades de informação, de diversão e de inclusão. 
Além disso, mostramos à sociedade um pouco da rotina 
do militar da Marinha do Brasil”.

A ação é uma oportunidade diferenciada de lazer, 
integração e inclusão para pessoas com deficiência. A 
programação permite, de forma lúdica e supervisiona-
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da, que este público possa conhecer atividades e ma-
teriais presentes no dia a dia de militares da Marinha. 
São realizadas oficinas de musicoterapia, camuflagem, 
mostruário de viaturas militares, esportes, apresenta-
ção da Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais, 
exibição de cães de guerra, pintura, distribuição de 
brindes e lanche, entre outras atrações.

Além das ações sociais supramencionadas, o Corpo 
de Fuzileiros Navais incentiva toda e qualquer ação jun-
to à sociedade, resgatando os valores cívicos que visem 
contribuir para o desenvolvimento pleno da cidada-
nia como, por exemplo, o Concurso de Crônicas ABL/ 
CFN “Raquel de Queiroz” realizado em parceria com 
a Associação Brasileira de Letras que tem por objetivo 
estimular o interesse pela Língua Portuguesa e pela car-
reira naval, bem como difundir a noção de Ação Social 
Comunitária por meio da participação dos estudantes 
brasileiros que estejam cursando o 8.° ou 9.° ano do En-
sino Fundamental. Em 2018, o tema escolhido foi “Fu-
zileiros Navais, confie neles”. Em 2019, na nona edição 
do Concurso, o tema proposto foi a Determinação. O 
Comandante-Geral do CFN, AlteEsq (FN)  Zuccaro afir-
mou: “Esse tema foi escolhido com o objetivo de motivar 
os estudantes participantes a se inspirarem na postura 
confiante, abnegada e proativa que este valor suscita em 
todo Fuzileiro Naval. Sabemos também que determina-
ção é a virtude que guia uma considerável parcela dos 
professores que conduzem a nobre missão de educar 
nossos jovens e crianças neste país. Sem a perseverança 
desses profissionais, não seria possível encorajar nossos 
estudantes, que tanto precisam da liderança e exemplo 
de seus educadores.”

Figura 7 - Cerimônia de premiação do IX Concurso de Crô-
nicas na sede da ABL

Campanhas de doações de alimentos e brinque-
dos são realizadas nas OM do CFN. Podemos citar o 
projeto “Na Vanguarda do Bem” que teve início em 
2018, tendo sido desenvolvido pelo Comando do Pes-
soal de Fuzileiros Navais com o propósito de apoiar 
instituições voltadas à proteção social, ratificando a 
responsabilidade social do CFN, além de possibilitar 
o envolvimento voluntário, de forma individual, do 
Fuzileiro Naval em ações solidárias que contribuem 

para a qualidade de vida de pessoas em situação de 
vulnerabilidade social.

Em todas as turmas do Curso de Formação de 
Soldados Fuzileiros Navais, o CIAMPA, em parceria 
com o Hospital Naval Marcílio Dias, promove ações 
de doação de sangue pelos alunos, uma vez que esse 
Centro de Instrução além de formar soldados profis-
sionais para o Corpo de Praças Fuzileiros Navais tem 
também, como parte igualmente importante de sua 
missão, formar cidadãos de bem.

Figura 8 - Vanguarda do Bem Campanha de arrecadação de 
doações promovida pelo CPESFN

Figura 9 - Militares do GptFNSa ajudaram a compor o banco 
de sangue da HEMOBA

Com relação ao grave acidente de poluição por 
óleo, ocorrido na costa do litoral brasileiro, a Mari-
nha do Brasil vem atuando, diuturnamente, desde 
a primeira ocorrência, na contenção e neutralização 
dos efeitos danosos à natureza e à população, como 
também na investigação quanto à origem e respon-
sabilidades. Um GptOpFuzNav, composto por 700 
militares de unidades subordinadas ao Comando 
da Força de Fuzileiros da Esquadra (ComFFE), de-
sembarcou em Pernambuco, onde montou uma base 

que, além do trabalho de manutenção de escolas, 
nelas realiza ações cívico-sociais beneficiando diver-
sos alunos com orientações médicas, atendimento 
odontológico e palestras educativas auxiliando as 
comunidades afetadas a solucionar seus problemas 
mais urgentes, buscando ainda o desenvolvimento 
do espírito cívico e comunitário dos cidadãos.

Figura 10 - Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais-
-Bahia atuando na peninsúla de Maraú.

Todas essas ações sociais ressaltam a responsabili-
dade social do Corpo de Fuzileiros Navais e, ao mesmo 
tempo, contribuem para a consolidação da imagem 
positiva da Instituição, criando um círculo virtuoso. 
Desta maneira, além do “CFN TRANSFORMA”, fo-
ram criados dois novos projetos dentro do Programa 
de Otimização de Desempenho e Emprego de Recur-
sos Humanos (PODERH-CFN), o Projeto Cidadania e 
o Programa de Inclusão Social da Marinha (PRISMA).

O Projeto Cidadania promove um ciclo de pales-
tras institucionais realizadas por Oficiais e Praças 
Fuzileiros Navais para alunos de escolas públicas e 
para os jovens beneficiários do PROFESP. O objetivo 
dessas palestras e disseminar os valores cultivados 
no CFN. No primeiro semestre deste ano, cerca de 

Figura 12 - Crianças tem a oportunidade de conhecerem um 
pouco da Marinha do Brasil e dos valores cultuados pelo 
Corpo de Fuzileiros Navais.

doze mil jovens assistiram às palestras que aborda-
ram os valores presentes na “Rosa das Virtudes” 
(Anexo E do EMA -137 – Doutrina de Liderança da 
Marinha) e a busca pela felicidade.

O PRISMA, que está em fase de implementa-
ção, visa proporcionar às pessoas com deficiên-
cia (público interno) a prática de atividades físi-
cas com finalidade terapêutica e de socialização, 
auxiliando o tratamento médico ambulatorial.

Verifica-se que os Combatentes Anfíbios da 
Marinha do Brasil embasados pelos seus valores 
essenciais, irmanados por sua característica mais 
marcante, o Espírito de Corpo, e impulsionados 
pelo aguçado senso de Responsabilidade Social 
vem contribuindo de forma significativa, por meio 
de ações sociais, para a melhoria da qualidade de 
vida, principalmente da parcela da sociedade bra-
sileira mais vulnerável, assim como para constru-
ção de uma sociedade mais igualitária e um mun-
do mais justo e harmonioso. Desta maneira, o CFN 
materializa o significado de seu lema, ADSUMUS, 
estando sempre pronto para atender o chamado 
da pátria onde e quando for necessário, garan-
tindo a soberania do nosso país e a liberdade do 
nosso povo. Destarte, a sociedade brasileira tem a 
certeza de que pode contar sempre, na guerra ou 
na paz, com os Fuzileiros Navais. 

Figura 11 - Palestra do Projeto Cidadania realizada para alu-
nos de escolas publicas apresenta a rosa das virtudes do CFN
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RETOMANDO A NOSSA HISTÓRIA
CC (T) Valdir Gouvêa Rêgo

distintos  a bordo das naus e outras embarca-
ções de guerra da Minha Armada Real, quais 
são os Soldados Artilheiros, os Soldados de 
Infantaria e os Marinheiros (...) Sou servida 
mandar criar um Corpo de Artilheiros Mari-
nheiros, de Fuzileiros Marinheiros e de Artí-
fices e Lastradores, debaixo da Denominação 
de Brigada Real da Marinha(...)”1

O original do Alvará encontra-se, nos dias de 
hoje, arquivado na Torre do Tombo, em Lisboa.

A Brigada Real da Marinha, com um efetivo de 
5.222 homens, era composta de três divisões. Seu 
primeiro Comandante foi o Inspetor Geral D. Do-
mingos Xavier de Lima.

A 1ª Divisão de Artilheiros-Marinheiros tinha 
como missão guarnecer a artilharia de bordo, os 
fortes e armazéns de pólvora da Marinha. Além 
disso, realizava obras peculiares à artilharia. O 
Chefe de Divisão Luiz da Mota Feo foi o primeiro 
Comandante dos 1.770 homens que a constituíam, 
compondo dez companhias.

A 2ª Divisão de Fuzileiros-Marinheiros tinha 
o efetivo de 2.124 homens, distribuídos em doze 
companhias. A ela incumbia efetuar desembar-
ques, defender os navios e o Arsenal da Marinha. 
O alvará detalhava, sugestivamente, que: “É inú-
til que tropas de embarque sejam exercitadas a 
grandes manobras e evoluções próprias dos Re-
gimentos de Meu Exército de Terra, devendo ser 
próprias para realizarem desembarques”. Aqui, 
claramente, há quase dois séculos, consagravam-
-se o caráter sui generis de uma Força Anfíbia e 
a importância do adestramento e instrução espe-
cíficos desta tropa. O primeiro Comandante dos 
Fuzileiros-Marinheiros foi o Chefe de Divisão Ro-
drigo Pinto Guedes.

Finalmente, a 3ª Divisão era integrada de nove 
Companhias de Artífices-Marinheiros e uma de 
Lastradores-Marinheiros, compondo um total de 
1.328 homens comandados pelo Chefe de Divisão 
Matheus Pereira de Campos. A bordo dos navios 
de guerra, equipando os Correios Marítimos, que 
seriam estabelecidos para a América e operando 
em Arsenais, a 3ª Divisão cumpria suas tarefas.

Em 1807, a 10 de setembro, o Príncipe Regente 
D. João reorganizava a Brigada Real da Marinha 
através de outro alvará. Era, assim, criado o Esta-
do-Maior da Brigada. Também por força deste ato, 
a tropa passava a constituir-se de três Batalhões 
a oito Companhias cada um. Seus integrantes se-
riam chamados de artilheiros.

Data de 1317 o surgimento da Marinha Portugue-
sa. O genovês Manuel Passagno foi contratado pela 
Coroa, com o posto de Almirante, para organizar a 
Armada Real. E teria sido, cumprindo determina-
ção do Infante D. Henrique, o Navegador, que João 
Gonçalves Zarco introduziu a Artilharia a bordo das 
galés, embarcações utilizadas naquela época.

Cresceu a esquadra lusitana – empreenderam-se 
as Grandes Navegações. Portugal descobriu “novos 
mundos para o mundo”. Já no século XVI, as fun-
ções marinheiras se definiam. Em 1618, D. Antônio 
de Ataíde, General Perpétuo da Armada Portugue-
sa, criou na Armada o “Terço da Armada da Coroa 
de Portugal”, cuja finalidade era proteger a navega-
ção contra os ataques dos piratas. O primeiro Mestre 
de Campo foi o Almirante D. Francisco de Almeida.

Não se sabe ao certo a composição primitiva do 
Terço da Armada. Sabe-se, contudo, que ele foi or-
ganizado como a infantaria espanhola, onde um 
“Terço tinha dez companhias”. Seu Comandante era 
denominado “Mestre de Campo” e seu substituto 
eventual era o Sargento-Mor. A primeira ação do 
Terço da Armada no Brasil deu-se na famosa “Jorna-
da dos Vassalos”, quando realizaram desembarques 
e outras ações na restauração da Bahia, na ocupação 
holandesa em 1625.

Durante quase meio século soldados do Terço 
garantiram a navegação para o Brasil. Também 
influenciaram outros países a aperfeiçoarem suas 
“Artilharias”, como tropa especializada para evi-
tar e realizar abordagens e desembarques, quan-
do necessário.

Em 28 de julho de 1736, surgiu a Secretaria de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultra-
marinos. Neste mesmo ano, um Alvará datado de 1º 
de maio fazia nascer dois Regimentos da Armada, 
responsáveis por toda a Artilharia. Os últimos anos 
daquele século marcaram a criação da Companhia 
de Guardas-Marinha, o Corpo de Oficiais da Mari-
nha e o Conselho do Almirantado.

“Eu, a Rainha, faço saber aos que este Al-
vará com força de lei virem, que tendo-me 
sido presentes os graves inconvenientes, que 
se seguem, ao meu Real Serviço e à disciplina 
da Minha Armada Real, e o aumento de des-
pesa que se experimenta por haver três corpos 

Antecedentes históricos da ori-
gem do Corpo de Fuzileiros Navais

1.  Alvará de Criação da Brigada Real da Marinha, assinado pela D. Maria I em 28 de agosto de 1797. O Museu do CFN possui uma 
cópia fotográfica dos originais, produzida na Torre do Tombo, em Lisboa, onde o referido documento encontra-se arquivado.
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A Conquista de Caiena: 
O Batismo de Fogo do Corpo 
de Fuzileiros Navais

A primeira missão de combate dos Fuzileiros-Ma-
rinheiros no Brasil foi a invasão da Guiana Francesa, 
ordenada em represália à invasão de Portugal.

A política externa de D. João esteve apontada con-
tra a França, tanto na invasão de Caiena, sede da admi-
nistração francesa na Guiana, quanto nas questões da 
região platina. Apoiado pela Inglaterra e sob o pretex-
to de uma possível intervenção francesa, D. João inter-
veio na região em 1811 e, depois, em 1816, ao anexar o 
Uruguai com o nome de Província Cisplatina.

Em 2 de maio de 1808, é divulgado às potências da 
Europa e ao mundo inteiro o Manifesto do Príncipe 
Regente, declarando guerra à França:

“Sua Alteza Real o Príncipe Regente Nosso 
Senhor, no seio do novo Império, que veio criar 
na América Meridional, levanta a sua voz, e ex-
põe com energia, e dignidade os sacrifícios, que, 
por muitos anos, houvera feito para conservar 
a tranquilidade do seu povo comprando por 
muitos milhões de cruzados uma neutralidade 
pacífica, que o pérfido Napoleão, Imperador 
dos franceses, por vezes vendeu, e que logo ele 
mesmo quebrava, para ter o pretexto de nova 
negociação: patenteia as traições, as intrigas, 
e infames manobras, que o mesmo Imperador 
maquinou por meio dos seus enviados, e agen-

1808: Chegada da Família Real 
Portuguesa ao Brasil

 Eram os primeiros anos do século XIX. O 
mundo conhece o gênio militar de Napoleão Bo-
naparte, que faz desmoronar a estrutura política 
da Europa. A Inglaterra resiste à poderosa ação 
das armas do Império Francês. Napoleão resol-
ve desfechar um golpe decisivo na economia 
de seu maior adversário, para quem o comércio 
marítimo é de vital importância, decretando o 
Bloqueio Continental.

D. João, que governava Portugal como Re-
gente, nega-se a interromper o comércio com o 
Império Britânico, tradicional aliado da Coroa 
Portuguesa. A represália de Napoleão não iria 
demorar. Assim, o General Junot invade Portu-
gal. O Príncipe Regente coloca em prática antigo 
plano, transferindo-se com a Corte para o Brasil. 
Os historiadores nem sempre fizeram justiça a 
esta decisão de apreciável habilidade política, 
mas é certo que, para o Brasil, estava começando 
um novo tempo.

Com a real expedição viajaram os homens da 
Brigada Real da Marinha que era a tropa de elite 
de Portugal e fazia a segurança da Família Real 
a bordo da Esquadra Portuguesa. A Família Real 
chegou ao Rio de Janeiro em 7 de março de 1808. 
Esta é a data da histórica chegada dos ancestrais 
da atual tropa anfíbia da Marinha do Brasil, sob 
o Comando do Almirante Rodrigo Pinto Guedes 
sendo considerado o marco zero da História do 
Corpo de Fuzileiros Navais.

A Brigada, encarregada da artilharia e defe-
sa dos navios da realeza, quando desembarcou 
suas praças, realizou um desfile na cidade, ten-
do à frente sua banda marcial executando do-
brados e trajando vistosos uniformes. A Brigada 
Real, no Rio de Janeiro, ficou instalada a bordo 
dos navios e nos quartéis da Armada.

Figura 1 – Chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil
Figura 2 – A Banda da Brigada Real da Marinha desfilando 
na Rua Direita do Rio de Janeiro, em 06 de novembro 1817 
no desembarque de sua Alteza Imperial e Real Maria Fran-
cisca Leopoldina. 
Fonte: Revista Marítima Brasileira, v.121 números 7/9, jul/
set 2001 contracapa

tes, a fim de perturbar a nação portuguesa, e 
abalar a estabilidade do trono: enfim depois de 
lembrar a toda a Europa a execranda perfídia, 
com que o dito Imperador invadiu o Reino de 
Portugal e o ocupou, declara Sua Alteza Real 
guerra a Napoleão e aos franceses, permite aos 
seus vassalos da Europa, do Brasil, e Domínios 
Ultramarinos o repelir, por mar, e por terra, os 
seus inimigos e fazer-lhes guerra. Declara Sua 
Alteza nulos, e de nenhum efeito todos os tra-
tados, que o Imperador dos franceses o obrigou 
a assinar, e que jamais deporá as armas, senão 
de acordo com o seu antigo e fiel aliado, Sua 
Majestade Britânica, e que não consente, nem 
consentirá em caso algum da cessão do Reino 
de Portugal, que forma a mais antiga parte da 
herança, e dos direitos da sua real família. Este 
manifesto no qual tanto reluz a verdade, e a jus-
tiça da causa do Príncipe Regente Nosso Senhor, 
foi bem recebido na Europa, e com especialida-
de pelos ingleses, e abriu os olhos a muita gente, 
a quem Napoleão havia 1 fascinado com as suas 
imposturas e deslealdade.”2

Em outro decreto, de 10 de junho, ordenou D. 
João que “por Mar, e por Terra se lhes façam todas 
as hostilidades”. Autoriza o corso e os armamentos 
que seus vassalos quisessem, no intuito de se pro-
por contra a França.

Mas antes, em 13 de maio de 1808, o Príncipe 
Regente, por decretos e alvarás, regulou o corpo da 
Brigada Real da Marinha e o soldo que haveriam de 
receber os membros dessa instituição, além de criar 
a Contadoria Real da Marinha para o expediente do 
corpo militar, a Biblioteca da Academia Naval e dar 
outras providências.

Diante de tal cenário, o governador do Pará re-
cebeu em 22 de julho de 1808 a Ordem Régia para 
fazer marchar, rapidamente e não antes de receber 
de Pernambuco as tropas de infantaria, artilharia e 
as forças de mar e terra, a fim de tomar posse sole-
ne e estabelecer um destacamento à margem direita 
do Oiapoque, de modo a promover reintegração dos 
justos limites da Capitania do Pará. O governador 
organizou, com os recursos escassos, uma Força Na-
val com embarcações de pequeno porte conduzindo 
cerca de trezentos homens para o desembarque na 
Guiana Francesa. A partida aconteceu em outubro.

Os Fuzileiros-Marinheiros da Brigada embarca-
ram em 5 de novembro de 1808 na Esquadra que 
levava também homens da Artilharia do Exército 

2.  SANTOS, Luiz Gonçalves dos. Memórias para servir à História do Reino do Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Zélio Valverde, 1943. 
v.2. ed.1. p.250.

3.  Rio da Guiana Francesa, com 270 quilômetros de comprimento e que deságua no Oceano Atlântico
4.  LEIVAS, Luís Cláudio Pereira; GOYCOCHÊA, Luís Felipe de Castilhos. A Conquista de Caiena. In: História Naval Brasileira. 

v.2. t..II. p.411. 

Figura 3 – Tomada de Caiena

para a invasão à Guiana Francesa. No dia 13 de de-
zembro, com escalas na Bahia, Maranhão e Belém 
do Pará, chegou ao Cabo Norte a esquadra proce-
dente do Rio de Janeiro e composta por:

- Fragata Confidence;
- Brigues Voador e Infante D. Pedro;
- Escuna General Magalhães; e
- Cúteres Vingança e Leão.

Logo em seguida começou o ataque aos peque-
nos fortes situados às margens do Rio Aproak3, que 
impediam o prosseguimento da missão. Em 7 de ja-
neiro de 1809, foram conquistados os dois últimos 
fortes, o que permitiu o desembarque da tropa que 
estava nos navios nas praias de Caiena, manobra 
que os ingleses chamam littoral war. O destacamen-
to ocupou o território da Guiana, cooperando ati-
vamente nos combates travados até a vitória em 12 
de janeiro de 1809 e garantindo para o Brasil parte 
do atual estado do Amapá4 . 

O ofício de 29 de janeiro de 1809, do governador 
da Capitania do Pará dava:

 
“ao Príncipe Regente a certeza que a colônia 

Francesa de Caiena se havia rendido por capitu-
lação ao seu soberano domínio, depois de vários 
ataques. (...) O comandante dessa expedição o 
tenente-coronel Manoel Marques havendo-se 
senhoreado em dois dias de todos os pontos for-
tificados, que da parte do continente defendiam 
a passagem para a ilha de Caiena, em virtude da 
capitulação, que os franceses ofereceram, e que 
foi assinada aos 12 de janeiro, entrou na praça 
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Na primeira fase, houve ênfase no emprego dos 
Fuzileiros Navais (FN) para guarnecerem a artilharia 
das naus e embarcações armadas. Os artilheiros-mari-
nheiros constituíam-se nos únicos militares profissio-
nais de carreira existentes nas guarnições dos navios. 
Em virtude de sua formação militar, tinham acesso ao 
armamento portátil e contavam com a confiança dos 

Primeira Fase

aos 14, e nela ancorou a real bandeira portugue-
sa, solenizando este ato com uma salva de vinte 
e um tiros de artilharia.

Segundo a capitulação a guarnição francesa 
evacuou a praça, saindo com todas as honras de 
guerra, devendo ser mandada para a França em 
embarcações portuguesas. (...) Grande foi o con-
tentamento nesta Corte pelo feliz sucesso das nos-
sas armas na conquista desta parte da Guiana.”

Como prêmio, D. João mandou cunhar uma me-
dalha de prata comemorativa da Tomada de Caiena, 
em cujo anverso estava sua figura em perfil coroada 
de louros e no reverso a data de 14 de janeiro de 1809, 
com a inscrição: Caiena tomada aos franceses.5

A ocupação da Guiana Francesa tornou-se impor-
tante, pois de lá foi enviada uma preciosa coleção de 
plantas frutíferas e de especiarias para a Corte. Muitas 
dessas plantas ficaram no Pará e em Pernambuco, e 
grande número delas chegou ao Rio de Janeiro a bor-
do do brigue Vulcano; em seguida, o lote foi remetido 
para o Real Jardim da Lagoa de Freitas. 

Com esta remessa de plantas, vieram canas sacari-
nas de Caiena, que trariam grandes vantagens à cultu-
ra e ao fabrico do açúcar, e à destilação das aguarden-
tes. Além disso, a ocupação contribuiu para a fixação 
da fronteira brasileira, pois, quando da sua devolução, 
em 1817, ficaram tacitamente estabelecidos os limites 
do Oiapoque, tornados definitivos, posteriormente, 
pela atuação do Barão do Rio Branco, que teve o res-
paldo de argumentos histórico-cartográficos.

Esta missão foi o batismo de fogo dos Fuzileiros 
Navais. A campanha em Caiena evidenciou que os 
componentes da Brigada possuíam um diferencial: 
a vocação anfíbia. Eram destemidos combatentes 
de mar e de terra.

Ao retornarem após a Campanha da Guiana, os 
Fuzileiros-Marinheiros foram aquartelados em 21 
de março de 1809, por determinação do Ministro 
da Marinha, D. João Rodrigues Sá e Menezes, o 
Conde de Anadia, na Fortaleza de S. José da Ilha 
das Cobras, ocupando os velhos edifícios em que 
estavam instaladas as prisões masmorras. A forta-
leza, a partir de então, passou a ser a sede do Cor-
po de Fuzileiros Navais no Brasil.6

No livro Memórias para servir à História do 
Reino do Brasil, de Luiz Gonçalves dos Santos, 
também conhecido como Padre Perereca, na pági-
na 290, há a seguinte citação:

5.  Disponível em: <http://www.tribunademinas.com.br/especiais/museu/tp61.htm>. Acessado em 25 de agosto de 2008. Acervo do 
Museu Mariano Procópio.

6.  MARQUES, Antero José. Livro Histórico do Corpo de Fuzileiros Navais. Rio de Janeiro: Imprensa Naval. ed.2. p.121.

 “Tendo o senado da Câmara desta cida-
de, desde que ela foi fundada, festejado sempre 
com pompa o nosso glorioso padroeiro, o mártir 
S. Sebastião, precedendo três noites de luminá-
rias gerais ao festivo dia 20 de janeiro, Sua Alte-
za Real para maior esplendor desta solenidade 
ordenou, que também se iluminasse o seu Real 
Palácio, e que no começo, e fim das iluminações 
salvasse a Fortaleza da Ilha das Cobras e que as-
sim se praticasse para o futuro”. 

Ressalta-se que a palavra “salvasse” significa “sal-
vas de tiro em homenagem ao padroeiro da cidade”. A 
partir do ano de 1809, a Fortaleza da Ilha das Cobras e 
os seus novos integrantes — os Fuzileiros-Marinheiros 
— começaram a desempenhar um papel significativo 
nos festejos de São Sebastião.

Quanto ao aquartelamento dos fuzileiros, verifica-
-se, em vários textos, que o estado da Fortaleza da Ilha 
das Cobras era precário e necessitava de extensas re-
formas. A sua preservação deve-se aos Fuzileiros Na-
vais, que ao assumirem o espaço como sua sede e base, 
conservaram esse patrimônio inestimável da arquite-
tura colonial militar do Brasil.

Ao longo de sua existência, o CFN recebeu várias 
denominações, podendo sua história ser dividida em 
três fases principais, de acordo com as características 
básicas de sua atuação:

- de 1808 a 1847, atuando como Artilharia da Marinha;
- de 1847 a 1932, atuando como Infantaria da 

Marinha; e
- a partir de 1932, sendo empregado como uma com-

binação de tropas de variadas características.
Em todas essas fases, o exercício de atividades de 

guarda e segurança de instalações navais ou de inte-
resse da Marinha tem sido constante. Na fase recente, 
a capacitação para a realização de desembarques nas 
Operações Anfíbias (OpAnf), de acordo com o concei-
to atual, tem definido a atuação do CFN.

Esta fase iniciou com a criação do Corpo de Im-
periais Marinheiros, a quem cabia guarnecer a arti-
lharia dos navios e embarcações, passando os FN a 
serem empregados como infantaria na realização de 
abordagens, na defesa das naus e na realização de 
desembarques. Entretanto, em decorrência de seu 
melhor preparo, mantiveram, durante algum tem-
po, várias tarefas referentes à Artilharia da Marinha.

A artilharia dos FN evoluiu de artilharia naval 
para artilharia de posição e artilharia de desembar-
que, culminando no Grupo de Artilharia de Campa-
nha do Regimento Naval. Os soldados-marinheiros 
participaram de guerras externas, como as campa-
nhas contra Oribe e Rosas, contra Aguirre, além da 
Guerra do Paraguai.

Vale destacar que, na campanha contra Aguirre, 
os FN desempenharam papel relevante na tomada 
da Praça Forte Paissandu, quando o 2º Sargento 
Francisco Borges de Souza se destacou por seu he-
roísmo e destemor. Esse episódio ficou conhecido 
entre os combatentes pelo nome de “Tomada do 
Forte Sebastopol”.

Segunda Fase

Por sua vez, o Batalhão Naval participou com 
todo seu efetivo na longa e cruenta Guerra da Trípli-
ce Aliança (1864). Das 1845 praças que constituíam o 
efetivo do Batalhão Naval à época, 1428 estavam em-
barcadas nas unidades navais em operações no Prata, 
sendo 585 artilheiros e 843 fuzileiros.

Figura 4 – Almirante Rodrigo Pinto Guedes, Barão do Rio da 
Prata, primeiro Comandante da Brigada Real da MB

Figura 5 – Tomada do “Forte Sebastopol” (1864) Campanha 
contra Aguirre

comandos que, por meio deles, se impunham à mari-
nhagem sempre que era necessário o emprego da for-
ça. Por estas mesmas razões, adquiriram condições de 
praticar a abordagem, defender seus navios contra esse 
tipo de ação e, desembarcando, combater em terra.

Neste período, participaram ativamente de todas as 
operações navais nas quais a Marinha se envolveu, sen-
do dignas de realce a expedição contra Caiena, as lutas 
pela consolidação da Independência, a pacificação das 
Províncias dissidentes e a Guerra da Cisplatina.

A denominação de Corpo de Fuzileiros Navais, em 
1932, em substituição à anterior, Regimento Naval, 
assinalou o início da terceira fase, que vem se carac-
terizando por franca expansão e aprimoramento, mas 
conservando a tradição de disciplina e confiança, a 
qual, originária da época da Brigada Real da Marinha, 
manteve-se ao longo dos tempos.

Deve ser destacada uma série de fatos ocorridos 
em relativo curto espaço de tempo que permitiram 
esta evolução:

- a formação dos primeiros Oficiais Fuzileiros Na-
vais (FN) na Escola Naval;

- o extraordinário desenvolvimento das Operações 
Anfíbias na Segunda Guerra Mundial;

- a expansão da Marinha;
- o aprimoramento técnico-profissional dos Oficiais 

por meio de cursos, estágios e visitas ao exterior;

Terceira Fase

Figura  6 – Evolução dos uniformes do Corpo de Fuzileiros 
Navais
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A Missão das Nações Unidas para a Estabilização 
do Haiti (MINUSTAH), iniciada em 2004, foi pela 
combinação de sua longa duração com o número de 
militares participantes, o maior e mais importante en-
gajamento militar brasileiro em solo estrangeiro desde 
a Segunda Guerra Mundial, deixando importante le-
gado para todas as instituições participantes.

O Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) esteve, na-
turalmente, representado desde o começo, por cer-
ca de 700 Oficiais e 5.400 Praças que participariam 
daquela missão de paz ao longo dos seus mais de 
treze anos de existência.

A longa duração e a participação de efetivo tão ex-
pressivo, isoladamente, já apontam para um forte in-
dício da importância da missão de paz no Haiti na his-
tória recente do CFN. A MINUSTAH, seguramente, 
marcou para sempre as carreiras (e mesmo as vidas) 
de toda uma geração de Fuzileiros Navais.

O legado institucional é notável. Ao mesmo tem-
po em que contribuiu para os progressos ocorridos 
naquela Nação amiga, particularmente, em termos de 
segurança e estabilidade, condições essenciais para 
que qualquer outro avanço no desenvolvimento de 
uma sociedade possa ocorrer, o CFN também passou 
por relevantes transformações ao longo de todos esses 
anos, principalmente como decorrência da participa-
ção ativa na missão de paz.

Figura  7 – Contingente do Corpo de Fuzileiros Navais em 
São Domingos – 1965

- a criação do Campo da Ilha do Governador e, 
nele, o Centro de Instrução (hoje Centro de Instrução 
Almirante Sylvio de Camargo) e a Companhia Escola 
(hoje Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela 
Alves, localizado no Campo de Guandu do Sapê, no 
subúrbio carioca de Campo Grande, RJ); e

- a obtenção de áreas para adestramento e a 
construção de aquartelamentos.

O progresso material alcançado, ao qual se adi-
cionou o devido embasamento doutrinário, pos-
sibilitou o incremento de exercícios com forças 
navais de países amigos que culminaram com o 
adestramento interaliado na Ilha de Vieques, Porto 
Rico, acompanhado dos Marines (FN) norte-ameri-
canos, holandeses e ingleses.

Nesta fase, o CFN, como um todo ou em parte, 
atuou em acontecimentos relevantes da história do 
Brasil, a saber:

- posição legalista nas Revoluções Constitucionalis-
ta (1932) e Integralista (1938);

- Segunda Guerra Mundial com destacamentos 
embarcados, Companhias Regionais nos portos de 
onde nossas forças navais participavam do conflito e 
destacamento na Ilha da Trindade; e

- posição democrática na Revolução de 1964.
Por ocasião do conflito entre a Índia e o Paquistão, 

em 1965, o Brasil, como membro da Organização das 
Nações Unidas (ONU), enviou observadores militares 
com uma representação do CFN, o mesmo ocorrendo 
na luta deflagrada entre Honduras e El Salvador.

Nas operações levadas a efeito pela Organização 
dos Estados Americanos (OEA) na República Do-
minicana, o CFN enviou um Grupamento Operati-
vo (GptOp) integrando o Destacamento Brasileiro 
da Força Interamericana de Paz (FAIBRAS), um 
dos componentes da Força Interamericana de Paz 
(FIP). De março de 1965 a setembro de 1966, esse 
GptOp foi revezado três vezes, cumprindo as tare-
fas recebidas com exemplar disciplina e eficiência 
técnico-profissional.

Nos últimos anos e em atendimento às solicitações 
da ONU, o Brasil tem enviado militares das Forças Ar-
madas para várias regiões em conflito no mundo. O 
CFN como uma tropa de elite, tem participado ativa-
mente dessas Missões de Paz, com observadores mili-
tares ou mesmo com tropa. Desta forma, os Fuzileiros 
Navais do Brasil já marcaram presença em El Salva-
dor, em Honduras, na antiga Iugoslávia, em Moçam-
bique, em Ruanda, em Angola, no Equador, no Peru 
e no Haiti. O elevado grau de profissionalismo dos 
seus militares, aliado à disciplina, é fator fundamental 
para o êxito nesses tipos de operações e tem contribuí-
do para que o Brasil, cada vez mais, seja um membro 
atuante na nova ordem internacional.

No âmbito interno, por diversas vezes, o CFN teve 
atuação destacada em Operações de Garantia da Lei e 
da Ordem (GLO), junto à participação das demais for-
ças singulares. As missões de GLO ocorrem nos casos 
em que há o esgotamento das forças tradicionais de 
segurança pública, em graves situações de perturba-
ção da ordem.

Reguladas pela Constituição Federal, em seu arti-
go 142, pela Lei Complementar 97, de 9 de junho de 
1999, e pelo Decreto 3897, de 2001, as operações de 
GLO concedem provisoriamente aos militares a facul-
dade de atuar com poder de polícia até o restabeleci-
mento da normalidade.

Nessas ações, as Forças Armadas agem de forma 
episódica, em área restrita e por tempo limitado, 
com o objetivo de preservar a ordem pública, a in-
tegridade da população e garantir o funcionamento 
regular das instituições.

Os Fuzileiros Navais atuaram nos limites legais 
da GLO durante a Conferência das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento Sustentável do Rio de Ja-
neiro (Rio + 20), em 2012, na Copa das Confederações 
da FIFA e na visita do Papa Francisco a Aparecida 
(SP) e ao Rio de Janeiro durante a Jornada Mundial 
da Juventude, em 2013, na Copa do Mundo 2014 e 
nos Jogos Olímpicos Rio 2016.

Marinha do Brasil e Corpo de Fuzi-
leiros Navais

A Soberania Nacional, a defesa das águas territo-
riais brasileiras, a garantia do comércio, a exploração 
do mar e a manutenção da paz no Atlântico Sul são 
questões de suma importância para a vida nacional.

A Marinha do Brasil (MB) atua na fronteira litorâ-
nea e nos limites fluviais do Brasil, enorme espaço de 
segurança militar e operacional, que demanda mão de 
obra profissional preparada e constantemente treina-
da. A Estratégia Nacional de Defesa (END) assim defi-
ne a missão da MB:

 “Preparar e empregar o Poder Naval, 
a fim de contribuir para a defesa da Pátria; 
para a garantia dos poderes constitucionais 

Figura 8 – Fuzileiros Navais em Angola – 1995 a 1998

Figuras 9 e 10 – Fuzileiros Navais no Haiti – O ANFÍ-
BIO-2009, Foto Marco Dormino e 1ºSG-FN-IF Peres em Pa-
trulha Motorizada na Região de Cité Militaire

e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e 
da ordem; para o cumprimento das atribui-
ções subsidiárias previstas em lei; e para o 
apoio à política externa”.

O Corpo de Fuzileiros Navais, parcela inalie-
nável da Marinha do Brasil, é vocacionado para 
a projeção de poder, por meio de Operações An-
fíbias e Operações Terrestres de Caráter Naval. 
Além disso, em face de suas características, reú-
ne atributos que o tornam capaz de ser emprega-
do em uma ampla gama de operações militares e 
atividades subsidiárias.

A Estratégia Nacional de Defesa, aprovada 
pelo Decreto nº 6703, de 18 de dezembro de 2008, 
estabelece que:

 “Para assegurar sua capacidade de 
projeção de poder, a Marinha do Brasil pos-
suirá, ainda, meios de Fuzileiros Navais, em 
permanente condição de pronto emprego 
para atuar em operações de guerra naval, 
em atividades de emprego de magnitude 
e permanência limitadas. A existência de 
tais meios é também essencial para a defe-
sa dos arquipélagos e das ilhas oceânicas 
em águas jurisdicionais brasileiras, além de 
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Conclusão
Por fim, o exposto no presente trabalho evi-

dencia a relevância do Corpo de Fuzileiros Na-
vais da Marinha do Brasil que, ao longo de mais 
de dois séculos de existência, têm participado 
de maneira efetiva e destacada na história do 
Brasil. Neste contexto, convém lembrar-se de 
todos os 1.622 Fuzileiros Navais que entrega-
ram suas vidas pela pátria, colocando à frente 
de seus interesses pessoais o compromisso com 
a nação e a defesa da soberania. 

instalações navais e portuárias, e para a par-
ticipação em operações internacionais de 
paz, em operações humanitárias e em apoio 
à política externa em qualquer região que 
configure cenário estratégico de interesse. 
Nas vias fluviais, serão fundamentais para 
assegurar o controle das margens durante 
as Operações Ribeirinhas. O Corpo de Fuzi-
leiros Navais, força de caráter anfíbio e ex-
pedicionário por excelência, constitui-se em 
parcela do Conjugado Anfíbio da Marinha 
do Brasil”.

As Forças de Fuzileiros Navais, como parte do 
Poder Naval, possuem as características de flexibi-
lidade, versatilidade, mobilidade e permanência. 
Seus soldados-marinheiros são aptos tanto para a 
vida de bordo como para o combate em terra e os 
seus meios são apropriados para o embarque em 
navios e posterior desembarque em terra.

A capacidade expedicionária do CFN decor-
re da existência de uma tropa de pronto empre-
go, autossustentável e adequadamente aprestada 
para cumprir missões por tempo limitado, sob 
condições austeras e em área operacional distante 
de sua base.

Cabe destacar que expedicionário há que ser 
o Conjugado Anfíbio e não, unicamente, os Fuzi-
leiros Navais, pois, seu principal vetor de mobili-
dade estratégica são os meios navais da MB, que 
proporcionam aos GptOpFuzNav a necessária lo-
gística de sustentação.

Ressalta-se que o preparo e o emprego do CFN 
são balizados por três eixos estruturantes, interde-
pendentes e complementares, que direcionam o 
desenvolvimento da doutrina, do material e dos 
recursos humanos do Corpo, a saber:

- Operação Anfíbia (OpAnf): eixo que preco-
niza o constante aperfeiçoamento da capacidade 
de realizar Operações Anfíbias. Ao se preparar 
para essas complexas operações, as Forças de Fu-
zileiros Navais estarão, também, aptas a condu-
zir outras de diferentes naturezas e envergadu-
ras. Este eixo garante identidade institucional e 
conforma o perfil operacional do CFN;

- Grupamento Operativo de Fuzileiros Na-
vais (GptOpFuzNav):

 eixo que consiste no emprego das Forças de 
Fuzileiros Navais organizadas, prioritariamen-
te, sob a forma de GptOpFuzNav, que é uma 
organização para o combate nucleada por tropa 
de Fuzileiros Navais, constituída para o cum-

primento de missão específica e estruturada se-
gundo o conceito organizacional de componen-
tes, e que reúne os elementos constitutivos de 
acordo com a natureza de suas atividades. Esse 
modelo organizacional confere  flexibilidade e 
versatilidade a seu Comandante, pois combina 
as capacidades e potencialidades dos meios de 
combate terrestre (incluindo os meios de apoio 
ao combate), aéreos (incluindo os meios de con-
trole aerotático e defesa antiaérea) e logísticos, 
integrados por uma estrutura de comando e 
controle; e

- Guerra de Manobra: 
o CFN privilegia a adoção do estilo de Guer-

ra de Manobra, para o emprego do GptOpFuz-
Nav, sem descartar os preceitos da Guerra de 
Atrito. Esse estilo de guerra é naturalmente 
apropriado ao emprego de Força que tenha de 
se engajar em combate, sem condições favorá-
veis para o emprego do princípio da massa ou 
em áreas de frentes muito amplas que dificultem 
a concentração de seu poder de combate, como 
normalmente ocorre nas Operações Anfíbias.

Figura 11 – Fuzileiros Navais em exercício de Desembarque 
Anfíbio)
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O Comando Naval de 
Operações Especiais

“Os guerreiros vitoriosos vencem antes de ir à guerra, 
ao passo que os derrotados vão à guerra 

e só então procuram a vitória...” 

       Sun Tzu
CA (FN) Rogério Ramos Lage

Figuras 2  -  Pirataria no mar

Da análise da conjuntura internacional, po-
de-se concluir que a maioria dos conflitos atu-
ais ocorre de forma assimétrica, seu campo de 
batalha transcende ao espaço tradicional e os 
limites entre os períodos de paz e guerra estão 
cada vez menos nítidos. Ainda nesse contexto, 
apresentam-se as chamadas ameaças híbridas, 
que envolvem uma vasta gama de ações e preve-
em o uso sob medida de múltiplos instrumentos 
de poder, militares ou não, incluindo armas con-
vencionais ou não, em todo o espectro de fun-
ções da sociedade, visando a vulnerabilidades 
específicas para criar efeitos contra um oponen-
te. Normalmente, são realizadas ações de forças 
regulares e irregulares, utilizando o apoio local, 
manobrando com a guerra informacional e com 
a guerra cibernética e desencadeando ações ca-
racterizadas como crimes ambientais, terrorismo 
ou pirataria, com a finalidade de provocar medo, 
incerteza e dúvida.

1. Introdução  

Assim sendo, para o enfrentamento dessas 
ameaças e para fazer face aos conflitos atuais, 
é vital desenvolver a capacidade militar em 
três vetores específicos: as Operações Espe-
ciais (OpEsp), as Ações de Guerra Cibernética 
(AGCiber) e a Guerra Informacional.

As Operações Especiais apresentam-se como 
uma “ferramenta” extremamente eficiente, com 
suas tradicionais ações de reconhecimento es-
pecial e ações diretas e indiretas, neutralizando 

Figura 1 - Ameaças Hibridas

Figura 3 - Tropas de OpEsp

Figura 4 - Tropas de OpEsp

ameaças e contribuindo sobremaneira para o en-
frentamento dos conflitos atuais, além de poten-
cializarem as atividades de Inteligência, as Ope-
rações de Informação e diversas outras.

Figura 5- Ações de Guerra Cibernética

As Ações de Guerra Cibernética são trans-
versais e permeiam sinergicamente os domínios 
tradicionais caracterizados pelos espaços aéreo, 
marítimo e terrestre. Elas englobam as ações de 
proteção, exploração e ataque, com a finalidade, 
respectivamente, de proteger os ativos informa-
cionais de interesse, explorar as vulnerabilida-
des cibernéticas e atuar no espaço cibernético do 
oponente, inclusive com efeitos cinéticos.
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2.  Histórico recente
A criação de uma OM ou uma Força que tra-

tasse do tema Operações Especiais de forma cen-
tralizada na MB esteve presente em muitos fó-
runs de debate nos últimos anos, como em temas 
de monografias do CPEM e em estudo no âmbito 
do Comando de Operações Navais (ComOpNav).  

A então discutida criação de um Comando de 
OpEsp na estrutura organizacional da MB tinha 
como principais motivações os seguintes fatos:

• Em Operações Conjuntas cujo Coman-
do do Teatro de Operações cabe à MB e 
quando há a constituição de uma Força 
Conjunta de OpEsp (FCjOpEsp), o Co-
mando desta Força é de um Almirante;

• A MB não possuía Almirante em função 
relacionada diretamente às OpEsp em 

Figura 6 – Ações de Guerra Cibernética

Quanto ao aspecto da Guerra Informacional, 
cada vez mais presente nos conflitos atuais, res-
saltam de importância as Operações de Infor-
mação, “influenciando pessoas ou grupos hos-
tis, neutros ou favoráveis, capazes de impactar 
positivamente ou negativamente o alcance dos 
objetivos políticos e militares, bem como para 
comprometer o processo decisório dos oponen-
tes ou potenciais oponentes, enquanto garantin-
do a integridade do nosso processo”, conforme 
prevê o EMA-335 - Doutrina de Operações de 
Informação. Nesse processo, é necessária uma 
eficiente coordenação do emprego das Capa-
cidades Relacionadas à Informação (CRI), des-
tacando-se as Operações Psicológicas (OpPsc), 
as Ações de Guerra Eletrônica (AGE), de Guerra 
Acústica (AGA) e de Guerra Cibernética (AGCiber) 
e a Comunicação Social (ComSoc), a fim de atingir 
o efeito desejado, seja ele militar ou não. 

Ainda dentro do aspecto da integração de ca-
pacidades, no ambiente operacional contempo-
râneo, um fator que se destaca é a necessidade 
de coordenação entre as OpEsp e as OpInfo, AG-
Ciber, AGA e AGE. Por um lado, a instrumen-
tação de aspectos informacionais, cibernéticos e 
eletromagnéticos pode ampliar o grau de sigilo, 
surpresa e letalidade das equipes de OpEsp. Por 
outro lado, o emprego de elementos de OpEsp 
pode estender o alcance das OpInfo, AGCiber, 
AGA e AGE, permitindo desencadear ações nos 
espaços informacional, cibernético, acústico e 
eletromagnético com efeitos cinéticos. Além dis-
so, a conjunção dessas operações e ações per-

mite otimizar os esforços para se contrapor às 
operações de inteligência realizadas, contínua e 
permanentemente, por Estados e atores não es-
tatais em proveito de seus interesses políticos, 
militares e econômicos. 

Neste artigo, será apresentado o Comando 
Naval de Operações Especiais (CoNavOpEsp), 
que foi criado como resposta da Marinha do Bra-
sil a esse novo ambiente operacional. Para esse 
propósito, será realizada uma breve retrospec-
tiva histórica sobre o tema, serão descritas sua 
criação, ativação, organização e tarefas, será dis-
cutido seu emprego e relacionadas suas princi-
pais contribuições para o Poder Naval.

condições de assumir o Comando de uma 
FCjOpEsp;

• A MB não possuía estrutura (Comando) 
para nuclear uma FCjOpEsp;

• A MB possui duas Unidades de OpEsp 
com subordinações distintas;

• A estrutura existente à época não estava 
atendendo às demandas da MB;

• A MB não possuía órgão gerenciador es-
pecífico das atividades de OpEsp;

• Não havia a requerida padronização no 
planejamento das ações de OpEsp na MB; 

• Existência de inúmeras atividades co-
muns ao Batalhão de Operações Especiais 
de Fuzileiros Navais (BtlOpEspFuzNav) 
e ao Grupamento de Mergulhadores de 
Combate (GRUMEC) que necessitavam de 
coordenação em um nível mais elevado; e

• Há uma tendência crescente de emprego 
das OpEsp nos níveis estratégico e ope-
racional, além do tático, particularmente 
nas Operações Conjuntas do Ministério 
da Defesa (MD).

Figura 7 - Força Conjunta de Operações Es-
peciais na Operação Atlântico no Litoral do 
Espirito Santo- 2018

3. Criação, ativação, organização e tarefas do 
CoNavOpEsp

Fazendo parte do processo de revisão do Pla-
no Estratégico da Marinha (PEM), o Comando 
de Operações Navais realizou um estudo que re-
sultou na proposta de criação de um Comando, 
subordinado ao ComOpNav, que centralizasse 
os assuntos relativos às Operações Especiais, à 
Guerra Assimétrica e às Operações de Informa-
ção, incluindo as Ações de Guerra Cibernética e 
as demais Capacidades Relacionadas à Informa-
ção (CRI), conforme prevê o EMA-335-Doutrina 
de Operações de Informação. 

Sendo assim, o Comando Naval de Opera-
ções Especiais (CoNavOpEsp), com sede na 
cidade do Rio de Janeiro, RJ, foi criado pela 
Portaria nº 232, de 16 de agosto de 2019, do Co-
mandante da Marinha, com semiautonomia ad-
ministrativa, sendo apoiado pelo ComOpNav 
com os recursos administrativos, financeiros e 
logísticos necessários à execução de suas tare-
fas. Foi ativado em 16 de setembro do mesmo 
ano e, para cumprir o seu propósito de contri-
buir para o aprestamento e o emprego das For-
ças Navais, Aeronavais e de Fuzileiros Navais, 
possui as principais tarefas:

• Comandar e compor Forças-Tarefas de 
Operações Especiais e de Guerra Ciberné-
tica, Singulares, Combinadas ou Conjun-
tas, quando determinado; 

• Assessorar o Comandante de Operações 
Navais e os setores da MB nos aspectos 
relativos às Operações Especiais, Opera-
ções de Informação, Operações Psicológi-

Figura 8 - Tropa de OpEsp infiltrando por Salto 
Semiautomático durante Operação Atlântico no 
Litoral do Espirito Santo- 2018

No que se refere ao desenvolvimento da ca-
pacidade cibernética na MB, particularmente no 
Setor Operativo, um fato marcante foi a criação 
da Divisão de Guerra Cibernética subordinada 
à Subchefia de Inteligência Operacional, em 
2013. Ademais, este tema vinha sendo analisa-
do em monografias do Curso de Estado-Maior 
para Oficiais Superiores (CEMOS) e do Curso 
de Política e Estratégias Marítimas (CPEM) 
desde 2003.
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um Estado-Maior de uma Força de Operações 
Especiais, conjunta, combinada ou singular, e 
planejar e coordenar a participação da MB nas 
operações, adestramentos e exercícios conjun-
tos e combinados de Operações Especiais. Para 
cumprir essas tarefas, possui duas divisões su-
bordinadas, a Divisão de Comandos Anfíbios e 
a Divisão de Mergulhadores de Combate, e caso 
necessário, é previsto que a OM receba, por des-
taque, militares de outras OM, especializadas ou 
não. Destaca-se, também, que as OM de OpEsp 
da MB, o BtlOpEspFuzNav e o GRUMEC, mes-
mo após a ativação do CoNavOpEsp, permane-
ceram subordinadas ao Comando da Força de 
Fuzileiros da Esquadra e ao Comando em Chefe 
da Esquadra, respectivamente.

Com relação às Operações de Informação, foi 
constituído um Departamento, conforme ilus-
trado na figura 11, para tratar das principais 
CRI. Possui as principais tarefas: compor For-
ças-Tarefas de Guerra Cibernética, Singulares, 
Combinadas ou Conjuntas, quando determina-
do; assessorar o Comandante nos aspectos re-
lativos às Operações de Informação; planejar e 
coordenar a participação da MB nas operações, 
adestramentos e exercícios conjuntos que envol-
vam Operações de Informação, Operações Psi-
cológicas, Ações de Guerra Eletrônica, Ações de 
Guerra Acústica e Ações de Guerra Cibernética; 

Figura 10 – Destacamento de OpEsp e tripulação for-
mados durante a Mostra de Ativação do CoNavOpEsp

cas, Ações de Guerra Eletrônica, Ações de 
Guerra Acústica, Ações de Guerra Ciber-
nética e Ameaças Assimétricas; 

• Planejar e coordenar a participação da MB 
nas operações, adestramentos e exercícios 
conjuntos e combinados de Operações Es-
peciais, Operações de Informação, Opera-
ções Psicológicas, Ações de Guerra Eletrô-
nica, Ações de Guerra Acústica e Ações de 
Guerra Cibernética; e 

• Conduzir as Ações de Guerra Cibernética 
de caráter operativo no âmbito da MB. 

Em sua estrutura organizacional, quanto às 
Operações Especiais, foi constituído um Depar-
tamento, conforme ilustrado na figura 11, com 
a finalidade de, além de estudar sobre o tema, 
assessorar o Comandante nos aspectos relativos 
às Operações Especiais, constituir ou compor 

Figura 9 – O Sr. Alte Esq Puntel, Comandante de 
Operações Navais, assinando o Termo de Ativação do 
CoNavOpEsp durante a Mostra de Ativação da OM

Figura 11 - Organograma do Comando Naval de 
Operações Especiais

4. Emprego

O CoNavOpEsp lidera e participa de adestra-
mentos, exercícios e operações com seu Coman-
dante à frente de Forças-Tarefas de Operações 
Especiais e de Guerra Cibernética, singulares, 
combinadas ou conjuntas ou como Oficial Dire-
tor do Exercício (ODE) e com seus oficiais e pra-
ças compondo os respectivos Estados-Maiores ou 
equipes de organização. O Comando ainda pode 
compor células de Operações de Informação, coor-
denando as CRI e assessorando, quanto ao tema, 
um Comandante de Teatro de Operações ou um 
Comandante de Força. Para cumprir suas tarefas, 
é previsto que, em complemento à sua lotação, re-
ceba, caso necessário, militares destacados de ou-
tras OM, especializadas ou não.

Servindo como seu “batismo”, o CoNavOpEsp, 
no dia seguinte à sua ativação, iniciou a condução 
do Adestramento Conjunto de Salto Livre Opera-
cional, evento patrocinado pelo Ministério da De-
fesa e sob a responsabilidade da MB, realizado no 
período de 17 a 26 de setembro de 2019, no Rio de 
Janeiro, com a participação de militares das três 
Forças. Em sua primeira edição com essa enver-
gadura, o evento contou com um efetivo total das 
Forças Armadas brasileiras de cerca de duzentos 
militares, sendo cerca de sessenta saltadores. Es-
ses militares pertenciam a Organizações Militares 
das três Forças, como o Batalhão de Operações Es-
peciais de Fuzileiros Navais e o Grupamento de 
Mergulhadores de Combate, da Marinha do Bra-
sil, o Comando de Operações Especiais e a Brigada 
de Infantaria Paraquedista, do Exército Brasileiro, 
e o Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento (Para-
-SAR), da Força Aérea Brasileira. Nessa edição, 
foram utilizadas aeronaves UH-15 da MB, para 
lançamento dos paraquedistas, e o Navio Porta-
-Helicópteros Multipropósito (PHM) Atlântico, 
como plataforma para decolagem dessas aerona-

Figura 12 - Militar do CGAEM realizando analise e clas-
sificação de processamento de imagens

conduzir Ações de Guerra Cibernética de cará-
ter operativo no âmbito da MB; desenvolver ar-
mas cibernéticas e procedimentos para realiza-
ção de ações cibernéticas; atuar como elemento 
de ligação do Setor Operativo com o Comando 
de Defesa Cibernética; e planejar e conduzir os 
exercícios e adestramentos de Guerra Cibernéti-
ca no âmbito da MB. O Departamento de OpInfo 
possui, em sua estrutura, as Divisões de Opera-
ções Psicológicas, de Produção de Informação,  
de Relações Civis e Institucionais e de Guerra 
Acústica e Eletrônica, que foram criadas, princi-
palmente, para realizarem estudos e assessorar 
o Comandante em relação aos temas, e a Divisão 
de Guerra Cibernética, que atua não apenas no 
nível operacional, mas também no nível tático, 
sendo prevista, em sua lotação, militares espe-
cializados para condução de ações cibernéticas 
de proteção, exploração e ataque.

No tocante à Guerra Assimétrica e assuntos 
afins, como as ameaças híbridas, por exemplo, na 
estrutura do Comando Naval de Operações Espe-
ciais, foi criada uma assessoria para realizar estu-
dos referentes ao tema e assessorar o Comandante. 

Como única OM subordinada, o Centro de Guer-
ra Acústica e Eletrônica da Marinha (CGAEM), após 
a alteração de sua denominação em 2020, pos-
sui o propósito de desenvolver a capacidade de 
Guerra Eletrônica (GE) e de Guerra Acústica 
(GA) na MB por meio de atividades de pesquisa, 
condução de exercícios, cursos e adestramentos 
e participação nas Avaliações Operacionais de 
sistemas e equipamentos.
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ves, além da aeronave C-130 Hércules da FAB, que 
permite o salto a grande altitude. Com o apoio de 
inúmeras OM da MB, o evento contou com uma 
fase de seminário, realizada no PHM Atlântico e 
no Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros 
Navais, e uma fase prática, com saltos realizados 
nas cidades do Rio de Janeiro e São Pedro da Al-
deia, no estado do Rio de Janeiro. O Adestramento 
foi coroado de êxito e atingiu seus objetivos rela-
cionados ao Salto Livre Operacional, destacando a 
troca de conhecimentos e boas práticas, análise de 
novos produtos de defesa e aumento da interope-
rabilidade entre os destacamentos de Operações 
Especiais das três Forças Singulares.

Na sequência, ainda em 2019, a OM foi designada 
para participar ativamente da “Operação Amazônia 
Azul – Mar Limpo é Vida!”, com o propósito de 
contribuir para a mitigação dos problemas ambien-
tais causados pelo derramamento de óleo no litoral 
brasileiro, em cooperação com os órgãos e agências 
federais, estaduais e municipais. Sendo assim, o 
CoNavOpEsp liderou e compôs duas Forças-Tarefa 
(FT): a de Operações Especiais, realizando, priorita-
riamente, ações de mergulho em áreas sensíveis, e a 
de Guerra Cibernética, realizando ações para acom-
panhamento da situação no ambiente cibernético. 

A FT OpEsp realizou mergulhos para inspe-
ção e limpeza de estuários, manguezais e arrecifes 
no litoral do Nordeste, desde o sul da Bahia até 
o Piauí, incluindo os arquipélagos de Fernando 
de Noronha e de Abrolhos e o Atol das Rocas, de 
onde foram retiradas manualmente quase duas to-
neladas de resíduo oleoso.

Figura 13 – PHM Atlântico foi utilizado como pla-
taforma de decolagem das aeronaves UH-15, que 
realizaram o lançamento de ElmOpEsp durante o 
Adst Cj SLOP-2019

Figura 14 – ElmOpEsp em “queda livre” utilizando 
equipamento de suplementação de oxigênio, para Sal-
to a Grande Altitude, durante o Adst Cj SLOP-2019

Figura 15 – Posto de Comando da FT - OpEsp na EAMPE 
durante Operação Amazônia Azul– Mar Limpo é Vida!

Figura 16 – Mergulhador buscando vestígios de óleo 
em recife de coral do litoral Sul de Pernambuco

A FT GCiber, caracterizada como uma Força 
Conjunta, realizou a coordenação técnica entre 
o Destacamento de Guerra Cibernética, com-
posto por militares do CoNavOpEsp, e equipes 
do Centro de Inteligência da Marinha (CIM), 
do Centro de Tecnologia da Informação da 
Marinha (CTIM) e do Comando de Defesa Ci-
bernética (ComDCiber), do Exército Brasileiro 
(EB). Para isto, o Comandante foi assessorado 
por um Estado-Maior Conjunto e uma assesso-
ria técnica especial, constituída pelo Chefe do 
Estado-Maior Conjunto do ComDCiber e um 
Oficial do EB. A principal tarefa dessa FT foi a 
construção da consciência situacional no espa-
ço cibernético de interesse do Comandante do 
Teatro de Operações, que incluía o espaço ci-
bernético das diversas forças navais envolvidas 
na operação, a Rede de Comunicações Integra-
das da Marinha (RECIM) e o espaço cibernético 
de instituições parceiras e das infraestruturas 
marítimas críticas.

Além dessas FT, a OM compôs e coordenou 
quatro Células de Coordenação de Operações de 
Informação, com a finalidade de realizar a coor-
denação das CRI e de assessorar os Comandan-
tes de Distritos Navais nas tarefas afetas à ope-
ração no ambiente informacional. Desta forma, 
as células contribuíram para o desenvolvimento 
de diversos produtos, como a disseminação de 
ideias-força, a elaboração de folhetos e a redação 
de notas para imprensa e mídias sociais.

A criação do CoNavOpEsp, Organização Militar 
(OM) vocacionada às Operações Especiais e de Infor-
mação, visou a adequar a estrutura organizacional do 
Comando de Operações Navais para atender às de-
mandas atuais e tem trazido as seguintes contribuições 
para o emprego do Poder Naval: 

• Possibilidade de a MB comandar, nuclear e 
compor, em ótimas condições, Forças-Tarefas 
de Operações Especiais e de Guerra Cibernéti-
ca, Singulares, Combinadas ou Conjuntas;

• Economia de meios, ao conciliar adestramentos 
de OpEsp, AGCiber, AGA e AGE na MB; 

• Maior efetividade no assessoramento aos di-
versos Setores da MB no que se refere à dou-
trina, operações, pessoal, ensino, material, ades-
tramento e infraestrutura relativos às OpEsp, 
OpInfo, AGCiber, AGA e AGE; 

• Integração da inteligência de fontes de sinais e 
de fontes cibernéticas ao planejamento de Ope-
rações Especiais;

• Materialização de um canal de comunicação 
único entre a MB e o MD, as Forças Singula-
res e as Forças Estrangeiras, no que se refere 
às OpEsp, OpInfo, AGCiber, AGA e AGE, oti-
mizando o planejamento e a coordenação dos 
exercícios e adestramentos e maximizando a 
defesa dos interesses institucionais e nacionais;

• Melhor coordenação da participação das 
OpEsp, OpInfo, AGCiber, AGA e AGE da 
MB nos adestramentos, exercícios e opera-
ções conjuntas do MD; e

• Integração de dados e conhecimentos a res-
peito das OpEsp, OpInfo, AGCiber, AGA e 
AGE em proveito do assessoramento de alto 
nível no que se refere às operações singula-
res, conjuntas e combinadas.

Sendo o CoNavOpEsp uma OM recém-criada, mui-
tos desafios ainda se apresentam, os quais exigem uma 
premente capacitação do seu pessoal, e certamente mui-
tos outros ainda virão, o que poderá demandar um au-
mento do efetivo da OM e uma eventual ampliação da 
sua estrutura organizacional.

Figura 17 – Militares da FT GCiber no Posto de Coman-
do da FT na EAMPE durante a Operação
Amazônia Azul – Mar Limpo é Vida!

5. Conclusão
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1. Introdução: 

O presente artigo possui como tema de in-
vestigação o estudo das contribuições da Missão 
das Nações Unidas para Estabilização do Haiti 
(MINUSTAH) no desenvolvimento da capacida-
de produtiva e tecnológica da Base Industrial de 
Defesa (BID) brasileira, por meio do processo de 
aquisições de meios, armamentos, equipamentos e 
equipagens operativas utilizadas pelo Grupamen-
to Operativo de Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav) 
nessa missão, no período de 2004 a 2017. As amos-
tras utilizadas referem-se às compras realizadas 
pelo Comando do Material de Fuzileiros Navais 
(CMatFN) de itens específicos para essa missão. 
Essas contribuições serão analisadas a partir de 
dados secundários e primários.

Uma Operação de Paz (OpPaz) consiste na pre-
sença da Organização das Nações Unidas (ONU), 
ou outro organismo por ela autorizado, integran-
do componentes civis e militares, em uma área ou 
região de conflito, com o objetivo de implemen-
tar ou monitorar a aplicação de resoluções e acor-
dos relativos ao controle do conflito. Pode ainda 
prover e assegurar a distribuição de ajuda huma-
nitária. Uma OpPaz visa, essencialmente, à pre-
servação, à contenção, à moderação e ao fim das 
hostilidades entre ou dentro dos Estados. Busca 
cooperar com o esforço da região, ou país afeta-
do, para a consecução de reestruturação política, 
econômica e social, por meio de uma intervenção 
pacífica de uma terceira parte organizada e dirigi-
da internacionalmente. Emprega, para tal, forças 
multinacionais militares, forças policiais e elemen-
tos civis (Ministério da Defesa, 2013).

A participação brasileira nas missões da ONU 
pode ser apresentada em quatro fases: (1ª) consti-
tui-se como pioneira e inclui o desdobramento de 
cinco brasileiros aos Balcãs (1947-1949) e de um 
batalhão ao Suez (1956-1967); (2ª) compreende 
o período de 1968 a 1989 e foi marcada pela au-
sência de brasileiros em missões de organismos 
internacionais, pois o período coincidiu com o re-
gime militar no Brasil; (3ª) de 1990 a 1999, marca 
o retorno do Brasil às operações multilaterais, por 
meio do envio de observadores militares, staff officers 
e policiais em missão individual, e também o en-
vio de tropas para Angola, Moçambique e Timor-
-Leste; e (4ª) de 2000 a 2017, é considerada a mais 
importante participação brasileira nas missões da 
ONU, devido ao tamanho dos contingentes brasi-
leiros e, principalmente, das funções estratégicas 
exercidas por eles em suas missões importantes: 
a Força Interina das Nações Unidas no Líbano 

(UNIFIL) e a Missão das Nações Unidas para a 
Estabilização do Haiti – MINUSTAH (HAMANN 
e RAMIRES, 2017).

Nas últimas décadas, o setor de defesa tem ob-
tido mais relevância na pauta das políticas públi-
cas do governo brasileiro, mas foi com a Estratégia 
Nacional de Defesa (END), publicada em 2008, que 
o governo sistematizou pontos importantes para a 
revitalização dessa indústria, como a preferência 
de materiais de defesa de países comprometidos 
com a transferência tecnológica (END, 2008). A 
atual política industrial brasileira engloba o com-
plexo industrial de defesa na diretriz estruturante 
de ampliação e a criação de novas competências 
tecnológicas e de negócios. Neste contexto, o Mi-
nistério da Defesa (MD) criou o Plano de Articu-
lação e Equipamento de Defesa Nacional (PAED) 
em 2012, que se tornou o principal programa das 
Forças Armadas para o atendimento da indústria, 
com o reaparelhamento e atualização dos mate-
riais de defesa planejados para serem executados 
entre 2012 a 2030 (Brasil, 2012).

Quanto ao processo de aquisição de produtos 
de defesa das Forças Armadas, a Diretriz nº 22 da 
END (2008) ressalta: “a formulação e execução 
da política de compras de produtos de defesa se-
rão centralizados no Ministério da Defesa, sob a 
responsabilidade de uma Secretaria de Produtos 
de Defesa, admitida delegação na sua execução” 
(BRASIL, 2008, p.18). A Secretaria de Produtos de 
Defesa foi ativada em 2011, mas na prática existem 
três “sistemas de aquisições” coordenados pelo 
MD, ou seja, um para cada Força. Além disso, as 
três Forças detêm seus próprios regulamentos de 
aquisições militares. No caso da Marinha do Brasil 
(MB), o Estado-Maior da Armada  - (EMA) - 420 - 
(Normas para Logística de Material no âmbito da 
MB) e o Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros 
Navais - (CGCFN) – 12 - (Processos e Normas para 
a Administração do Material do Corpo de Fuzilei-
ros Navais) regulam o assunto.

Dando continuidade, o artigo está organizado 
da seguinte forma: a seção 2 apresenta uma revi-
são da literatura sobre sistemas de inovação mili-
tar e o papel da demanda militar; enquanto a se-
ção 3 destaca os principais meios, equipamentos 
e equipagens utilizados e apresenta uma análise 
dos dados referentes às compras do Governo bra-
sileiro relacionadas a participação brasileira nessa 
missão. Essa seção tem como objetivo destacar as 
principais lições da MINUSTAH do ponto de vista 
econômico com ênfase ao papel da demanda mili-
tar. Na última seção serão apresentadas as princi-
pais conclusões da pesquisa.

2. Abordagem Teórica sobre Sistemas 
de Inovação Militar e o papel da de-
manda militar para o desenvolvimento 
da capacidade produtiva e inovadora da 
base industrial de defesa

Molas Gallart (2011) define “Sistema de Ino-
vação Militar” como o conjunto de instituições e 
outros atores (principalmente a indústria relacio-
nada à defesa), e as relações entre os mesmos, que 
possuem um papel direto no desenvolvimento de 
tecnologias militares, ou seja, tecnologias desen-
volvidas ou adaptadas para serem usadas pelas 
Forças Armadas.  Considera que o sistema de ino-
vação militar encontra-se em um processo profun-
do de mudança, e as políticas industriais devem 
responder a essa mudança “sistêmica”. Utiliza 
o argumento de que o sistema está se “amplian-
do”: as estreitas e estáveis relações que conecta-
vam uma rede relativamente pequena de agências 
militares e empresas especializadas na produção 
militar estão dando lugar a novos atores e novas 
instituições dentro de um amplo campo que se 
define como “defesa e segurança”. Resume essas 
mudanças prestando atenção nas dinâmicas tec-
nológicas e, posteriormente, analisando como a 
mudança estratégica também está influenciando 
uma transição no Sistema de Inovação militar.

De acordo com Schmidt, de Assis e Rocha (2013), 
as questões ligadas à aquisição em defesa consti-
tuem uma vertente de estudos em economia de de-
fesa, que tem focado nos desafios de eficiência co-
locados por esse processo. O interesse crescente se 
justificaria pelo tamanho dos orçamentos de defesa 
e pela promessa de dividendos da paz, que resta-
ram por tornar as compras em defesa um campo 
convidativo para o teste de novas proposições.

Markowski e Hall (1998) afirmam que os pes-
quisadores reconheceram que tais processos 
são marcados por desafios, tais como a com-
plexidade, a natureza intensiva em tecnologia 
dos sistemas, os longos períodos envolvidos 
nas compras e a sua incerteza. De todo modo, a 
aquisição de materiais de defesa sempre estará 
circunscrita à política nacional de defesa e às es-
colhas estratégicas de cada país.

Ainda de acordo com os autores, a utiliza-
ção de fontes domésticas para fornecimento de 
equipamentos e bens de consumo de defesa é, 
há tempos, encorajada em grande parte dos pa-
íses sob o argumento de self reliance. Entretanto, 
questionam o quanto ela é desejável em países 
pequenos, uma vez que encorajar “campeãs na-

cionais” à custa da competição pode reprimir o 
dinamismo da indústria doméstica. O ponto de-
fendido pelos autores é que, para atingir um ní-
vel desejado de self reliance, o planejamento de 
defesa não deve apenas contemplar as exigências 
de estrutura das Forças Armadas, mas também 
determinar o que realmente significa “capacida-
des industriais ligadas à defesa”. Questões como 
a definição de quais serviços e setores de manu-
fatura são necessários endogenamente para equi-
par e apoiar os elementos da força devem receber 
atenção especial.

Nesse sentido, Schmidt, de Assis e Rocha 
(2013) afirmam que, nos países da Organiza-
ção das Nações do Tratado do Atlântico Norte 
(OTAN), as estratégias de longo prazo da indús-
tria parecem ter recaído em basicamente duas 
categorias. Algumas companhias estreitaram 
o escopo de seu envolvimento militar para se 
concentrar em menos produtos de defesa. Ou-
tras diversificaram sua produção, ampliando as 
capacidades ligadas à defesa e reduzindo a sua 
dependência de algum produto particular. Essas 
estratégias empresariais refletiram um entendi-
mento compartilhado do novo contexto ambien-
tal, em que a ênfase mudou de um alto volume 
de produção de novos sistemas de defesa para 
a manutenção da superioridade tecnológica, por 
meio de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e 
tecnologias de demonstração.

Outras características contemporâneas do se-
tor destacadas pelos autores é a contínua apli-
cação de novas tecnologias em armas, além de 
uma taxa especialmente rápida de mudança 
tecnológica em eletrônica, materiais e software 
(MARKOWSKI E HALL, 1998). Essas particula-
ridades impactam as aquisições do setor, assim 
como a crescente exigência de novos requisitos, 
que têm ultrapassado o caráter de especificações 
técnicas para incorporar atributos funcionais e 
de desempenho, como disponibilidade operacio-
nal, segurança e interoperabilidade, entre outros 
(SCHMIDT, DE ASSIS E ROCHA, 2013).

 Molas-Gallart (1998) faz, contudo, uma 
distinção entre as possibilidades de uso do poder 
de compra de equipamentos militares entre dife-
rentes países. Para os grandes países desenvolvi-
dos, que estão na fronteira do desenvolvimento 
tecnológico militar, as compras seriam ligadas ao 
desenvolvimento e produção de novos sistemas. 
A política de compras deveria trazer as melhores 
formas de financiar, monitorar e, possivelmente, 
gerenciar o desenvolvimento de novas tecnolo-
gias e produtos. Países menores, sem condições 
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A presente seção descreve as principais contri-
buições do CMatFN no desenvolvimento dos mais 
relevantes meios, equipamentos e equipagens 
operativas utilizados nessa missão; e por último 
analisa-se, a partir de dados primários e secundá-
rios, o processo de aquisição desses materiais pelo 
CMatFN, com destaque para o papel da demanda 
militar no desenvolvimento da capacidade produ-
tiva e inovadora da BID brasileira.

De acordo com Pinheiro (2015) apud PILAR et 
al (2017), a participação brasileira na MINUSTAH 
pode ser dividida em três fases: (1a) do primei-
ro ao sexto contingente, marcada pelos combates 
e enfrentamentos, especialmente nas regiões de 
Bel Air, Cité Militaire e Cité Soleil; (2ª) do sétimo 
ao décimo primeiro contingente, caracterizada 
pela estabilização do espaço conquistado pelos 
contingentes anteriores; e (3a) da transição en-
tre o décimo primeiro e o décimo segundo con-
tingente, com apoio suplementar decorrente do 
terremoto em janeiro de 2010, até o final da mis-
são. No caso específico do GptOpFuzNav, essas 
fases implicaram em mudanças radicais no trei-
namento, equipagem, procedimentos e doutrina 
das tropas dos Fuzileiros Navais desdobrados 
em Operações de Manutenção da Paz.

de adquirir a última geração de sistemas milita-
res, por seu turno, deveriam fazer uma opção: 
adquirir sistemas externos pelos melhores ter-
mos econômicos ou, alternativamente, usar as 
compras para construir uma base industrial e 
tecnológica doméstica.

Com base na revisão da literatura apresenta-
da, conclui-se que novos atores estão ingressan-
do nos mercados de defesa, enquanto organiza-
ções, que até pouco tempo se caracterizavam pela 
especialização na área militar, estão expandindo 
suas atividades para os mercados de seguran-
ça e, em geral, para mercados civis. A principal 
contribuição dessa revisão da literatura é servir 
como base teórica para análise da participação 
brasileira na MINUSTAH, tendo em vista que a 
identificação das funcionalidades dos sistemas 
utilizados pelas tropas brasileiras, e de outros 
países, nessas missões da ONU, contribuem para 
a divulgação dos produtos da indústria de de-
fesa brasileira, o que possibilita oportunidades 
para futuras negociações dos produtos da BID.

3. Análise das contribuições da MINUSTAH 
para o desenvolvimento da capacidade 
produtiva e inovativa da BID brasileira

3.1. Contribuições do CMatFN para o de-
senvolvimento dos meios, equipamen-
tos e equipagens operativas utilizados 
pelo GptOpFN na MINUSTAH

De acordo com Elkfury (2017), o Corpo de Fuzi-
leiros Navais (CFN) contribuiu para a MINUSTAH 
por meio da realização dos ajustes necessários quan-
to à capacitação de pessoal, adequação do material e 
doutrina. Os GptOpFuzNav executaram essas ações, 
nucleados em unidades do setor operativo, como 
a Força de Fuzileiros da Esquadra (FFE), apoia-
dos pelo Setor Comando-Geral do CFN (CGCFN). 
Quanto às viaturas operativas, armamentos, equipa-
mentos e equipagens operativas, esse apoio é presta-
do pelo Comando do Material de Fuzileiros Navais 
(CMatFN). Nesse contexto, esta subseção apresenta 
alguns exemplos da adequação do material do CFN 
para a MINUSTAH, apresentando a situação inicial 
e as evoluções decorrentes das particularidades do 
ambiente operacional e das fases da operação, até a 
desmobilização em 2017, com destaque para o papel 
do CMatFN no desenvolvimento dessas ações.

Ainda de acordo com o autor, antes do início da 
MINUSTAH, o CGCFN, por meio do CMatFN, or-
ganizou um GptOpFuzNav para garantir a integri-
dade física dos cidadãos brasileiros e das instalações 
diplomáticas em Porto Príncipe. A partir dessa ex-
periência, foi elaborada uma norma com a relação 
do material para esse tipo de missão, que passou a 
integrar as prioridades do CMatFN para o pronto 
emprego, servindo de apoio para a futura prepara-
ção dos meios para a MINUSTAH (ELKFURY, 2017). 
Os principais exemplos serão relatados a seguir:

VIATURAS BLINDADAS
A demanda pela aquisição de viaturas blindadas so-

bre rodas, para o cumprimento de tarefas em ambiente 
hostil nos primeiros anos da MINUSTAH, levou o CMat-
FN a realizar um estudo, em 2006, que resultou na ela-
boração dos requisitos do novo meio, com base nas ca-
racterísticas de modelos existentes e, principalmente, nas 
necessidades do CFN. Optou-se pela obtenção, por meio 
de licitação internacional, da Viatura Blindada Especial 
Sobre Rodas (VtrBld Esp SR) 8X8 PIRANHA IIIC da em-
presa Suíça MOWAG. As viaturas foram entregues em 
fevereiro de 2008, no Rio de Janeiro, e embarcadas no 
Navio de Desembarque de Carros de Combate (NDCC) 
Mattoso Maia para Porto Príncipe em março daquele 
ano. Após a padronização do meio pelo Conselho Finan-
ceiro e Administrativo da MB, foram adquiridas mais 25 
viaturas, o que permitiu realizar dois revezamentos da 
frota de viaturas no Haiti (ELKFURY, 2017).

VIATURAS NÃO BLINDADAS
Em 2004, o Comando da FFE decidiu substi-

tuir os caminhões REO pelos UNIMOG (Mercedes 
Benz), e como Viaturas Leves, escolheu as Toyota, 
pois ainda não contava com quantidades suficien-
tes de Land Rover para a missão. O CMatFN, em 
coordenação com o Centro Tecnológico do Corpo 
de Fuzileiros Navais (CTecCFN) e com o Batalhão 
Logístico de Fuzileiros Navais (BtlLogFuzNav), 
estabeleceu a lista de sobressalentes e ferramental 
para a operação. Para o preparo das Viaturas Ope-
rativas (VtrOp), o CTecCFN foi exigido e respondeu 

1- “É a Organização Militar (OM) que presta serviços a outras OM e, as organizações extra-Marinha na área indus-
trial, efetuando a cobrança pelos serviços prestados, a partir dos custos e das despesas incorridos” (SGM-304, 2008).

àquela Organização Militar Prestadora de Serviços 
(OMPS)-11: em seis dias, 44 VtrOp foram revisadas 
e pintadas no padrão ONU. 

Também foram levadas para a AOp 43 Viaturas: 
14 UNIMOG, 16 Toyotas e 13 reboques. Em janeiro 
de 2006, foram obtidas duas viaturas Land Rover De-
fender Ambulância Unidade de Tratamento Intensi-
vo (UTI), militarizadas para substituição das Toyota 
Ambulância, devido ao risco de engajamento e das 
adversidades climáticas. Já em 2010, todas as Toyota 
foram substituídas por Land Rover, permanecendo 
as mesmas até o fim da missão (ELKFURY, 2017).

Figura 1 - Viatura blin-
dada PIRANHAIIIC no 
Haiti

Figura 2 - Comboios formados por 
Viaturas não Blindadas no Haiti
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MATERIAL DE PROTEÇAO BALÍSTICA
O primeiro Contingente do GptOpFuzNav-Haiti 

utilizou Coletes Balísticos com proteção Nível II, que à 
época eram os disponíveis no CFN , ligeiramente mo-
dificados, uma vez que foram reforçados com placas 
de maior resistência para aumentar a segurança da 
tropa. Posteriormente, o CMatFN iniciou o processo 
de aquisição de Coletes Balísticos Nível III-A com pa-
dronagem camuflada, que além de possuir sistema de 
fixação M.O.L.L.E2 (Sistema Modular de Transporte e 
Carregamento de Material Leve) e de oferecer melhor 
conforto ao combatente, apresentava menor peso por 
utilizar placas balísticas fabricadas em Fibra de Ara-
mida pela KEVLAR. Esse é o atual modelo de colete 
balístico padronizado para o CFN (ELKFURY, 2017).

EQUIPAGENS
Os Capacetes Balísticos também foram substituí-

dos pelos Capacetes Balísticos Nível III-A (RBH-303), 
modelo atualmente empregado pelo CFN. O CMat-
FN também desenvolveu a especificação de diversos 
itens de equipagem operativa, como mochila de assal-
to, porta-carregadores, porta-rádio etc. Por exemplo, 
o Colete Tático Costas Nuas substituiu o emprego do 
conjunto cinto-suspensório, sendo apropriado para si-
tuações que não exigiam proteção balística. Foi desen-
volvido para possuir as mesmas dimensões e arranjo 
do Colete Balístico Camuflado de Uso Geral Nível III-
-A, para que os acessórios fossem fixados na mesma 
posição do colete, contribuindo para a memória mus-
cular do Combatente Anfíbio. Também se destaca a 
necessidade de desenvolvimento de bandoleiras uni-
versais pelo CFN, atendendo aos aspectos individuais 
de empunhadura e conforto no transporte do arma-
mento (ELKFURY, 2017).

ARMAMENTO
Algumas contribuições do CMatFN corroboraram 

com o conceito de Sistemas de Armas Leves do CFN, 
através das demandas apresentadas pela tropa como 
emprego de acessórios para os armamentos: o guarda-
-mão com trilho Picatinny, o punho tático anterior, ban-
doleiras de 3 pontos, miras holográficas, designadores 
laser, lunetas óticas de combate que proporcionaram me-
lhora na ergonomia, precisão e aplicabilidade de armas 
leves, contribuindo para o gradual emprego da força e a 
redução de danos colaterais nas ações (ELKFURY, 2017).

2- O sistema M.O.L.L.E (Modular Lightweight Load-carrying Equipment) foi desenvolvido pelas Forças Armadas 
americanas em substituição ao sistema de fixação A.L.I.C.E. (All-purpose Lightweight Individual Carrying Equip-
ment – Sistema de Transporte Generalizado de Equipamento Individual) e adotado pela Organização do Tratado do 
Atlântico Norte - OTAN. Este sistema permite a fixação no colete de quaisquer outros itens da equipagem operativa 
que possua o mesmo sistema de fixação. O CFN também adotou o sistema M.O.L.L.E e, atualmente, o CMatFN está 
realizando a substituição dos itens de equipagens que ainda possuem o sistema A.L.I.C.E em seu acervo.

Quanto ao armamento não letal, após a “pacifi-
cação”, no início de 2006, intensificou-se o emprego 
em Operações Civis-Militares, exigindo além do ar-
mamento letal, capacidade para regular e graduar a 
aplicação da força em decorrência da incorporação 
de armamentos não-letais. Cassetetes elétricos, pis-
tola eletrochoque, lançadores de munições não le-
tais, spray de pimentas, granadas fumígenas e lacri-
mogêneas possibilitaram que a tropa contribuísse de 
forma acertada para a manutenção de um ambiente 
seguro e estável. O ganho obtido pelo CFN, em de-
corrência desse tipo de material no Haiti, tem sido de 
grande relevância para as Operações de Garantia da 
Lei e da Ordem (GLO) (ELKFURY, 2017).

EQUIPAMENTOS E COMUNICAÇÕES
Inicialmente, as ligações entre o Comando da FFE 

e o Comando do GptOpFuzNav eram realizadas pelo 
Sistema de Comunicações Militares por Satélite e, 
quando necessário, por equipamento de videoconfe-
rências com equipamentos disponibilizados pelo MD. 
No Haiti, as redes foram guarnecidas com equipamen-
tos VHF (Very High Frequency), marca Tadiran, perten-
centes ao acervo do CFN: os equipamentos portáteis 
PRC-730 e, para distâncias maiores, os equipamentos 
veiculares VRC-745. Posteriormente, considerando-se 
as características da área de operações, houve aumen-
to considerável na demanda de equipamentos para 
mobiliar as redes durante as operações.

O peso elevado do rádio e dos acessórios dimi-
nuíam a mobilidade da tropa. A solução encontra-
da foi a aquisição, com recursos do Comando da 
FFE, de equipamentos comerciais EP-450 Motorola, 
que operam na faixa de frequência UHF (Ultra High 
Frequency) e VHC. Foram adquiridos também apa-
relhos celulares contratados junto às operadoras 
locais (ELKFURY, 2017) para a realização de comu-
nicações administrativas.

Pode-se concluir, com base na descrição desta 
subseção, que na área de material, ao ser convoca-
do para a MINUSTAH, uma missão com caracterís-
ticas especiais, o CFN respondeu de forma expedi-
ta com apoio do CMatFN. Teve competência para 
adaptar o material existente às particularidades da 
cena de ação e identificou as necessidades de novos 
meios, superando as dificuldades inerentes à dura-
ção da missão e às distâncias envolvidas.

3.2. Lições da MINUSTAH do ponto de 
vista econômico

3- A BID é dividida em oito segmentos: i) armas e munições leves, pesadas e explosivos; ii) sistemas eletrônicos e 
sistemas de comando e controle; iii) plataforma naval militar; iv) propulsão nuclear; v) plataforma terrestre militar; 
vi) plataforma aeronáutica militar; vii) sistemas espaciais voltados para defesa; e viii) plataforma e equipamentos de 
uso individual. Esses segmentos foram divididos de acordo com o LBDN (2012), mais o segmento de uso individual 
(sugerido pelo Ministério da Defesa) e com aglutinação de dois segmentos de armas e munições leves e pesadas.
4- Produtos de Defesa (PD) são as mercadorias e serviços necessários ao cumprimento das missões de defesa e se-
gurança atribuídas às Forças Armadas ou Forças de Segurança. Produtos Estratégicos de Defesa (PED) são os bens e 
serviços que pelas peculiaridades de obtenção, produção, distribuição, armazenagem, manutenção ou emprego pos-
sam comprometer, direta ou indiretamente, a consecução de objetivos relacionados à segurança ou à defesa do país.

O Plano Estratégico da Marinha define que a in-
tegração brasileira em uma Operação de Paz tem 
como objetivo, dentre outros aspectos, realizar o 
desenvolvimento de procedimentos doutrinários e 
logísticos, além de permitir a integração com outras 
Forças. A participação brasileira nas Operações de 
Paz permite, não somente a identificação das fun-
cionalidades dos sistemas utilizados pelas tropas 
de outros países nas missões da ONU, mas também 
a divulgação dos produtos da indústria de defesa 
brasileira, fato que possibilita oportunidades para 
futuras negociações dos produtos da BID3, defini-
da pelo Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN, 
2012) como: “o conjunto de empresas estatais e pri-
vadas bem como as organizações civis e militares 
que participam de uma ou mais etapas da pesquisa, 
desenvolvimento, produção, distribuição e manu-
tenção de produtos estratégicos de defesa4”.

Do ponto de vista econômico, destaca-se a pos-
sibilidade desta indústria gerar inovações tecnológi-
cas, pois necessita atender a demanda do setor mili-
tar, que exige equipamentos de defesa sofisticados. 
Essas inovações, muitas vezes, apresentam uso dual, 
isto é, podem ser utilizadas também para fins civis. 
Quanto aos aspectos políticos, destaca-se o papel es-
tratégico dessa indústria no fornecimento de equi-
pamentos utilizados na defesa de uma nação, caso 

contrário, deixaria o País cada vez mais dependente 
tecnológica e politicamente do setor externo.

Com base em pesquisa bibliográfica, na coleta de 
dados secundários junto ao Ministério da Defesa e ao 
Portal da Transparência, e em dados primários por 
meio de entrevistas semiestruturadas realizadas com 
Oficiais do CMatFN, o restante desta subseção pre-
tende apresentar as principais lições do ponto de vista 
econômico da participação brasileira na MINUSTAH, 
para o desenvolvimento da capacidade produtiva e 
inovadora da BID brasileira, com destaque para o pa-
pel da demanda militar no processo de aquisições de 
materiais. Por fim, elenca as principais dificuldades e 
obstáculos encontrados nesse processo.

 Os dados referentes ao que foi gasto pelo 
Ministério da Defesa (MD) com a MINUSTAH, en-
tre 2004 e 2017, são apresentados, a seguir, na Tabela 
1. Esses dados representam os valores consolidados 
repassados às Forças, pelo MD, para uma ação es-
pecífica, no caso a MINUSTAH, e não envolve ver-
bas de outros Ministérios. Entretanto, a distribuição 
dos recursos às Forças são valores brutos, dentro 
de um planejamento prévio. Não há uma compra 
centralizada pelo MD e depois distribuída entre 
Forças. Cada Força gerencia o recurso recebido, 
sempre com o “carimbo” orçamentário de missões 
de paz. Além disso, o dinheiro não é distribuído de 
uma vez. O MD, assim como os demais Ministérios, 
tem seus recursos contingenciados, logo, essa dis-
tribuição às Forças também segue esse mecanismo.

Tabela 1 – Verbas repassadas às For-
ças pelo MD, para a MINUSTAH, 
entre 2004 e 2017 e representação grá-
fica dos valores.
Fonte: Ministério da Defesa (2018)
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Tabela 2 – Evolução Orçamentária do Plano de Metas Charlie entre 2013 e 2017
Fonte: CMatFN (2018)

Tabela 3 – Gastos diretos realizados por órgão executor nos anos de 2004, 2010 e 2017
Fonte: Portal da Transparência (2018)

5- O Plano de Metas (PM) constitui-se em um instrumento perene, utilizado para consolidar o agrupamento funcio-
nal do planejamento, da execução e do controle das metas da Marinha do Brasil, por áreas de expertise. É utilizado 
para planejar, executar e controlar as tarefas sob sua responsabilidade, sendo composto por Ações Interna e seus 
respectivos Planos Internos que, quando executados, contribuem para a consecução do propósito estabelecido para 
o PM. O Plano de Metas Charlie aborda a renovação e ampliação dos meios de fuzileiros navais.

Com base na tabela 1 e na sua representação grá-
fica, pode-se observar que os valores mais expressi-
vos começam a ser repassados pelo MD no biênio 
2004/2005, período do início da operação, e teve o 
seu ápice no ano de 2010, marco que o país foi afeta-
do pelo terremoto. A partir de 2012, percebe-se uma 
redução gradativa dos valores até a desmobilização 
em 2017. Essa flutuação orçamentária, característica 
da política orçamentária brasileira, representa um 
grande obstáculo para a garantia da demanda mili-
tar no processo de aquisições de materiais e manu-
tenção das empresas que compõem a BID brasileira.

A Tabela 2 apresenta a evolução orçamentá-
ria do Plano de Metas Charlie5 no período de 
2013 a 2017. O período considerado contém 
valores acurados, os quais ilustram o que foi 

gasto pelo CMatFN na aquisição de materiais 
especificamente para a MINUSTAH. Foi sele-
cionado esse período, pois os dados possuem 
maior confiabilidade. A importância dessa ta-
bela é demonstrar a capacidade de demanda 
militar, por parte do CMatFN, para a aquisição 
de materiais que possam contribuir para o de-
senvolvimento da BID brasileira.

Já a tabela 3 mostra a evolução dos gastos dire-
tos realizados por órgão executor nos anos de 2004, 
2010 e 2017, de acordo com o Portal da Transparên-
cia. A importância dessa tabela é complementar os 
dados das tabelas 1 e 2, no que se refere a descrição 
mais detalhada dos gastos realizados, assim como a 
contribuição do CMatFN na aquisição de materiais 
específicos para as Operações de Paz.

A tabela 4 apresenta as cinco principais em-
presas beneficiadas com as compras realizadas 
pelo CMatFN de equipamentos e materiais per-
manentes adquiridos para a MINUSTAH, no 
ano de 2004, e para as Operações de Paz em ge-
ral, nos anos de 2010 e 2017. A principal contri-
buição desses dados é mostrar a descontinuida-
de de participação das empresas ao longo dos 
processos de aquisições. Ressalta-se que apenas 

uma empresa, a qual se destacou no ano de 2004, 
permaneceu na lista das principais participan-
tes no ano de 2010. Outro fator importante é que 
nenhuma empresa destacada em 2010 aparece 
como beneficiada no ano de 2017. Essa análise 
confirma as dificuldades de maiores atuações 
das empresas nesse mercado, principalmente 
diante da falta de garantia de demanda militar 
e da irregularidade orçamentária.

Tabela 4 – Principais empresas beneficiadas pelas compras realizadas pelo CMatFN para a MINUSTAH em 2004 e 
para as OpPaz em geral em 2010 e 2017
Fonte: Portal da Transparência (2018)

Quanto à participação das empresas brasilei-
ras na ONU, de acordo com o MD (2017), além 
dos benefícios relacionados à defesa, a participa-
ção brasileira em Operações de Paz traz vanta-
gens para as empresas do país, tanto pela aqui-
sição de produtos para a tropa nacional a ser 
desdobrada, como pela divulgação dos produtos 
nacionais utilizados por essa tropa no exterior, 
ampliando o leque de compradores de produtos 
nacionais por outros países. De acordo com o re-
gime da ONU, os países contribuintes de tropa 
e o país hospedeiro tornam-se potenciais com-
pradores de produtos nacionais utilizados por 
tropas brasileiras em operações de paz. Segundo 
o Ministério da Defesa, anualmente, há um mer-
cado de mais de 12 bilhões de dólares no sistema 
de compras da ONU. Observa-se que a partici-
pação de empresas brasileiras nesse contexto é 

pouco expressiva. Entretanto, é possível o in-
cremento dessa participação por intermédio de 
uma ação conjunta do Ministério das Relações 
Exteriores (MRE) e do MD. Como exemplos de 
empresas brasileiras envolvidas nesse processo, 
podem ser destacadas:    

• AGRALE – MARRUÁ;
• Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) – 

munições diversas;
• CONDOR – tecnologias não letais;
• GLÁGIO – capacete balístico;
• GRUPO INBRA – coletes balísticos;
• Indústria de Material Bélico do Brasil (IMBEL) 

– armamento leve e explosivos;
• TAURUS - armamento leve; e
• SANTOS LAB – Sistemas Aéreos Remotamen-

te Pilotados (SARP).
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De acordo com dados da ONU, o valor das 
exportações de produtos do Brasil para ONU em 
2014, 2015 e 2016, foram, respectivamente, US$ 
10.800; US$ 18.000 e US$ 18.330 (em mil US$). 
Esses valores, quando comparados aos da Ar-
gentina, de acordo com o gráfico 1, mostram a 
pequena participação do Brasil nesse mercado.

De acordo com o Quadro 1 , em 2015, 301 
empresas estavam cadastradas no Sistema de 
Catalogação de Produtos Estratégicos de De-
fesa (SisCaPED). Dessas, 63 estavam creden-
ciadas como empresas estratégicas de defesa, 

As principais oportunidades para o Brasil 
decorrentes das Operações de Paz são: i) o apri-
moramento técnico-profissional; ii) o acesso às 
tecnologias de ponta; iii) a integração e a coor-
denação com outros países; iv) o aprimoramen-
to da Logística Militar no Exterior; v) a melho-
ria da coordenação entre as forças singulares; 
vi) o aprimoramento da Doutrina Militar; vii) 
a melhoria dos equipamentos militares; viii) a 
divulgação de Produtos Nacionais (Produtos 
de Defesa, Produtos Estratégicos de Defesa e 
demais); e ix) a possibilidade de Incremento do 
comércio exterior.

Os orçamentos das Nações Unidas são empre-
gados na manutenção do funcionamento regular 
de sua estrutura e nas Operações de Paz. A gran-

de maioria das aquisições são realizadas através 
do United Nations Global Marketplace (UNGM).

O UNGM é o portal de aquisições do Sistema 
das Nações Unidas que representa um mercado 
global para todos os tipos de bens e serviços 
de US$ 12 a 15 bilhões anuais. A ONU, além 
do orçamento votado, recebe também doações. 
O UNGM age como janela única. Os potenciais 
fornecedores podem registrar-se nas 18 agên-
cias da ONU, cujo total corresponde a 95% do 
total dos gastos públicos do Sistema. A United 
Nations Procurement Division é a divisão respon-
sável pelas aquisições. Exemplos de empresas 
brasileiras que vendem produtos para a ONU 
estão ilustradas no quadro a seguir:

enquanto apenas oito como empresas de defe-
sa. Quanto aos produtos estratégicos de defe-
sa, dos 2.270 cadastrados, 273 são classificados 
como produtos estratégicos de defesa, enquan-
to 31 como produtos de defesa. 

Os resultados da análise dos dados apresenta-
dos nessa seção demonstram que a MINUSTAH 
contribuiu para o desenvolvimento dos meios, 
equipamentos e equipagens operativas utili-
zados pelos GptOpFuzNav ao longo de todo 
período da missão. O CMatFN teve uma par-
ticipação importante nesse processo, tanto no 

Gráfico 1 – Valores das exportações (em mil US$) do Brasil e da Argentina para ONU 
Fonte: MD (2017)

Quadro 1– Cenário Atual das Empresas no Sistema de Catalogação de Produtos Estratégicos de Defesa (SisCaPED)
Fonte: MD (2017)

desenvolvimento de estudos quanto na garan-
tia de demanda militar para aquisição desses 
materiais. No entanto, para uma atuação mais 
efetiva das empresas da BID brasileira, consta-
ta-se a existência de forte relação de dependên-
cia entre os principais especialistas em defesa 
e a demanda militar doméstica, do ponto de 
vista de geração de incentivos para o desenvol-
vimento de inovações. Esses incentivos são in-
viabilizados pela irregularidade e baixo volu-
me orçamentário, o que coloca essas empresas 

numa posição vulnerável em termos de reali-
zação de investimentos e desenvolvimento de 
capacidades tecnológicas com perspectivas de 
longo prazo. Estas características são também 
indicadores de incapacidade de movimento 
dessas empresas em direção a outros mercados 
(seja do civil para o militar doméstico ou para 
o militar-civil internacional). Estes argumen-
tos reforçam a debilidade da base industrial de 
defesa brasileira no desenvolvimento de inova-
ções para o país.
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5. Conclusões

O objetivo principal do presente trabalho foi in-
vestigar as principais contribuições da MINUSTAH 
para o desenvolvimento da capacidade produtiva e 
inovadora da BID brasileira. A abordagem de Sis-
temas de Inovação Militar e o papel da demanda 
militar foram utilizados como arcabouço teórico, 
por meio de uma revisão da literatura desses temas. 
Também foi descrita a participação do CMatFN no 
desenvolvimento dos meios, equipamentos e equi-
pagens operativas necessários para a conquista dos 
objetivos da missão. Posteriormente, foi apresen-
tada uma análise das principais contribuições da 
MINUSTAH, do ponto de vista econômico, que 
servem de lições para o desenvolvimento da BID 
brasileira. A análise dos dados apresentados permi-
te constatar que apesar das contribuições positivas 
dessa OpPaz, em termos de aquisições de materiais 
que favoreceram algumas empresas brasileiras, 
existe um mercado potencial de aquisições no sis-
tema da ONU, o qual ainda é pouco explorado pela 
BID brasileira.

A necessidade de garantia da continuidade da 
demanda, por parte das Forças Armadas, foi a prin-
cipal dificuldade identificada nas entrevistas, para 
uma atuação mais ativa das empresas na área de de-
fesa e para o desenvolvimento de inovações. Consi-
deram não ser viável economicamente o desenvol-
vimento de tecnologia militar diante dos elevados 
custos e da grande dependência do Governo que, 
por sua vez, está sujeito a restrições orçamentárias. 
A necessidade de agilidade nos processos de ex-
portação de produtos de defesa é outro aspecto que 
merece destaque. Faz-se necessário uma atuação 
mais organizada do Estado, que seja capaz de mo-
bilizar atores públicos e privados, de forma a ofer-
tar propostas atrativas aos compradores, evitando 
perda de competitividade das empresas frente as 
concorrentes internacionais. No entanto, essa ques-
tão exige atenção, pois além do aspecto legal, tem a 
exigência de preservação da indústria nacional, por 
se tratar de produtos de defesa, os quais somente as 
Forças Armadas podem utilizar. É importante res-
saltar que a redução da morosidade processual de 
vendas de produtos de defesa já vem ocorrendo em 
decorrência da Lei 12.598 de 2012, com a criação das 
Empresas Estratégicas de Defesa (EED) e da Secre-
taria de Produtos de Defesa em 2011.

No que se refere às implicações políticas, a fal-
ta de regularidade da demanda militar, que caso 
fosse estável ou crescente, funcionaria como pa-
râmetro motor para o desenvolvimento de inova-
ções, também foi o grande obstáculo encontrado na 
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