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DIRETRIZ DO COMANDANTE DO EXÉRCITO

Segunda década do século XXI. 
Intensa transformação nas estruturas 
socioeconômicas de um mundo 

globalizado, sem distâncias, sem dia ou noite, sem intervalos. O advento 
da tecnologia insere tudo e todos em um ethos de informações, dados e 
imagens oferecidos ininterruptamente vindos de toda parte do planeta. 
Atualmente, o ser humano ultrapassa seus limites espaciais, temporais e 
até mesmo físicos, tendo a sua capacidade amplificada por todo tipo de 
ferramentas tecnológicas. Mudança é a palavra de ordem. Transformações 
constantes, rápidas e permanentes: essa é a cena contemporânea.

Nesse cenário global de conjuntura complexa e incerta, insere-se o Brasil. 
Em tempos instáveis, que trazem ameaças difusas, o Exército Brasileiro 
(EB), enquanto instituição de Estado, lúcido e cônscio, acompanha as 
transformações de sua era refletido nos planejamentos e no dia a dia da 
Força. São incessantes a concepção de soluções criativas e sustentáveis no 
desempenho de suas atribuições, além da busca por atualização doutrinária, 
organizacional e sistêmica. Não obstante, certo é que o EB organiza suas 
experiências institucionais inseridas na ordem social sem deixar de praticar 
e vivenciar, nas dinâmicas da Defesa, os códigos de valores fundamentais 
para a instituição, buscando-se o diálogo entre Ordem e Progresso.

Em sua disposição incondicional para a defesa e manutenção da 
integridade nacional, honrada nos ombros de cada mulher e de cada 
homem que compõem a dimensão humana de nossa Força, o EB segue 
cumprindo suas missões constitucionais contando com massiva aprovação 
da sociedade brasileira.

As presentes diretrizes configuram uma orientação inicial contextualizada 
e atual para todos os integrantes da Força no cumprimento das suas 
missões e baseiam-se em quatro premissas fundamentais: o fortalecimento 
da imagem do Exército como instituição de Estado, coesa e integrada à 
sociedade; a capacitação técnica dos militares para enfrentar os desafios 
da Guerra Moderna, alicerçada nos valores, nas tradições e na ética militar; 
a continuidade do Processo de Transformação do Exército, impulsionado 
por medidas imediatas e eficazes de racionalização; e a manutenção de 
elevada capacidade dissuasória fundamentada em alto nível de preparo e 
na incorporação de novas capacidades.

Introdução

Diretriz do Comandante do Exército - 2019

Gen Ex Edson Leal Pujol 
Comandante do Exército
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DIRETRIZ DO COMANDANTE DO EXÉRCITO

FORTALECIMENTO DA IMAGEM DO EXÉRCITO COMO 
INSTITUIÇÃO DE ESTADO, COESA E INTEGRADA À 

SOCIEDADE

PremissasPremissas

Todos os esforços devem ser realizados no sentido 
de fortalecer a imagem do Exército Brasileiro 
como uma instituição de Estado, totalmente 

integrada à sociedade da qual faz parte. Para isso, os 
seus quadros devem estar cada vez mais preparados, 
coesos e conscientes das características da profi ssão 
militar, que apresenta peculiaridades que tornam os 
direitos e deveres do cidadão fardado diferentes dos 
demais segmentos da sociedade.
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DIRETRIZ DO COMANDANTE DO EXÉRCITO

CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO MILITAR PARA 
ENFRENTAR OS DESAFIOS DA GUERRA MODERNA, 

ALICERÇADA NOS VALORES, NAS TRADIÇÕES 
E NA ÉTICA MILITAR 

PremissasPremissas

Os nossos recursos humanos devem ser capazes 
de enfrentar os desafi os da Guerra Atual e 
do Futuro, para a qual muitas tecnologias 

ainda estão em processo de concepção, demandando 
do militar do século XXI alto grau de fl exibilidade 
e capacidade de autoaperfeiçoamento. Contudo, a 
capacitação técnica do militar jamais deve prescindir 
do culto aos valores e às tradições que possibilitaram 
a construção de um Exército vitorioso e respeitado. Os 
herdeiros de Caxias devem abraçar a modernidade sem 
descuidar-se dos aspectos que consubstanciam a ética 
militar.  
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DIRETRIZ DO COMANDANTE DO EXÉRCITO

CONTINUIDADE DO PROCESSO DE 
TRANSFORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO, 

IMPULSIONADO POR MEDIDAS IMEDIATAS E 
EFICAZES DE RACIONALIZAÇÃO

PremissasPremissas

O Processo de Transformação do Exército, nor-
teado pelo Portfólio de Programas Estratégi-
cos do Exército, deve resultar em um efetivo 

aprimoramento da Força em seus diversos sistemas, 
possibilitando melhores condições para enfrentar os 
desafi os do futuro, que em sua essência é incer-
to e difuso. Todos os esforços devem ser feitos no 
sentido de dar continuidade ao processo, por meio 
da busca de recursos de fontes variadas e de uma 
gestão racional e efetiva dos recursos disponí-
veis e do bem público sob nossa responsabilidade.  
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DIRETRIZ DO COMANDANTE DO EXÉRCITO

MANUTENÇÃO DE ELEVADA CAPACIDADE 
DISSUASÓRIA FUNDAMENTADA NO ALTO NÍVEL DE 

PREPARO E NA INCORPORAÇÃO DE NOVAS 
CAPACIDADES   

PremissasPremissas

O respeito obtido pelo nosso Exército 
internacionalmente, devido ao nível de 
preparo e emprego demonstrado em 

operações no país e no exterior, deve ser explorado 
como elemento psicológico de dissuasão. As ações de 
preparo da Força devem ser priorizadas e reforçadas 
pela efetiva implementação de capacidades que 
permitam exercer infl uência extrarregional, com 
destaque para as capacidades no setor cibernético. 
Deve-se buscar a projeção do Exército no cenário 
internacional, sem descuidar-se do seu importante 
papel como vetor de desenvolvimento e de paz social. 

13
DIRETRIZ DO COMANDANTE DO EXÉRCITO



14



15
DIRETRIZ DO COMANDANTE DO EXÉRCITO

DiretrizesDiretrizes

1. Fortalecer a comunicação com os militares da ativa e da reserva, 
com vistas a manter a coesão interna, alicerçada por décadas de 
profi ssionalismo e disciplina. 

2. Realizar ações objetivando o bem-estar da família militar, de 
modo a ampliar a sua coesão, como a otimização do Sistema de 
Assistência Social do Exército, a ampliação do número de moradias 
e a melhoria do Sistema de Saúde do Exército. 

3. Estreitar os laços com a Reserva Ativa e as pensionistas, 
estimulando o convívio com os militares da ativa e familiares e 
primando pela excelência no atendimento das suas demandas junto 
aos órgãos da Força que prestam atendimento ao público interno.

4. Aperfeiçoar a gestão de pessoal no âmbito do Exército, 
prosseguindo no aprimoramento do fl uxo de carreira dos ofi ciais e 
graduados, ampliando a meritocracia nos processos de promoção.

5. Capacitar os militares do Exército Brasileiro (EB) para os 
desafi os da Era do Conhecimento, por intermédio de cursos e 
estágios atualizados, conduzidos com  técnicas de ensino modernas 
e pela modalidade de ensino a distância.

6. Consolidar a inserção do segmento feminino na linha de ensino 
militar bélico e estudar a ampliação dessa participação.

7. Enfatizar o culto às tradições e aos valores militares de forma 
a fortalecer a coesão e o espírito de corpo da instituição.

8. Fortalecer o Sistema de Comunicação Social do Exército, 
visando manter a unidade de discurso e a realização coordenada 
e integrada do conjunto de atividades de comunicação social no 
âmbito da Força. 

9. Sistematizar as relações institucionais do Exército Brasileiro de 
forma a otimizar o resultado das interações do EB com as diversas 
instituições de interesse.

10. Incrementar as negociações no nível político para buscar 
a celebração de instrumentos de parceira como modo de obter 
recursos fi nanceiros necessários para a manutenção do nível de 
prontidão da Força Terrestre. 

11. Prosseguir com as gestões no nível político - Ministério da 
Defesa (MD), a fi m de aproveitar as oportunidades de participação 
em Operações de Paz e Ajuda Humanitária, individuais e com o 
emprego de tropas. 
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12. Fortalecer os processos de integração e Diplomacia Militar 
junto às Nações Amigas, por intermédio da sistematização 
da troca de conhecimentos doutrinários; do levantamento de 
oportunidades de prospecção para a indústria nacional de defesa e 
da racionalização das posições e cargos ocupados no exterior, das 
reuniões de intercâmbio e das viagens, com a busca pela adequada 
coordenação de ações com o MD, a Marinha e a Força Aérea para 
atuação na área internacional e projeção da imagem do Exército 
Brasileiro no exterior.

13. Incrementar os conceitos afetos à Estratégia da Presença, 
conservando o foco na manutenção da Eficiência Operacional 
da Força Terrestre, buscando uma criteriosa articulação das 
Organizações Militares, associada à mobilidade estratégica, ao 
desenvolvimento da mentalidade de defesa e à integração com a 
sociedade.

14. Prosseguir no processo de racionalização, de maneira a 
potencializar os resultados entregues à sociedade, enfocando:

- o judicioso emprego do pessoal militar de forma a possibilitar a 
redução de 10% do efetivo da Força no período de 10 anos; 

- a priorização e adequação das atividades previstas no Plano 
Estratégico do Exército (PEEx); 

- o ajustamento do planejamento dos programas estratégicos; 

- a gestão austera dos recursos do EB, em estrita conformidade 
com a legislação vigente; 

- a gestão efetiva de processos alinhados com uma política de 
governança baseada nas melhores práticas de gestão pública; e

- o emprego dos meios de Tecnologia da Informação e 
Comunicações buscando constante atualização dos sistemas 
corporativos da instituição.

15. Aprimorar a gestão arquivística documental no âmbito do 
Exército, valorizando as atividades de guarda, preservação, difusão 
e acesso.

16. Aperfeiçoar a gestão da informação e do conhecimento com 
o objetivo de fortalecer o processo decisório.

17. Prosseguir, de forma judiciosa e eficiente, no gerenciamento 
do legado dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016 e da 
Intervenção Federal do Rio de Janeiro confiado à administração do 
EB. 

18. Prosseguir nos estudos e na implantação das Bases 
Administrativas e da Base de Administração e Apoio a fim de 
reduzir ainda mais o número de Unidades Gestoras do Exército, com 
prioridade para os projetos e estudos já iniciados.
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19. Implantar um Sistema de Correição com o intuito de atender 
aos dispositivos da legislação vigente e aos normativos do Poder 
Executivo Federal.

20. Reforçar em todas as OM as medidas de contrainteligência, 
visando, particularmente, à proteção dos recursos humanos, das 
informações, das áreas e instalações e do material.

21. Otimizar a concepção de Transformação e Racionalização 
durante o processo de revisão do Sistema de Planejamento 
Estratégico do Exército (SIPLEx) para o período 2020 – 2023, 
atentando para a necessidade de ampliação das capacidades 
relacionadas ao Sistema de Inteligência do Exército (SIEx).

22. Prosseguir com a execução do Programa Lucerna visando mais 
integração, com segurança, dos sistemas de inteligência, ampliando 
suas estruturas e buscando a constante evolução doutrinária, 
transformando-o em Programa Estruturante e inserindo-o no 
Portfólio Estratégico do Exército.  

23. Acelerar a conclusão da Escola de Inteligência Militar do 
Exército, com vistas a otimizar e ampliar a especialização de recursos 
humanos na área de inteligência.  

24. Aprimorar a governança do Portfólio Estratégico do Exército, 
de forma a:

- assegurar o alinhamento dos Programas Estratégicos do 
Exército ao PEEx;

- estabelecer prioridades;

- fazer com que as entregas contribuam efetivamente para 
agregar novas capacidades à Força Terrestre; e

- considerar o impacto que novos Sistemas e Materiais de 
Emprego Militar (SMEM) trarão ao custeio do Exército durante o seu 
ciclo de vida.

25. Manter a efetividade e a prontidão da Força Terrestre por 
intermédio da distribuição adequada dos SMEM, em consonância 
com o PEEx e pelo aperfeiçoamento dos Planos de Mobilização. 

26. Orientar a organização, o preparo e o emprego da Força 
Terrestre por capacidades e prosseguir no aperfeiçoamento do 
Sistema Operacional Militar Terrestre.

27. Atualizar, em curto prazo, os meios blindados da Força 
Terrestre, integrando de forma sistêmica os elementos de apoio ao 
combate e apoio logístico, a fim de superar o atual hiato tecnológico 
e contribuir para a modernização das Capacidades Militares 
Terrestres intrínsecas às missões do Exército Brasileiro.

28. Prosseguir na ampliação da capacidade operacional da 
Aviação do Exército. 
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29. Aprimorar a infraestrutura dos Pelotões Especiais de Fronteira 
por meio dos Programas Estratégicos do Exército. 

30. Promover a evolução contínua do Sistema de Ciência, 
Tecnologia e Inovação do Exército, provendo-lhe estrutura, recursos 
humanos e materiais especializados.

31. Potencializar o intercâmbio na área de pesquisa e 
desenvolvimento de tecnologias nacionais de produtos e sistemas 
de Defesa, por intermédio do Sistema Defesa, Indústria e Academia 
de Inovação (SisDIA), contribuindo para o fortalecimento da Base 
Industrial de Defesa (BID).
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32. Ampliar a atuação do Exército Brasileiro no setor cibernético, 
tanto no vetor de capacitação, quanto na integração com as demais 
Forças no âmbito do Ministério da Defesa. 

33. Dotar o EB de um efetivo Sistema de Comando e Controle 
por intermédio da integração, padronização, racionalização e 
interoperabilidade dos sistemas e meios disponíveis nos campos da 
Cibernética, da Geoinformação, da Guerra Eletrônica e Tecnologia 
da Informação e das Comunicações. 

34. Considerar o ciclo completo de vida na adoção, padronização, 
desativação, transformação e modernização dos Sistemas e Materiais 
de Emprego Militar (SMEM).
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O objetivo precípuo do Exército é a manutenção de elevados 

níveis de prontidão, a fim de atender às diversas demandas da 

sociedade brasileira na defesa contra ameaças externas, na Garantia 

da Lei e da Ordem (GLO) ou nas missões subsidiárias que nos são 

atribuídas. Devemos zelar para que o cidadão brasileiro mantenha a 

elevada confiança no “braço forte” e na “mão amiga“ do seu Exército.

As presentes diretrizes devem nortear os planejamentos e 

a conduta de comandantes em todos os níveis e de todos os 

integrantes da Força em suas atividades diárias, bem como manter 

atualizado o conhecimento da Reserva Ativa, acerca da evolução 

da Força de forma a potencializar o sentimento de pertencimento 

desse segmento. É mister, contudo, que as ideias nos conduzam a 

ações e que essas transformem-se em resultados, para que o Brasil 

tenha um Exército moderno, capacitado a contribuir na garantia dos 

interesses nacionais, e que possa dispor de capacidades compatíveis 

com a estatura política da Nação brasileira no cenário mundial.

À dimensão humana da nossa Força, fortalecida pelo espírito de 

corpo, pela camaradagem e pela sua já comprovada determinação, 

caberá a difícil tarefa de superar os inúmeros desafios e manter, 

com seu esforço diário, o Exército querido pela Nação brasileira e 

respeitado pela comunidade internacional. A tarefa está em nossas 

mãos. Que Deus nos inspire nessa empreitada!

“O Exército Brasileiro é uma instituição em constante evolução. 
Ele preserva os mais fortes sentimentos de orgulho por seu País e 
de amor por sua gente, e existe para defender a Pátria!”

(EB20-MF-10.101 – O EXÉRCITO BRASILEIRO)

Brasil Acima de Tudo!

ConclusãoConclusão
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