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RESUMO 
 
Destaca-se, nesta pesquisa, a importância da informação como diferencial de 
competitividade na guerra moderna, pois afeta de forma direta a maneira como são 
tomadas as decisões em situações de crise. Nesse contexto, controlar a informação 
significa dominar o ambiente através de sistemas de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC), que são vitais para a sinergia entre todos os escalões da cadeia 
de comando. Apesar de estar estruturada segundo uma arquitetura organizacional 
clássica, a FAB depende de um elevado grau de flexibilidade para atuar no teatro ou 
área de operações, a fim de atender aos requisitos de prontidão, mobilidade e 
precisão. Sobrepondo a estrutura organizacional clássica da FAB, sempre que a 
situação o exigir, os seus recursos podem ser deslocados para uma base 
descentralizada de apoio, o Escalão Móvel de Apoio (EMA), que provê a sustentação 
logística necessária ao contingente militar desdobrado, para o cumprimento das 
diversas missões constitucionais. Assim, mesmo com as limitações das estruturas 
convencionais burocráticas, é possível que haja maneiras de atuar em contextos 
dinâmicos, onde é exigida maior flexibilidade e capacidade de inovação. O objetivo 
do presente estudo é identificar os fatores que afetam a adoção e o uso de TIC, na 
constituição do EMA da FAB. Para isso, foram referenciados os seguintes tópicos: a 
importância da TIC para as organizações; a estrutura organizacional; adoção de 
novas tecnologias; e estratégia militar moderna. São analisados os seguintes fatores 
ambientais para adoção de TIC: pressão política internacional, ambiente regulatório 
e fornecedores de tecnologia. Também é examinada a influência dos seguintes 
fatores organizacionais: infraestrutura de TI, integração organizacional, nível de 
capacitação e padrão de comportamento do usuário de tecnologia. Verifica-se ainda 
a influência dos seguintes fatores tecnológicos: segurança da informação e 
benefícios percebidos. Por meio da aplicação do Modelo TOE, verificaram-se os 
fatores que afetam positiva ou negativamente a adoção e o uso de TIC na 
constituição do EMA. A pesquisa de campo foi realizada por meio da abordagem 
qualitativa. Os dados foram coletados através de entrevistas semiestruturadas em 
Organizações Militares da FAB e tratados através da análise de conteúdo. Essas 
Organizações foram selecionadas por apresentarem relação direta com o objeto de 
estudo. 
 
 
  
Palavras-chave: Escalão Móvel de Apoio; Tecnologia da informação e comunicação 
(TIC); Força Aérea Brasileira; Modelo TOE; Ambidestria Organizacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ABSTRACT 
 

It is noteworthy, in this research, the importance of information as a competitive 
differential in modern warfare, because it affects directly the way decisions are taken 
as in crisis situations. In this context, control information means mastering the 
environment through Information and Communication Technology systems (ICT), 
which are vital to the synergy between all levels of the chain of command. Although it 
is structured classical organizational architecture, FAB depends on a high degree of 
flexibility to act in the theater or area of operations in order to meet the requirements 
for readiness, mobility and accuracy. Juxtaposing classical organizational structure of 
FAB, if the situation so requires, its resources can be shifted to a decentralized base 
of support, the Mobile Squad Support (MSS), which provides the logistics support 
necessary to military contingent deployed to the fulfillment of the various 
constitutional missions. So even with the limitations of conventional bureaucratic 
structures, there may be ways to work in dynamic environments, where greater 
flexibility and innovation is required. The aim of this study is to identify the factors 
affecting the adoption and use of ICT in the constitution of FAB’s MSS. For this, the 
following topics were referenced: the importance of ICT for organizations; 
organizational structure; adoption of new technologies; and modern military strategy. 
The following environmental factors for adoption of ICT are analyzed: international 
political pressure, regulatory environment and technology suppliers. Also examined is 
the influence of the following organizational factors: IT infrastructure, organizational 
integration, skill level and pattern of user behavior technology. There is still the 
influence of the following technological factors: information security and perceived 
benefits. By applying the Model TOE, there were factors that positively or negatively 
affect the adoption and use of ICT in the constitution of the MSS. The field research 
was conducted through a qualitative approach. Data were collected through semi-
structured in Military Organizations FAB and addressed through content analysis 
interviews. These organizations were selected because they have a direct 
relationship with the object of study. 

 
 
 

Keywords: Mobile Squad Support; Information technology and communication (ICT); 
Brazilian Air Force; TOE Model; Organizational ambidexterity. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 APRESENTAÇÃO INICIAL 

 Diante do complexo cenário geopolítico atual, ressalta-se a importância do 

conceito de interoperabilidade na realidade da guerra moderna, entendida como a 

capacidade das Forças Armadas operarem integrada e sinergicamente, transpondo 

as barreiras culturais existentes nos antigos modelos de operação, em que elas 

atuavam separadamente, de acordo com as suas respectivas funções (BENEVIDES, 

2010). 

Destaca-se, no conteúdo desta pesquisa, a importância da informação como 

diferencial de competitividade na guerra moderna, pois afeta de forma direta a 

maneira como são tomadas as decisões em situações de crise. Nesse contexto, 

controlar a informação significa dominar o ambiente através de sistemas de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), que são vitais para a sinergia entre 

todos os escalões da cadeia de comando.  

Os trabalhos sobre adoção e uso de TIC ganharam destaque na literatura de 

administração a partir da década de 1990, através da pesquisa de autores, tais 

como: Davis et al (1989); Klein e Sorra (1996); Tornartzky e Fleischer (1990) e 

Venkatesh et al (2003). 

Como atesta Saccol et al (2011), na literatura acadêmica corrente há muitos 

estudos que focam no uso de TIC e seu impacto sobre indivíduos ou grupos 

específicos, mas há poucos estudos que examinam seus efeitos nas organizações. 

Para Sorensen et al (2008), o uso de dispositivos móveis por operações 

empresariais cria novas formas organizacionais para gerenciar o modo como as 
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pessoas trabalham colaborativamente. Além disso, um incremento na aplicação de 

tecnologias móveis fortalece a eficiência e a efetividade organizacional. Tais 

conceitos, embora muito importantes para a prática organizacional, não são tratados 

com a proporcional relevância na literatura corrente sobre sistemas de informação, 

pois se dedica pouca atenção à mobilidade organizacional (SORENSEN et al, 2008). 

 Inovações no uso de TIC, desde a década de 1990, têm apresentado novos 

modelos organizacionais que demandam uma cuidadosa análise dos 

relacionamentos da TIC com as organizações (SACCOL et al, 2011). 

 Apesar de estar estruturada segundo uma arquitetura organizacional clássica, 

a Força Aérea Brasileira (FAB) depende de um elevado grau de flexibilidade para 

atuar no teatro ou área de operações, a fim de atender aos requisitos de prontidão, 

mobilidade e precisão. 

  A prontidão requer a reação imediata em qualquer situação de emprego, o 

que exige um processo decisório eficiente e uma capacidade para desdobrar 

unidades militares com eficiência. A mobilidade refere-se ao deslocamento territorial 

de forças militares, e tem importância singular no contexto das dimensões 

continentais brasileiras. A precisão significa a habilidade para empregar meios 

militares para ocasionar efeitos específicos em termos de quantidade, qualidade e 

efetividade, em áreas específicas e no tempo certo (BRASIL, 2003). 

 Nesse caso, sobrepondo a sua estrutura organizacional clássica, os diversos 

recursos organizacionais da FAB podem ser deslocados para uma base 

descentralizada de apoio, doravante designada Escalão Móvel de Apoio (EMA), que 

provê a sustentação logística necessária aos contingentes militares desdobrados, 

para o cumprimento da sua missão constitucional.  

Assim, quando o ambiente é sujeito a constantes mudanças, como é o caso 
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previsto na operação do EMA, bem como quando novos desafios resultam das 

mudanças tecnológicas, são necessários estilos mais flexíveis e abertos de 

organização, mesmo que o EMA seja originado no âmbito da estrutura burocrática 

tradicional da FAB. 

No contexto de emprego do EMA, as demandas são inesperadas, e o objetivo 

da sua operação pode ser traduzido pela atuação da FAB em catástrofes e 

emergências, tais como furacões, terremotos e enchentes, dentro e fora do Brasil, ou 

mesmo em situações de guerra, tais como nas ações antiterroristas e na 

participação do Brasil nas forças de paz da Organização das Nações Unidas (ONU). 

O EMA é uma organização eventualmente constituída de, no mínimo, duas 

Unidades Celulares (UC), conforme a Figura 2. A estrutura logística móvel do EMA 

caracteriza-se pelo emprego temporário dessas UC, organizadas para atender de 

forma específica a um determinado tipo de operação. Assim, mesmo com as 

limitações das estruturas convencionais burocráticas, é possível que haja maneiras 

de atuar em contextos dinâmicos, onde é exigida maior flexibilidade e capacidade de 

inovação. 

 

Figura 1. Composição dos Escalões Móveis de Apoio. 

Fonte: elaborada pelo próprio autor. 
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 O objetivo das UC é prover todo o apoio necessário durante as operações 

aéreas deslocadas, cada uma dentro do seu escopo de atuação. Contudo, é 

importante salientar que essas unidades ainda não se encontram plenamente 

estruturadas na composição do EMA, particularmente quanto ao uso das TIC que 

suportam as suas operações. 

 Nesta pesquisa, aborda-se o processo de adoção e uso de TIC pelo EMA, 

para provimento de pessoal técnico especializado, processos, serviços e recursos de 

TIC em diversos cenários operacionais. A função da TIC consiste, portanto, na 

preparação e montagem da infraestrutura necessária para a correta operação do 

EMA nos diferentes tipos de missão que exigem mobilidade organizacional. 

 

1.2 QUESTÃO-PROBLEMA 

 Considerando a previsão de utilização do EMA composto pelas UC, como 

modelo de aplicação rápida e precisa dos meios capazes de responder  às diversas 

demandas da sociedade brasileira, apresenta-se a seguinte questão-problema: 

Quais são os fatores que afetam a adoção e o uso de tecnologia da informação 

e comunicação, pelos escalões móveis de apoio da FAB? 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo principal 

 Identificar os fatores que afetam a adoção e o uso de tecnologia da 

informação e comunicação, pelos escalões móveis de apoio da FAB. 
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1.3.2 Objetivos intermediários 

 Estudar o funcionamento das organizações militares no atual contexto 

geopolítico mundial. 

 Caracterizar o papel dos Escalões Móveis de Apoio, na realidade logístico-

militar da FAB. 

 Analisar as dimensões de ambiente, estrutura organizacional e contexto 

tecnológico, aplicáveis ao caso em estudo, conforme o modelo teórico adotado. 

 Constatar a possibilidade do EMA atuar como uma organização orgânica, 

mesmo emergindo da estrutura mecânica e burocrática da FAB. 

 

1.4 SUPOSIÇÃO INICIAL 

A TIC tem um papel essencial na concepção do modelo organizacional que 

viabiliza a operação do EMA como uma estrutura orgânica e flexível, apesar de 

emergir do arcabouço mecânico e burocrático da FAB. 

 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

1.5.1 Acadêmica 

 Este trabalho se justifica por pretender contribuir com o avanço científico no 

tema da adoção de TIC pelas organizações militares, permitindo uma compreensão 

mais precisa dos contextos tecnológico, organizacional e ambiental que influenciam 

o seu processo de adoção e uso, haja vista a proposta de análise da evolução dos 

conceitos no âmbito da logística de defesa, nos processos de mobilização das 

Forças Armadas. 

 Adicionalmente, busca-se ampliar o escopo de investigação das organizações 

de alta confiabilidade, com modelos de gestão ambidestros, ou seja, originalmente 
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tradicionais e burocráticas, mas que apresentam capacidade de se ajustarem às 

mudanças no seu ambiente, respondendo prontamente e com flexibilidade aos 

estímulos recebidos (ROBERTS; BEA, 2001a). 

 

1.5.2 Organizacional 

Esta pesquisa é também interessante para a administração pública e, em 

especial, para o Comando da Aeronáutica (COMAER), pois o problema se insere no 

plano das decisões estratégicas militares, onde as Forças Armadas interagem com o 

ambiente externo em situações de guerra, ou mesmo no cumprimento de missões 

emergenciais, em situações catastróficas. 

 

1.5.3 Sociedade 

Atualmente há um crescente interesse público e privado na área de TIC, seja 

porque a sua adoção e uso trazem maior eficiência e segurança aos diversos 

processos organizacionais, ou mesmo porque proporcionam nítida integração e uma 

gestão eficiente da informação, amparando políticas públicas que favorecem a 

sociedade. 

O uso de TIC, no caso específico do EMA, pode contribuir efetivamente com 

as ações que visam à segurança do cidadão, ao permitir uma maior flexibilidade e 

capacidade de pronta resposta ao Estado, na defesa dos interesses sociais. 

Além disso, o pleno emprego do EMA, a partir da integração e 

interoperabilidade das UC, garante ao país um poder maior de dissuasão perante as 

eminentes ameaças de guerras, veladas ou não, e a salvaguarda do patrimônio 

nacional.  



 

23 

 

As estruturas do EMA também têm sido empregadas na mobilidade dos 

serviços de assistência médica e outros diversos tipos de apoio disponibilizados à 

população mais vulnerável, que se encontra dispersa em um país de dimensões 

continentais, no caso específico do Brasil. Dessa forma também, a FAB oferece 

rápido socorro àqueles que são acometidos por eventos catastróficos, como por 

exemplo, o apoio prestado recentemente ao Haiti. 

 

1.6 DELIMITAÇÃO 

Conforme proposto por Vergara (2010, p. 23), a delimitação de uma 

investigação científica “[...] refere-se à moldura que o autor coloca em seu estudo. É 

o momento em que se explicita para o leitor o que fica dentro do estudo e o que fica 

fora”. 

 

1.6.1 Teórica 

 Este estudo ficou restrito aos três contextos que influenciam a adoção e uso 

de TIC pelas empresas, e seus respectivos critérios, como proposto por Tornatzky e 

Fleischer (1990). A pesquisa não fez uso de outros modelos que permitam essa 

análise na área de estudo. Assim, foram estudadas as categorias propostas por 

esses autores, no que diz respeito aos contextos tecnológico, organizacional e 

ambiental em que ocorrem os processos de adoção e uso de TIC. 

 

1.6.2 Geográfica/Funcional 

 Esta pesquisa restringiu-se ao estudo da adoção e uso de TIC pelos EMA, 

que são Organizações Militares (OM) configuradas para atender às demandas 

contingenciais da FAB, conferindo-lhe a necessária mobilidade, e limitou-se a 
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entrevistar os gestores organizacionais, com reconhecida experiência de campo, no 

contexto do EMA, distribuídos pelas seguintes OM, localizadas no Rio de Janeiro: 

 da Diretoria de Tecnologia da Informação da Aeronáutica (DTI): Subdiretoria 

de Projetos (SDP) e Subdiretoria de Sistemas e Infraestrutura (SDSI), a quem 

compete planejar, coordenar, controlar e fiscalizar, respectivamente, as 

atividades dos projetos de TI, e as atividades de infraestrutura de sistemas de 

TI do COMAER, na área de atuação da DTI. 

 do Comando-Geral de Apoio (COMGAP): Seção de Planejamento e Execução 

Orçamentária (5EM), a quem compete orientar, coordenar e consolidar as 

propostas orçamentárias anuais e plurianuais do Governo Federal, afetas à 

Logística do Comando da Aeronáutica. 

 da Diretoria de Intendência (DIRINT): Subdiretoria de Encargos Especiais 

(SDEE). A SDEE é um órgão subordinado à Diretoria de Intendência e tem 

como objetivo principal, exercer as tarefas de apoio ao homem, em áreas de 

sua competência, dentre as quais destaca-se o planejamento e a 

coordenação das atividades vinculadas à intendência operacional de 

campanha, da Divisão de Intendência Operacional (DIO). 

 do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA): Primeiro 

Esquadrão do Primeiro Grupo de Comunicações Controle (1°/1° GCC). O 

1º/1° GCC é a Organização do Comando da Aeronáutica que tem por missão 

realizar o planejamento da instalação, a operação e manutenção dos meios 

transportáveis de comunicações, controle e alarme aéreo do teatro de 

operações, nos locais desprovidos de meios para estes fins; ou naqueles em 

que o pessoal e os equipamentos fixos existentes sejam insuficientes para 

atender às necessidades das operações aéreas. 
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1.6.3 Temporal 

Esta pesquisa examinou os fatores que influenciaram o processo de adoção e 

uso de TIC pelo EMA, no período compreendido entre os anos de 2010 à 2013, 

considerando que tais estruturas ainda não se encontram plenamente estruturadas 

na FAB. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS 

 A estrutura organizacional diz respeito ao modo como as partes da 

organização são configuradas e como essa configuração influencia na sua 

capacidade para gerenciar, dentre outros aspectos, a inovação (SMITH et al, 2008). 

Para esses autores, é difícil dissociar a estrutura organizacional dos aspectos 

relativos à cultura, haja vista que ambas são desenvolvidas concomitantemente ao 

longo da vida da própria organização. Enquanto a cultura está relacionada aos 

valores e crenças da organização, a estrutura organizacional especifica e formaliza 

os seus relacionamentos, procedimentos, controles, autoridade e processos de 

tomada de decisão da organização (Ibidem, 2008). 

 Há duas formas contrastantes de sistemas de gestão organizacional: as 

organizações mecânicas, cujas operações são apropriadas em condições 

ambientais de estabilidade; e as orgânicas, adaptadas aos ambientes caracterizados 

por rápidas mudanças (BURNS; STALKER, 1961). Esse entendimento conduz a 

uma abordagem mais ampla, dentro de uma perspectiva contingencial do 

desenvolvimento organizacional. 

 Corroborando com os estudos de Burns e Stalker (1961), a pesquisa de 

Lawrence e Lorsch (apud MORGAN, 2007, p.57) mostrou a necessidade de variar 

os estilos de organização entre subunidades organizacionais em função dos seus 

respectivos subambientes. Ou seja, as empresas de sucesso são aquelas que 

atingem um apropriado grau de diferenciação e de integração. 

 A estrutura deve refletir aspectos organizacionais, tais como a sua idade, o 

seu tamanho, o seu tipo de sistema técnico de produção e até que ponto o seu 
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ambiente é complexo e dinâmico (MINTZBERG; QUINN, 2001). Mintzberg (2007, p. 

225) apresenta ainda sete configurações de estrutura e poder, conforme a Tabela 1, 

na qual são definidos também os principais mecanismos de supervisão e a parte 

mais importante de cada tipo de organização. 

Tabela 1. Categorização das Organizações. 

Nome 
Mecanismo 
principal de 
supervisão 

Parte mais 
importante da 
organização 

Grau de descentralização 

Organização 
simples 

(empreendedora) 
Supervisão direta Direção Centralização na direção 

Organização 
máquina 

(burocracia 
mecânica) 

Padronização de 
processos de 

trabalho 
Tecnocracia Descentralização para a tecnocracia 

Organização 
profissional  
(burocracia 
profissional) 

Padronização de 
habilidades 

Núcleo operacional 
(profissionais) 

Descentralização horizontal 

Organização 
diversificada 

Padronização de 
resultados 

Gerência 
Descentralização para os gerentes de 

linha 

Adhocracia 
(inovadora) 

Ajuste mútuo Setores de apoio 
Descentralização seletiva para os 

especialistas 

Organização 
missionária 

Padronização de 
comportamentos 

Ideologia Descentralização pura 

Organização 
política 

Nenhum Nenhum Varia 

Fonte: adaptado de Mintzberg (2007, p.225) 

 Para Morgan (2007, p.26), há importantes paralelos entre a mecanização da 

indústria e a proliferação de formas burocráticas de organização. Esse autor 

concluiu que “as formas burocráticas rotinizam os processos de administração 

exatamente como a máquina rotiniza a produção” (MORGAN, 2007). Assim, a 

burocracia é uma forma de organização que se caracteriza pela ênfase dada à 

precisão, à rapidez, à clareza, à regularidade, à confiabilidade e à eficiência, que são 

alcançadas através de uma divisão de tarefas fixas, uma supervisão hierárquica, 

além de regras detalhadas e regulamentos. 

 Contudo, Weber (apud MORGAN, 2007, p. 27) reconhece que essa 

mecanização pode trazer graves consequências políticas ao minar o potencial de 
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formas mais democráticas de organização. Portanto, assim como os militares 

introduziram a descentralização para lidar com a dificuldade das situações de 

combate, os teóricos clássicos reconheceram a necessidade de conciliar os 

requisitos contraditórios da centralização e da descentralização para preservar uma 

flexibilidade apropriada nos diferentes setores das grandes organizações (MORGAN, 

2007, p.29). 

 Raisch e Birkinshaw (2008) afirmam que para se adaptarem ao ambiente de 

mudanças, as organizações devem buscar novos conhecimentos. A opção entre a 

aplicação de conhecimentos antigos e a busca de novos saberes é caracterizada 

como uma escolha entre aplicação e exploração, respectivamente (MARCH, 1991; 

GUPTA et al, 2006). 

 Em linha com as discussões anteriores, emerge o conceito de ambidestria, 

entendida como a capacidade de sustentar tanto a aplicação, quanto a exploração 

de novos conhecimentos, o que é fundamental para o alcance dos objetivos 

organizacionais (ADLER et al, 2009). Assim, uma organização ambidestra é capaz 

de combinar níveis elevados de eficiência, através da padronização de processos, 

com a flexibilidade de evoluir e inovar ao longo do tempo (Ibidem, 2009).  

Weick e Sutcliffe (2007) alertam para o fato de que, em determinados 

contextos organizacionais, as falhas na atenção podem se converter em fontes de 

acidentes. Como exemplo, cita o caso das salas de emergência em hospitais, do 

controle de aeronaves e das operações de bombeiros, como padrões a serem 

seguidos. Para esses autores, tais organizações desenvolveram modos de agir e 

estilos de aprender que fazem com que administrem mais facilmente as situações 

inesperadas. 
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 No âmbito de suas operações, o EMA da FAB pode ser considerado uma 

Organização de Alta Confiabilidade (OAC) ou High Reliability Organization (HRO), 

pois distingue-se de outros tipos de organização por manifestar certas 

características, como a interdependência de diferentes processos e tecnologias em 

um sistema sensível a erros mínimos, o que pode trazer consequências desastrosas 

(ROBERTS; BEA, 2001b). 

 Weick e Sutcliffe (2001) consideram que as organizações que necessitam de 

alto desempenho, em setores nos quais pequenas falhas provocam graves 

consequências, tais como em sistemas de controle aéreo, emergência médica ou 

negociação com reféns, “não têm opção”, a não ser operar de maneira altamente 

confiável. Para que isso seja possível, algumas práticas são recomendadas, 

conforme a Tabela 2. 

Tabela 2. Características das Organizações de Alta Confiabilidade (OAC). 

Características das OAC Descrição 

Preocupação com o fracasso 

Não subestimam pequenas falhas e as 
entendem como um sintoma de que algo está 
errado, tentando compreender o sistema de 
imediato (dinâmica organizacional). 

Relutância em aceitar simplificações 

As OAC sabem que o mundo é complexo, 
instável, desconhecido e imprevisível. Tentam 
compreender os diversos aspectos de cada 
situação, promovendo debates com pessoas de 
diferentes pontos de vista. 

Sensibilidade para as operações 

Importância das operações, sobre como o 
trabalho é realizado. É preciso entender a 
dinâmica das situações e que existem “falhas 
latentes” no contexto operacional. 

Compromisso com a resiliência 

A resiliência é uma combinação de pequenos 
erros e soluções improvisadas que fazem o 
sistema funcionar. Para isso, é preciso o trabalho 
de pessoas experientes, com capacidade de 
adaptação e bem treinadas. 

Consideração à perícia 

Migração da liderança para as pessoas com 
maior expertise, conforme cada situação. 
Decisões são tomadas na linha de frente, por 
pessoas com condições de resolver a situação e 
não necessariamente obedece à hierarquia. 

Fonte: adaptado de WEICK e SUTCLIFFE (2001) 
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Para Weick, Sutcliffe e Obstfeld (1999), as OAC são modelos organizacionais 

adaptativos em um ambiente cada vez mais complexo. Nessas organizações impera 

a incerteza, mas elas fornecem a infraestrutura cognitiva que permite a 

aprendizagem adaptativa simultânea e um desempenho confiável. Elas são 

especializadas em rápidas tomadas de decisão, mesmo baseadas em dados 

imperfeitos, e sabem abdicar de rotinas em favor da improvisação.  

Apesar da FAB estar estruturada sobre os pilares clássicos da hierarquia e da 

disciplina militar, o EMA representa um projeto específico para a solução 

momentânea de questões que demandam flexibilidade para atuar de forma profícua, 

sem as disfunções normais das burocracias, sendo caracterizadas nesta pesquisa, 

como OAC (WEICK e SUTCLIFFE, 2001). 

 

2.2 ESTRATÉGIA MILITAR NO CONTEXTO GEOPOLÍTICO BRASILEIRO 

O avanço da globalização acarretou rápidas mudanças ambientais que 

desafiam as organizações, trazendo novos desafios para a geopolítica brasileira, 

distinguida por situações que envolvem as características socioeconômicas das 

suas diferenças regionais, a sustentabilidade do seu desenvolvimento e a luta pela 

sua inserção no contexto internacional, destacando-se as negociações com os 

grandes blocos econômicos, tais como o MERCOSUL e a UNASUL (MONIZ 

BANDEIRA, 2008).  

O cenário geopolítico brasileiro é demarcado por importantes áreas de 

interesse, tais como as suas dimensões continentais, o seu extenso litoral, marcado 

pelas imensas reservas petrolíferas contidas também no pré-sal, e a biodiversidade 

do seu ecossistema, incluindo a região do Pantanal Mato-grossense e da Floresta 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mercosul
http://pt.wikipedia.org/wiki/UNASUL
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9-sal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta_Amaz%C3%B4nica
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Amazônica (BECKER, 2005). 

As concepções modernas sobre geopolítica também vislumbram a inclusão 

das redes de comunicação, a partir do chamado ciberespaço (GIUDICE e TOLEDO, 

2007). Pode-se considerar a importância do ciberespaço na análise geopolítica 

nacional, pois incorpora uma base física, uma infraestrutura geograficamente 

distribuída através de troncos de fibra óptica, e satélites. Esses elementos, além de 

servirem aos fins civis, também são convenientes às comunicações militares, 

à guerra eletrônica e à militarização do espaço sideral, que vem sendo ampliada 

com a criação de comandos espaciais em diferentes Forças Armadas mundiais 

(SILVA, 2007). 

No que tange ao cenário mundial, a Secretaria de Assuntos Estratégicos da 

Presidência da República (SAE) julga pouco provável que até o ano de 2022 emirja 

uma nova organização de governança global, legitimada por todos os Estados 

soberanos, em substituição à ONU. Assim, os princípios básicos da 

autodeterminação, da igualdade soberana dos Estados, do respeito às fronteiras e 

da não-intervenção continuarão a representar os fundamentos jurídicos da ordem 

internacional (BRASIL, 2010). 

 As ameaças emergentes da nova ordem mundial, tais como o terrorismo, o 

tráfico de drogas ilícitas, a proliferação de armas de destruição em massa, além das 

questões ambientais e sociais de interesse internacional, substituíram o perigo 

comunista existente na Guerra Fria, ocasionando uma mudança no papel das 

Forças Armadas (SANTOS, 2004). Essa mesma autora defende a redefinição da 

missão das Forças Armadas no contexto internacional atual. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Redes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ciberespa%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7as_Armadas
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Enquanto a ideologia básica suportar o relacionamento entre o Brasil e os 

EUA, os instrumentos de coerção militar não devem ser utilizados. Por outro lado, a 

SAE considera real a possibilidade de violação intermitente dos princípios 

fundamentais da ONU pelos Estados mais poderosos, o que afeta a sua 

credibilidade (BRASIL, 2010).  

Além disso, pressupõe também que a lacuna de poder militar existente entre 

os Estados Unidos da América e os demais países continuará a representar um fato 

estratégico de fundamental importância até 2022. Esse hiato de poder tende a ser 

ampliado pela evolução tecnológica no âmbito militar e pela restrição política em 

relação à posse de determinados armamentos (BRASIL, 2010).  

Em face de tais argumentos, desponta uma realidade internacional na qual as 

grandes potências mundiais priorizam o seu reaparelhamento bélico e a utilização do 

poder militar, a fim de acessar coercitivamente os recursos naturais ou os mercados 

internos de países subdesenvolvidos. Por outro lado, alguns aspectos do progresso 

tecnológico militar podem permitir, mesmo àqueles países econômica e 

politicamente menos favorecidos, dispor de poder de dissuasão perante a 

permanente intimidação dos países mais fortes (BRASIL, 2010). 

Além disso, as características do importante momento histórico vivenciado 

pelo Brasil, diante da realidade geopolítica mundial e do objetivo de conquistar uma 

vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU, apontam para a necessidade 

de uma reorganização estratégica da Defesa Nacional, a fim de capacitar 

militarmente o país e aumentar o seu poder de reação em casos de crise.  

Dessa forma, os países da América Latina, sobretudo o Brasil, devem possuir 

Forças Armadas dotadas de modernos equipamentos, com efetivos menores, mais 
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especializados, e dotados de grande mobilidade. As OM devem ser capazes de 

efetuar rápidos deslocamentos pelo território nacional (SANTOS, 2004). 

 Hammes (2007) afirma que a Guerra de Primeira Geração culminou nos 

massivos exércitos humanos, da era napoleônica. De outro modo, a Guerra de 

Segunda Geração se apropriou da evolução rumo a uma sociedade industrial para 

fazer das armas de fogo a forma dominante de guerra. Em seguida, a Guerra de 

Terceira Geração se aproveitou das mudanças políticas, sociais e econômicas de 

uma era industrial rumo a uma era mecânica, para fazer da guerra mecanizada sua 

forma dominante. A Guerra de Quarta Geração se utiliza de todas as mudanças, de 

uma sociedade mecanizada rumo a uma sociedade da informação, ou eletrônica, 

para maximizar o poder das insurgências. As formas dominantes de guerra 

continuam a evoluir juntamente com as tecnologias e a sociedade como um todo, 

tornando-se cada vez mais perigosa e difícil de ser controlada pelas nações 

ocidentais (Ibidem, 2007).  

 Segundo Turner (2000), a Revolução em Assuntos Militares (RAM), ou 

Revolution in Military Affairs (RMA), pode ser definida como uma grande mudança na 

natureza da guerra, resultante do emprego de novas tecnologias, as quais alteram 

fundamentalmente o caráter e a conduta das operações militares, quando 

combinadas com as drásticas mudanças na doutrina militar e nos conceitos 

operacional e organizacional. 

 Para Teixeira (2009), o efetivo domínio do ar permite grande flexibilidade no 

emprego do poder militar, com ampla aplicação em todos os níveis de condução da 

guerra.  Neste caso, é imprescindível desenvolver um sistema de inteligência amplo 

e consistente, através de investimentos em recursos e pessoal, a fim de desenvolver 

as capacidades militares que atendam aos interesses nacionais, baseado nas 
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tecnologias existentes e nos estudos para a elaboração de um projeto de forças 

adequado. 

 Para Teixeira (2009), os militares norte-americanos, servindo de referência, 

foram capazes de adaptar à estrutura de Comando, Controle, Comunicações e 

Inteligência (C³I) as facilidades e a rapidez que as TIC proporcionam ao trâmite 

administrativo, e estendê-la em todos os níveis da estrutura militar, através do uso 

dos computadores, resultando no acrônimo “C4I”, ou seja, Comando, Controle, 

Comunicações, Computação e Inteligência.  

A ideia básica foi criar uma rede onde dados e informações pudessem 

tramitar com segurança, e alcançar tempestivamente todos os elos que deles 

necessitassem. O resultado esperado foi um aumento na velocidade do processo 

decisório. Dessa forma, contingentes menores numericamente podem subjugar 

forças muito superiores, através da capacidade de coordenar suas ações e de atuar 

coerentemente no teatro de operações. Isso significa o início de uma revolução nos 

assuntos militares (TEIXEIRA, 2009).  

 A Guerra do Golfo motivou os militares norte-americanos a desenvolverem 

uma doutrina específica sobre essa nova concepção da guerra, considerando que “a 

história da guerra é a história da doutrina (...) o que falta é uma doutrina para 

informação” (OWENS, 2000).  

 Inicialmente, pensou-se no conceito de “Guerra do Conhecimento” cujo 

propósito seria “moldar a ação do inimigo pela manipulação do fluxo de dados de 

inteligência e informações” (OWENS, 2000). Porém, ampliando o entendimento do 

assunto, o Pentágono formulou um novo conceito denominado “Guerra de Comando 

e Controle”, definido como o  

“uso integrado de operações de segurança (...) despistamento militar, 
operações psicológicas, (...) guerra eletrônica (...), e destruição física, com o 
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apoio da inteligência, para negar informação, influenciar, degradar ou 
destruir a capacidade de Comando e Controle (C

2
) do adversário, enquanto 

protege sua própria capacidade de C
2
 em semelhantes ações” (OWENS, 

2000). 
 

 Teixeira (2009) afirma que a Guerra do Golfo foi o grande campo de provas 

que fomentou essas evoluções conceituais e permitiu que as emergentes 

proposições da RAM pudessem ser experimentadas e avaliadas em um confronto 

real. 

 Coordenar a rápida movimentação das tropas naquela guerra, acompanhada 

por toda a logística necessária para mantê-las em funcionamento, requereu dos 

Estados Unidos o amplo emprego da TIC, principalmente pelo uso de satélites. 

Contudo, exatamente nesse ponto surgiram as deficiências, tais como a 

incompatibilidade entre alguns sistemas de comunicações (OWENS, 2000).  

Para que a RAM seja uma realidade brasileira, é necessário que a Marinha, o 

Exército e a Aeronáutica sejam capazes de transpor as fronteiras de seus silos 

funcionais e interajam sistêmica e sinergicamente (Turner, 2000).  

Em artigo publicado na Revista Política Hoje, o Ministro Celso Amorim, ao 

comentar os objetivos da Estratégia Nacional de Defesa, destaca a evolução dos 

padrões de interação no espaço cibernético, o que suscita desafios inéditos no plano 

da Defesa, e afirma que “a guerra cibernética já teve início, como evidenciado, entre 

outros fatores, pelo emprego de armamentos digitais ofensivos em conhecida 

operação de contraproliferação” (AMORIM, 2012). 

Para Rainer, Turban e Potter (2007), existe uma crescente preocupação com 

a ameaça de uma ciberguerra, que poderia paralisar os SI de um país, através de 

um ataque em massa de software destrutivo. Para tais autores, os alvos desses 

ataques podem variar, desde SI de empresas, serviços governamentais e a mídia, 

até os sistemas de comando militares. Esses autores ainda argumentam que o 
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ciberterrorismo pode ser considerado uma forma mais nociva de ciberativismo. O 

ciberterrorismo pode ser definido como um ataque premeditado e com motivação 

política contra informações, sistemas de computação, programas de computador e 

dados, que resulta em violência contra alvos civis, por grupos subnacionais ou 

agentes clandestinos (Ibidem, 2007). 

 

2.3 A TIC E AS ORGANIZAÇÕES 

 Ao buscar desvendar as relações econômicas e sociais da Era da Informação, 

Castells (2003) analisa o desenvolvimento da sociedade moderna, baseada na 

Internet, e conclui que as transformações na nova economia mundial são movidas 

pela TIC, dependem de profissionais autoprogramáveis e são organizadas em torno 

de redes de computadores. No entendimento desse autor, essas são as razões do 

aumento de produtividade do trabalho e, portanto, da geração de riquezas. 

 Figueiredo (1997) explica a inversão dos papéis resultante dessas 

transformações, pois no passado, ao lado da complexidade organizacional, havia 

relativa simplicidade dos postos de trabalho. Hoje, as organizações tendem para a 

simplificação de suas estruturas, ao passo que os postos de trabalho tornam-se 

gradativamente mais complexos. 

O desenvolvimento da Internet permitiu a ampliação do chamado ciberespaço, 

caracterizado por um arcabouço digital que provê a plataforma global, por meio da 

qual as pessoas e as organizações interagem, comunicam-se, e colaboram em 

busca de informação (CASTELLS, 2010).  

Segundo Hsu (2013), no ciberespaço, os impactos da difusão da TIC podem 

ser concentrados em três grandes áreas:  

 a digitalização dos processos operacionais;  
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 o uso ubíquo do comércio eletrônico, inclusive por organizações de 

segmentos tradicionais; e  

 a utilização das redes sociais nas ações de marketing e comunicação 

empresarial. 

A TIC pode sustentar os processos organizacionais, desde a obtenção de 

dados operacionais, empregados na produção de informações e consequente 

geração de conhecimento organizacional, até a transmissão de tais dados, 

informações e conhecimentos, tanto interna, quanto externamente à organização 

(MATTOS, 2005). Para esse autor, ao colaborar com a produção de informações e 

geração de conhecimentos organizacionais, a TIC constitui uma importante 

ferramenta de apoio aos gestores, na efetividade do processo de tomada de 

decisões (Ibidem, 2005). 

A TIC engloba, além dos seus elementos infraestruturais, os sistemas de 

informação das organizações, seus usuários e a sua gestão (TURBAN, 2010). Esse 

autor define Sistema de Informação (SI) como um sistema que coleta, processa, 

armazena, analisa e dissemina informações para um propósito específico, mas nem 

todos os SI são computadorizados. O SI baseado em computador é definido por 

Turban (2010, p.4), como “um sistema de informação que utiliza a tecnologia da 

computação para realizar algumas ou todas as tarefas programadas”. 

Turban (2010) explica a hierarquia desses sistemas da seguinte maneira: 

 Sistemas pessoais e sistemas de produtividade: abrangem os sistemas 

menores, elaborados para apoiar muitas pessoas. São baratos, têm 

capacidade padronizada, e seu objetivo é sustentar as atividades individuais 

básicas, sobre a aquisição, organização, manutenção, recuperação e 
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compartilhamento de informações.  

 Sistemas de processamento de transações: são projetados para amparar 

as atividades organizacionais rotineiras, tais como a aquisição de materiais, 

os processos de cobrança de clientes e o despacho de mercadorias a clientes. 

Portanto, esses sistemas apoiam o monitoramento, a coleta, o 

armazenamento, o processamento e a disseminação das transações básicas 

do negócio, além de fornecerem inputs para outros SI. 

 Sistemas de informação gerenciais e funcionais: apoiam as estratégias do 

negócio, conferindo-lhes eficiência e são divididos em dois tipos: os que 

amparam as atividades de gerentes funcionais, sendo chamados de Sistemas 

de Informações Gerenciais (SIG); e os que apoiam as atividades dos demais 

colaboradores das áreas funcionais. 

 Sistemas corporativos (integrados): diferem dos sistemas de informação 

funcionais, pois apoiam processos que envolvem duas ou mais áreas 

funcionais da organização. Um dos aplicativos corporativos mais conhecidos 

é o Enterprise Resource Planning (ERP), que permite às empresas planejar e 

gerenciar os recursos de toda a organização.  

 Sistemas Interorganizacionais: aqueles que integram duas ou mais 

organizações, em um mesmo país.  

 Sistemas globais: compreendem os SI projetados com a finalidade de 

interligar duas ou mais organizações em dois ou mais países. 

 Sistemas muito grandes e especiais: costumam ter natureza global, 

incluindo vários outros subsistemas diferentes acoplados. 
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Esses SI podem ser rotulados de acordo com os níveis hierárquicos 

organizacionais. Tais sistemas podem ser autônomos, mas normalmente estão 

interconectados (TURBAN, 2010). A Figura 3 exibe os níveis organizacionais 

suportados pelos SI. 

Enfim, as empresas estão buscando estabelecer conexões mais estreitas com 

os demais stakeholders, utilizando meios eletrônicos sofisticados. Com isso, os seus 

propósitos são manter a sintonia com o mercado, ampliar as comunicações de 

negócios e crescer de forma sustentável (ALBERTIN, 2002). 

Estudos desenvolvidos por Silva, Rotta e Rover (2011) atestam que a criação 

e a armazenagem de informações em bancos de dados institucionais, tanto públicos 

quanto privados, são cada vez mais recorrentes. É imprescindível a utilização de 

ferramentas advindas da TIC, a fim de que a enorme quantidade de dados gerados, 

armazenados e analisados melhore a competitividade organizacional e a qualidade 

dos serviços prestados aos clientes (Ibidem, 2011). 

Figura 2. Níveis dos SI. 

Fonte: Turban (2010, p.61) 
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Tapscott (2001) menciona que a oportunidade estratégica da nova década é 

modificar as fronteiras clássicas das empresas para além dos seus limites, formando 

redes que possibilitem alavancar seus negócios, através da Internet e dos 

investimentos em TIC. Esse novo conceito de negócio inclui o estabelecimento de 

novas parcerias, o uso de trabalhadores virtuais, além de fornecedores, 

distribuidores e clientes interagindo em uma rede global segura. 

Laurindo (2002) e O’Brien (2003) defendem que a utilização da TIC possibilita 

otimizar os negócios e o processo de escolhas estratégicas das empresas, 

tornando-se a forma mais efetiva de criação de valor para os empreendimentos. “Na 

economia digital, as empresas não competirão em isolado, mas em grupos, 

inseridas em comunidades de negócios. Por isso, a chave para a competitividade 

estará nas competências em criar redes e novos modelos organizacionais” 

(TAPSCOTT, 2001). 

Silva, Rotta e Rover (2011) ainda explicam que, além das organizações 

privadas, as públicas também estão aderindo aos investimentos em tecnologias 

capazes de aumentar a eficiência na prestação de serviços aos cidadãos, porém de 

modo mais lento. 

Tapscott (1997) explica que os resultados da utilização da TIC são a maior 

produtividade e eficiência da organização, que resultam em uma maior economia de 

tempo que, por seu turno, pode ser reinvestido na eficácia organizacional. Esse 

autor acredita ainda que não seja mais possível elaborar uma estratégia 

organizacional sem considerar a relevância da TIC. 

A adoção e o uso de TIC impactam na forma como o negócio é estruturado 

internamente na organização, e é um processo que envolve riscos. Nesse sentido, 

instaura-se um debate, com relação à influência dos riscos da TIC envolvidos no 
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desempenho do próprio negócio (CHATZOGLOU; DIAMANTIDIS, 2009). 

Compreender adequadamente tais riscos e influência possibilita que a organização 

tenha meios para sobreviver no seu atual ambiente. 

Dessa forma, vários fatores contribuem para o aumento das ameaças à 

segurança da informação, dentre os quais se destaca a capilaridade das redes de 

computadores desprotegidas em comunicação umas com as outras através da 

Internet (RAINER, TURBAN e POTTER, 2007). Para esses autores, a capacidade de 

proteger informações armazenadas em um computador é influenciada pelo nível de 

segurança dos outros computadores aos quais ele está conectado (Ibidem, 2007). 

Segundo a norma NBR ISO/IEC 27002, segurança da informação é “a 

proteção da informação de vários tipos de ameaças, para garantir a continuidade do 

negócio, minimizar o risco ao negócio, maximizar o retorno sobre os investimentos e 

as oportunidades de negócio” (ABNT, 2005). Para Campos (2007) a segurança da 

informação visa garantir a integridade, confidencialidade e disponibilidade das 

informações processadas pela organização. 

Rainer, Turban e Potter (2007) afirmam que cada sistema de informação é 

vulnerável a diversos perigos e ameaças, dentre os quais destacam aquelas que 

têm caráter involuntário, e as que são intencionais. As ameaças involuntárias podem 

ser divididas em três categorias: os erros humanos, que são responsáveis por mais 

da metade dos problemas de segurança nas organizações; os riscos ambientais, 

que incluem terremotos, furacões, inundações e incêndios; e as falhas no sistema de 

computação, que resultam de defeitos de fabricação. 

Por outro lado, as ameaças intencionais normalmente são de natureza 

criminosa (RAINER, TURBAN e POTTER, 2007). Os cibercrimes constituem 

atividades fraudulentas cometidas com o uso de computadores e redes de 
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Serviços de segurança 

Mensagem 

Entidade 

Confidencialidade 

Integridade 

Autenticação 

Não-repúdio 

Autenticação 

comunicação, particularmente a Internet, e podem ser cometidos por agentes 

externos que invadem um SI, ou por agentes internos que abusam da autorização 

que possuem para usar os sistemas (Ibidem, 2007). 

Forouzan (2008) argumenta que a segurança de redes pode fornecer um dos 

cinco serviços mostrados na Figura 3. A confidencialidade da mensagem significa 

que o emissor e o receptor esperam ter sigilo. A integridade da mensagem significa 

que os dados devem chegar ao receptor exatamente da forma que foram enviados, 

sem nenhuma alteração durante a transmissão. A autenticação de mensagens é um 

serviço que vai além da sua integridade: o receptor precisa estar certo da identidade 

do emissor e que um impostor não enviou a mensagem. O não-repúdio de 

mensagens significa que um emissor não deve ser capaz de rejeitar uma mensagem 

que ele, de fato, enviou. O ônus da prova recai sobre o receptor. Na autenticação de 

entidades, o usuário é verificado antes de ganhar acesso aos recursos do sistema 

(Ibidem, 2008). 

Figura 3. Serviços de segurança. 

Fonte: adaptado de Forouzan (2008, p.961). 
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A segurança de redes é alcançada, em grande parte, pelo uso de criptografia, 

uma ciência baseada em álgebra abstrata, que transforma as mensagens de modo a 

torná-las seguras e imunes a ataques (FOROUZAN, 2008). Os algoritmos de 

criptografia podem ser divididos em dois grupos: chave simétrica, também chamada 

de chave secreta, na qual o remetente e o destinatário usam a mesma chave; e 

chave assimétrica, também denominada chave pública, na qual são usadas duas 

chaves, sendo uma pública e a outra privada, que são criadas simultaneamente com 

o mesmo algoritmo matemático, e os dados criptografados por uma chave podem 

ser decriptografados pela outra. Além disso, os sistemas de chave assimétrica 

também mostram se uma mensagem é autêntica (RAINER, TURBAN e POTTER, 

2007). A Figura 4 ilustra os componentes envolvidos na criptografia (FOROUZAN, 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os controles de segurança, por seu turno, destinam-se a proteger todos os 

componentes de um SI. Uma estratégia de defesa pode envolver o uso de diversos 

controles, que podem ser divididos em duas categorias principais: os controles 

gerais, estabelecidos para protegerem o SI independentemente da aplicação 

específica, ou seja, protegem o SI inteiro; e os controles de aplicação, que protegem 

Figura 4. Componentes da criptografia. 

Fonte: adaptado de Forouzan (2008, p.931) 
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aplicações específicas, ou seja, são parte do software (RAINER, TURBAN e 

POTTER, 2007). 

Outro aspecto importante a ser considerado é a questão da mobilidade 

organizacional, que se relaciona com o conceito de portabilidade, ou seja, a 

capacidade de se levar, para qualquer lugar, um dispositivo de TIC (KALAKOTA e 

ROBINSON, 2002). 

O surgimento das tecnologias sem fio (wireless), que possibilitam a 

computação móvel, entendida como a conexão em tempo real, sem fio, entre um 

dispositivo móvel e outros ambientes de computação, tais como a Internet ou uma 

intranet está alterando o modo como as organizações operam e fazem negócios, 

através de um conjunto de padrões estabelecidos pelo Institute of Electrical and 

Electronics Engineers (IEEE), para redes de computação sem fio (RAINER, 

TURBAN e POTTER, 2007). Esses padrões incluem: 

 Bluetooth – usado para criar pequenas redes pessoais, ou seja, para a 

comunicação entre dispositivos de computação perto de uma pessoa, 

podendo conectar até oito dispositivos, em um raio de até dez metros, 

usando comunicação de baixa potência baseada em rádio. Pode transmitir 

até 1Mbps. 

 Rede local sem fio (WLAN) – conhecida como wireless fidelity (Wi-Fi), um 

ponto de acesso sem fio, conhecido como hotspot, oferece serviço a uma 

série de usuários dentro de um perímetro restrito a aproximadamente cem 

metros. Os seus principais benefícios são o baixo custo e a capacidade de 

oferecer acesso simples à Internet. Contudo, três fatores limitam o 

crescimento do seu mercado: os usuários não podem sair do raio de ação 

de um hotspot para outro se estes usarem serviços de rede Wi-Fi 
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diferentes (roaming); por usar ondas de rádio, é difícil de ser protegida; e 

apesar de ter custo baixo, há uma grande oferta de hotposts gratuitos. 

 Worldwide Interoperability for Microwave Acces (WiMax) – possui um 

alcance de acesso sem fio de até cinquenta quilômetros, e uma taxa de 

transferência de dados de até setenta e cinco Mbps. É um sistema seguro 

e oferece recursos de áudio e vídeo. 

Segundo Fé (2008, p.74), a mobilidade corporativa significa: 

[...] “equipar companhias com estrutura de tecnologia da informação (TI) 
que permite aos seus públicos de interesse (empregados, sócios, rede de 
canais etc.) comunicação e acesso remoto a sistemas internos ou externos, 
por meio de dispositivos móveis”. 

 

Nesse mesmo sentido, a computação na nuvem refere-se a um modelo 

emergente de computação, onde máquinas em grandes centros de dados podem ser 

dinamicamente providas, configuradas e reconfiguradas para prestar serviços de 

forma escalável, para as necessidades que vão desde a pesquisa científica, até o 

compartilhamento de vídeos e mensagens eletrônicas. Os indivíduos podem usar  a 

computação na nuvem, simplesmente para armazenar e-mails e outros documentos, 

onde grandes corporações e cientistas podem usar o grande poder de computação  

disponível para adicionar uma nova dimensão a sua infraestrutura de TI atual  

(WYLD, 2009). 

Para Anderson (2008), o incrível nível de informação e de capacidade de 

processamento de dados disponíveis na nuvem permitem novas abordagens para a 

análise de dados. Há sessenta anos, os computadores digitais tornaram legíveis as 

informações. Há vinte anos, a Internet tornou-as acessíveis. Há dez anos, os 

primeiros motores de pesquisa indexadas formaram um banco de dados único. 
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O Google e empresas afins estão tratando, como nunca antes, esse enorme 

corpo de dados, como um laboratório da própria condição humana, caracterizando a 

Idade do Petabyte. A Era do Petabyte é diferente. Kilobytes foram armazenados em 

disquetes. Megabytes foram armazenados em discos rígidos. Terabytes foram 

armazenados em discos rígidos. Petabytes são armazenados na nuvem 

(ANDERSON, 2008). 

A adoção e o uso oficial de tecnologias de nuvem pelos governos tem sido 

uma resposta inevitável para a sua utilização informal, por parte dos seus 

funcionários, agências, departamentos e empreiteiros (MARK, 2008). 

Para Paquette et al (2010), sem o nível adequado de supervisão e  

governança de TIC, a tendência para implementar infraestrutura de nuvem, e se 

preocupar com as suas consequências tardiamente, leva a imprevisíveis e 

indesejáveis consequências para a informação de um país. 

 

2.4 ADOÇÃO E USO DE TIC 

A relação entre a adoção e o uso de TIC e o desempenho organizacional é 

destacada na literatura (ALBERTIN; ALBERTIN, 2009). Em recente pesquisa do 

Mestrado em Administração e Desenvolvimento Empresarial, Duavy (2014) explorou 

a relação entre a evolução da TIC e seu impacto no ambiente organizacional. Até a 

década de 1980, o uso da TIC no ambiente organizacional ficou restrito ao 

processamento de grande volume de dados, o chamado “data crunch”. Com a 

emergência da plataforma cliente-servidor e com a consolidação dos sistemas 

integrados de gestão, tais como o ERP, a TIC ajudou as organizações a se 

estruturarem por processos, e não mais por silos funcionais, apoiando a substituição 

de estruturas hierárquicas de comando e controle (ZUBOFF, 1988). 
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A partir da década de 1990, com a crescente digitalização e virtualização 

propiciadas pela Internet e as inovações em telecomunicações, o uso de TIC tornou-

se uma poderosa ferramenta de inovação em processos e modelos de negócio 

(CASTELLS, 2010), habilitando profundas mudanças organizacionais (DEDRICK; 

GURBAXANI; KRAEMER, 2003).  

 Na literatura acadêmica, é possível identificar várias teorias sobre os fatores 

que influenciam a adoção e o uso de TIC pelas empresas. A Teoria da Ação 

Racional (TAR) foi proposta por Ajzen e Fishbein (1980). Ela postula que o 

comportamento individual é orientado por intenções comportamentais. Essas 

intenções resultam da atitude do indivíduo em relação ao comportamento de normas 

subjetivas associadas ao comportamento. Assim, conforme apresentado na Figura 

3, os construtos Atitude (Attitude) e Norma Subjetiva (Subjective Norm) atuam como 

antecedentes de uma dada intenção comportamental (Ibidem, 1980).  

 A TAR é uma das mais fundamentais e influentes teorias do comportamento 

humano, e tem sido usada para prognosticar uma série de extensões 

comportamentais, dando origem aos modelos TAM e TAM2, apresentados adiante. 

Davis et al (1989) aplicaram a TAR, conforme o modelo descrito na Figura 5, à 

aceitação individual de TIC e confirmaram que a pequena variação encontrada foi 

extremamente consistente com os estudos feitos no contexto de outros 

comportamentos, em outras áreas. 
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Figura 5. Teoria da Ação Racional. 

Fonte: Ajzen e Fishbein (1980). 

  

 O Modelo TAM (Technology Acceptance Model) é considerado uma das mais 

influentes bases para descrever a aceitação de SI, conforme a Figura 6 (Davis et al, 

1989). O modelo TAM foca o porquê dos usuários aceitarem ou não a tecnologia da 

informação, e como melhorar a sua aceitação, possibilitando a sua previsão e 

explicação. O modelo sugere que, quando os usuários são apresentados a um novo 

SI, uma série de fatores influencia a sua decisão sobre como e quando ele será 

utilizado (Ibidem, 1989). 

 

 

Figura 6. Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM) 

Fonte: Davis et al (1989, p. 985) 
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 A Extensão do Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM2), representado na 

Figura 7, inclui o impacto de três fatores sociais que contribuem para que o indivíduo 

aceite ou rejeite uma nova tecnologia (VENKATESH et al, 2000): Norma Subjetiva 

(Subjective Norm); Voluntariedade (Voluntariness); e Imagem (Image). 

 

Figura 7. Extensão do Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM2) 

Fonte: Venkatesh et al, 2000. 

  

Venkatesh et al (2003), após compararem os modelos de adoção tecnológica 

existentes, propuseram um modelo unificado, chamado de UTAUT (Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology). O UTAUT é um modelo unificado que integra 

elementos de diversos modelos, como TAR, TAM e TAM2. Oito construtos são 

fundamentais para determinar a intenção de uso efetivo de TIC. Quatro desses 

construtos são determinantes e influenciam diretamente na aceitação da tecnologia 

e o comportamento de uso: Expectativa de Desempenho, Expectativa de Esforço, 

Influência Social e Condições Facilitadoras. Outros quatro construtos são fatores 
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moderadores e não influenciam diretamente a aceitação da tecnologia e o 

comportamento de uso: Gênero, Idade, Experiência e Voluntariedade. A Figura 8 

apresenta a inter-relação entre esses construtos. 

 

 

Figura 8. Modelo Conceitual UTAUT 

Fonte: Venkatesh et al (2003). 

 

 Além da decisão de adoção de novas tecnologias, há autores que enfatizam a 

sua implantação, atribuindo a esta fase do processo de adoção da tecnologia as 

maiores falhas na captura dos benefícios potencialmente existentes (Klein e Sorra, 

1996; Nord e Tucker, 1987). 

 Segundo Klein e Sorra (1996, p.1055), a implantação “é o processo de obter o 

comprometimento e o uso adequado da inovação pelos empregados, dos quais ela 

(a inovação) depende”. Falhas na implantação ocorrem quando, por algum motivo, 

este processo não atinge seu objetivo.  
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 Os estudos anteriormente citados enfatizam a adoção e o uso de tecnologias 

ao nível do usuário individual (Davis et al, 1989; Venkatesh et al, 2003). No entanto, 

destacam-se também os estudos integrativos, que buscam capturar e clarificar o 

caráter instrucional e organizacional dos fatores que influenciam a adoção e o uso 

de uma tecnologia (Klein e Sorra,1996; Tornatzky e Fleischer, 1990).  

Dentre os modelos que seguem essa abordagem organizacional para o 

processo de adoção e uso de TIC, destaca-se o arcabouço teórico proposto por 

Tornatzky e Fleischer (1990), denominado de modelo TOE.  Para esses autores, o 

processo com que uma empresa adota e usa a TIC é influenciado pelos contextos 

tecnológico, organizacional e ambiental; daí o seu acrônimo adotado: TOE – 

Technology, Organization and Environment (Ibidem, 1990). 

O contexto tecnológico inclui os aspectos relacionados à própria tecnologia, 

que são importantes para a empresa, tais como: complexidade, vantagem relativa, 

compatibilidade, visibilidade e possibilidade de experimentação, que podem impactar 

na decisão pela adoção. Tecnologias podem incluir tanto os equipamentos, quanto o 

desenvolvimento dos processos a eles relacionados ( TORNATZKY e FLEISCHER, 

1990). 

 O contexto organizacional refere-se às características e recursos internos, 

incluindo o tamanho, o grau de centralização e de formalização, a estrutura 

administrativa, os recursos humanos e os processos de comunicação entre os 

colaboradores ( TORNATZKY e FLEISCHER, 1990).   

 O contexto ambiental inclui o tamanho e a estrutura da indústria em que a 

empresa está inserida, os seus concorrentes, o contexto macroeconômico e o 

ambiente regulatório (TORNATZKY e FLEISHER, 1990). Esses três elementos 

podem trazer restrições e oportunidades para a adoção de TIC, ou seja, influenciam 
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Organização 
 

 Estruturas formais e informais 
de ligação; 

 Processos de comunicação; 

 Tamanho; 

 Quantidade de folgas de 
recursos. 

 

Ambiente de Tarefa Externo 
 

 Características da indústria e 
estrutura de mercado; 

 Infraestrutura de suporte 
tecnológico; 

 Regulamentação do governo. 

Tecnologia 
 
 Disponibilidade; 

 Características. 

 

Adoção de Tecnologia 

a maneira como uma empresa vê a necessidade de adoção e uso de uma nova 

tecnologia. 

Cada um desses contextos, que se influenciam mutuamente, conforme a 

Figura 9, são caracterizados por seus respectivos elementos constituintes. Assim, 

portanto, caracteriza-se o arcabouço conceitual do modelo TOE, no qual cada um 

desses elementos operam, a fim de elucidar a sua influência na adoção e no uso de 

TIC, no caso específico do EMA da FAB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. O Contexto da Inovação Tecnológica 

Fonte: adaptado de TORNATZKY e FLECHER, 1990, p. 153. 

 

A Tabela 3 destaca os fatores considerados nos estudos sobre adoção de TIC 
localizados na literatura examinada, que são suportados pelo Modelo TOE. 
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Tabela 3. Estudos sobre adoção TI suportados pelo Modelo TOE. 

MODELO TOE ADAPTADO PARA ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS 

Tipo de estudo 

Fatores considerados 

Contexto 
Ambiental 

Contexto 
Organizacional 

Contexto 
Tecnológico 

Adoção de sistemas abertos 
 
Autores: 
CHAU, P.Y.K.; TAM, K.Y. 
(1997) 

 Incerteza do 
mercado 

 Complexidade 
da infraestrutura 
de TI; 

 Satisfação com 
os sistemas 
existentes; 

 Formalização 
necessária ao 
desenvolvimento 
e gestão do 
sistema. 

 Benefícios 
percebidos para 
utilização de 
sistemas 
abertos; 

 Barreiras 
percebidas à 
utilização de 
sistemas 
abertos; 

 Importância 
Percebida da 
conformidade 
com os padrões 
de 
interoperabilidad
e / 
interconectividad
e. 

Adoção global de Comércio 
eletrônico (E-business). 

 
Autores: 
XU,S.;ZHU,K.; 
GIBBS,J.(2004) 

 Intensidade da 
concorrência; 

 Ambiente 
regulatório. 

 Tamanho da 
empresa;  

 Âmbito global; 

 Integração da 
empresa. 

 Competência 
tecnológica; 

 Uso de 
tecnologias de 
comércio 
eletrônico 
(Exemplo: 
WWW, EDI, 
EFT); 

 Os profissionais 
de TI. 

Adoção de web Services. 
 
Autores: 
LIPPERT, S. K.; 
GOVINDARAJULU,C. (2006) 

 Confiança no 
serviço do 
provedor Web; 

 Prontidão de 
parceiros do 
negócio;  

 Influência de 
regulamentação; 

 Pressão 
competitiva. 

 Conhecimento 
Tecnológico; 

 Âmbito empresa; 

 Tamanho da 
Empresa. 

 Preocupações 
com a 
segurança; 

 Benefícios 
Percebidos; 

 Barreiras 
Percebidas. 

Adoção de Comércio 
eletrônico (E-business) 

 
Autores: 
ZHU,K.; KRAEMER,K.; 
XU,S. (2003) 

 Disposição dos 
consumidores; 

 Penetração da 
Internet; 

 Pressão 
competitiva; 

 Falta de 
preparação do 
parceiro 
comercial. 
 

 Tamanho da 
empresa; 

 Âmbito da 
empresa. 

 Infraestrutura de 
TI; 

 Competência no 
uso de internet; 

 Competência em 
comércio 
eletrônico. 



 

54 

 

Tipo de estudo 

Fatores considerados 

Contexto 
Ambiental 

Contexto 
Organizacional 

Contexto 
Tecnológico 

Adoção de Comércio 
Eletrônico - B2C 

 
Autores: 
ARDURA,I.R.;ARTOLA,A.M.. 
(2010) 

 Influência 
estrangeira; 

 Influência de 
grandes 
organizações; 

 Enriquecimento 
dos padrões de 
comportamento 
do consumidor; 

 Infraestrutura 
Tecnológica 
disponível no 
mercado; 

 Regulamentação 
aplicada. 

 Credibilidade dos 
canais de 
pagamento; 

 Política de 
promoção da 
internet;  

 Diferenças 
culturais e de 
valores; 

 Investimentos em 
telecomunicação. 

 Apoio da alta 
gerência; 

 Competência da 
firma em 
inovação 
tecnológica; 

 Nível de 
capacitação dos 
funcionários; 

 Nível de 
capacitação dos 
gerentes. 

 Benefícios 
percebidos com 
a utilização de 
comércio 
eletrônico; 

 Custo da 
Tecnologia; 

 Política de 
segurança do 
sistema. 

Experimentos de 
Bioinformática 

 
Autores: 

PITASSI, C. et al. (2014) 

 Características do 
ramo 
biofarmacêutico; 

 Arcabouço 
jurídico-
institucional. 

 Posicionamento 
tecnológico; 

 Capacidade 
tecnológica; 

 Infraestrutura e 
governança de 
TI. 

 Natureza dos 
dados biológicos; 

 Apropriabilidade 
(PI)/disponibilida-
de. 

Percepção da Inovação 
Tecnológica 

 
Autor: 

TAN, T.C.F. (2010) 

 Pressão da 
concorrência 
percebida; 

 Pressão da 
indústria 
percebida. 

 Custo financeiro 
percebido;  

 Competência 
técnica 
percebida; 

 Cultura 
organizacional 
percebida. 

 Sistema de 
qualidade 
percebida;  

 Qualidade da 
informação 
percebida;  

 Impacto 
individual 
percebido;  

 Impacto 
organizacional 
percebido. 

Fonte: adaptado de Molinari, 2012. 

Existem, portanto, muitas teorias usadas em pesquisas sobre adoção e uso 

de TIC, dentre as quais o modelo TOE (TORNATZKY e FLEISCHER, 1990) foi 

escolhido, visando cumprir os propósitos desta pesquisa, pois se trata de um estudo 
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que integra diferentes níveis de análise, considera diferentes dimensões 

organizacionais, e avalia três aspectos fundamentais que influenciam o processo de 

adoção e uso de TIC. 

 

2.4.1 MODELO DE PESQUISA 

Adotando como base os fatores mais recorrentes nos estudos explorados, 

bem como a inclusão do fator “Estratégia Militar no Contexto Geopolítico Brasileiro”, 

e adaptando esses fatores às idiossincrasias do EMA, esta pesquisa seguiu a 

seguinte configuração para o Modelo TOE, aplicado na adoção e uso de TIC: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: adaptado de TORNATZKY e FLECHER, 1990, p. 153. 

Figura 10. Modelo TOE aplicado à análise de adoção de TIC no EMA. 

Ambiente 
 

 Pressão geopolítica; 

 Ambiente regulatório; 

 Estratégia militar. 
 

EMA 
 

 Estrutura organizacional; 

 Apoio do Alto Comando; 

 Investimentos em 
telecomunicações; 

 Infraestrutura de TI; 

 Integração organizacional; 

 Nível de capacitação; 

 Padrão de comportamento do 
usuário da tecnologia. 

Tecnologia 
 

 Fornecedores de tecnologia; 

 Maturidade tecnológica; 

 Padrões de interoperabilidade; 

 Segurança da informação; 

 Benefícios percebidos. 

Adoção de TIC nos 
Escalões Móveis de Apoio da 

FAB 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

3.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

A pesquisa utilizou uma abordagem qualitativa, pois procurou identificar os 

contextos do modelo TOE, proposto por Tornatzky e Fleischer (1990) que 

influenciam na adoção e uso de TIC pelo EMA da FAB. 

 Segundo Michel (2009, p. 37), a utilização de uma abordagem qualitativa se 

justifica quando “[...] considerar que há termos nas respostas dadas tão carregados 

de valores, que só um participante do sistema social estudado, que vive e conhece a 

realidade daquele grupo, pode compreendê-los e interpretá-los”. 

 A pesquisa qualitativa, de forma geral, busca obter informações descritivas 

sobre pessoas, lugares e processos relacionais por meio do contato direto do 

pesquisador com a realidade a ser estudada, a fim de compreender os fenômenos 

segundo a perspectiva dos sujeitos envolvidos na situação em estudo (GODOY, 

1995). 

 Segundo Creswell (2010, p.209) “[...] a pesquisa qualitativa é uma forma de 

investigação interpretativa em que os pesquisadores fazem uma interpretação do 

que enxergam, ouvem e entendem”. Esse autor também argumenta que a pesquisa 

qualitativa é justificada pela busca de uma profundidade sobre as experiências reais 

de um fenômeno, envolvendo a ida do pesquisador ao local, através de métodos 

interativos, de caráter interpretativo.  

 

3.2 TIPO DE PESQUISA 

3.2.1 Quanto aos fins 

 De acordo com a tipologia proposta por Gil (2010), as pesquisas explicativas 
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têm como propósito identificar fatores que determinam ou contribuem para a 

ocorrência de fenômenos. Assim, esta pesquisa foi classificada, quanto aos fins, 

como pesquisa explicativa, e teve como objetivo identificar os fatores que 

influenciam o processo de adoção e uso de TIC pelo EMA da FAB. 

 

3.2.2 Quanto aos meios 

Vergara (2005, p.47) explica que “pesquisa de campo é investigação empírica 

realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos 

para explicá-lo”.  

 Dessa maneira, quanto aos meios, esta pesquisa foi classificada como 

pesquisa de campo, pois pretendeu averiguar empiricamente o fenômeno no seu 

contexto real e buscou compreender, descrever e interpretar um caso concreto, 

através de entrevistas em profundidade.  

 Conforme Michel (2009) esclarece, a pesquisa de campo tem como objetivo 

observar e criticar a vida real, para verificar como a teoria estudada se comporta na 

vida real; ou seja, trata-se de um confronto entre a teoria e a prática. No caso, 

buscaram-se confrontar os três contextos, e seus respectivos fatores constituintes, 

do modelo TOE, de Tornatzky e Fleischer (1990), ao campo real de constituição do 

EMA, no que tange à adoção e uso de TIC. 

 Além disso, os procedimentos metodológicos consistiram de estudos 

bibliográficos de caráter científico (VERGARA, 2005, p.47-48) como: livros, normas, 

dissertações, teses e artigos. A análise do fenômeno apoiou-se no referencial teórico 

selecionado da pesquisa bibliográfica. 

 Por meio do estudo bibliográfico, que proporcionou a necessária 

fundamentação teórica, esta pesquisa buscou realizar investigações acerca da 
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importância da TIC para as organizações; estruturas organizacionais; adoção e uso 

de TIC, incluindo a definição do modelo teórico adotado; e estratégia militar no 

contexto geopolítico brasileiro. 

 

3.3 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA: ESTUDO DE CASO 

 A estratégia metodológica adotada nesta pesquisa foi a de estudo de caso, 

pois pretendeu obter conhecimento detalhado e aprofundando dos fatores que 

influenciam a adoção e o uso de TIC pelo EMA da FAB.   

 De acordo com Yin (2010), o estudo de caso é uma investigação empírica, 

que tem como objetivo verificar um determinado fenômeno, realizado em 

profundidade e em seu contexto com a vida real. O autor afirma, ainda, que o poder 

diferenciador de um estudo de caso está na sua capacidade em lidar com ampla 

variedade de evidências, como documentos, artefatos, entrevistas e observações, o 

que permitiu responder ao problema e atingir os objetivos traçados. 

 Segundo Michel (2009), o estudo de caso é um método que permite estudar 

uma unidade, ou seja, grupo social, família, instituição, situação específica e 

empresa, entre outras. É uma boa estratégia para examinar acontecimentos 

contemporâneos. 

Nesta pesquisa, optou-se pelo estudo de caso único, em virtude do vínculo do 

pesquisador com a organização estudada, o que favoreceu o acesso às informações 

de caráter ostensivo, principalmente no momento da coleta de evidências, 

contribuindo, de forma significativa, para o resultado proposto. 

  

 



 

59 

 

3.4 UNIDADE DE ANÁLISE 

A Doutrina Básica da Força Aérea Brasileira define a missão-síntese da 

Aeronáutica como sendo a manutenção da soberania do espaço aéreo nacional, 

com vistas à defesa da Pátria. Nesse sentido, nomeia diversas missões de 

engajamento da FAB em prol da Segurança Nacional, a saber: Operações Especiais, 

Cívico-Sociais, de Integração Nacional, de Misericórdia e Humanitárias (BRASIL, 

2012). 

Para garantir a interoperabilidade da FAB com as demais Forças Armadas e 

outros órgãos governamentais, em “módulos de forças”, é necessária uma 

sustentação logística efetiva ao contingente militar desdobrado, a qual é realizada 

por Unidades Celulares componentes do Escalão Móvel de Apoio. 

Uma Unidade Celular é, portanto, “um agrupamento constituído de pessoal, 

material e equipamento, sem existência permanente, destinado a apoiar uma 

Unidade desdobrada até o nível de Esquadrão” (BRASIL, 2001).  

Considerando a importância e o papel estratégico da TIC nesse contexto, a 

FAB identificou a necessidade de conceber uma estrutura eventual própria, no 

âmbito do EMA, para provimento de pessoal técnico especializado, processos, 

serviços e recursos de TIC em diversos cenários operacionais.  

Ressalta-se que essa estrutura operacional está alinhada com o novo 

paradigma adotado nas operações e exercícios militares modernos, nas 

calamidades públicas e nas operações interagências, que demandam uma refinada 

sinergia entre os Órgãos do governo. 

A Unidade Celular de Tecnologia da Informação encontra-se inserida no 

escopo de operação do Escalão Móvel de Apoio, prestando apoio de infraestrutura 
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de TIC aos exercícios e operações militares. Desse modo, essa UC permite a 

atuação conjunta do EMA com o Ministério da Defesa, demais Forças Armadas e, se 

necessário, com outros Órgãos Federais, Estaduais e Municipais. O seu propósito é, 

portanto, prover e gerenciar a infraestrutura de TIC, adequando à disponibilidade, 

qualidade e segurança dos meios de TIC necessários à operacionalidade das 

diversas missões institucionais do EMA. 

No cenário atual, o apoio de infraestrutura de TIC às operações militares é 

provido pelos Centros de Computação da Aeronáutica (CCA), sob a coordenação do 

Órgão Central de TI do Comando da Aeronáutica, a Diretoria de Tecnologia da 

Informação (DTI). 

O apoio especializado de TI para as operações e exercícios desenvolvidos 

pelas Organizações Militares da FAB é solicitado à DTI, que, por sua vez, coordena 

com os CCA o atendimento técnico cabível em cada caso, designando pessoal e 

equipamentos necessários ao emprego do EMA. 

 Semelhante às demais funções logísticas consagradas na Doutrina Militar – 

Recursos Humanos, Saúde, Suprimento, Manutenção, Engenharia e Transporte, a 

Tecnologia da Informação atua no ambiente operacional, complementando as suas 

ações de forma sistêmica, a fim de atender aos requisitos de prontidão, mobilidade e 

precisão da FAB. 

 Os Centros de Computação da Aeronáutica atuam em conjunto com o 1º 

Grupo de Comunicações e Controle (1° GCC), que é o responsável técnico pela 

disponibilização de toda a infraestrutura de TI necessária, tais como máquinas do 

tipo “servidor”, computadores, cabeamentos, bem como a infraestrutura de 

comunicação. 
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 O 1° GCC fornece, portanto, a conexão de comunicação, a infraestrutura 

elétrica, bem como providencia as instalações físicas, sob a forma de shelter, para 

acomodação de equipamentos e pessoas. Quando necessário, o 1° GCC ainda 

fornece equipamentos de TI em complemento ao lote propiciado pelos CCA, para 

atender grandes eventos. A título de explicação, um shelter é uma estrutura móvel 

de campanha, construída de material sintético maleável, que possibilita a sua 

montagem em qualquer tipo de terreno, sendo capaz de prover abrigo climatizado a 

pessoas e equipamentos, conforme mostra a Figura 11. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: http://www.sdee.intraer. 

  

No moderno cenário de atuação da FAB, a UCTI desempenha o importante 

papel de prover a infraestrutura necessária de comando e controle para o EMA, 

configurados a partir dos servidores, ativos de rede, links de dados e sistemas de 

TIC para atender as operações e exercícios militares, as situações de calamidade 

SHELTERS  

Figura 11. Shelters utilizados na Operação Guará – EIOP 2013. 
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pública e as operações interagências. Além disso, essa UC deve prover todos os 

meios necessários de defesa cibernética das informações, e a equipe técnica 

necessária para o seu efetivo funcionamento. A Figura 12 representa essa moderna 

concepção de funcionamento da UCTI. 

 
 

 
* Obs: O “site backup” é estrutura redundante de localização física diversa da estrutura principal. 

 
COAT – Centro de Operações Aerotáticas 
EMA – Escalão Móvel de Apoio 
EMO – Estado-Maior Operacional 
FAC – Força Aérea Componente 
SCTIC² – Sistemas de Comunicações e Tecnologia da Informação para Comando e Controle 
UCTI – Unidade Celular de Tecnologia da Informação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DTI. 

 

Considerando a nova estrutura proposta, a UCTI congrega uma estrutura 

móvel integrada ao SCTIC², por meio de comunicação de dados. Dessa forma, a 

UCTI é capaz de atender aos desdobramentos das Unidades Aéreas e Esquadrões, 

em locais com infraestrutura completa, parcial, ou mesmo desprovidas de qualquer 

apoio, proporcionando apoio técnico aos equipamentos disponibilizados na 
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localização física diversa da estrutura principal. 
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EMO – Estado-Maior Operacional. 
FAC – Força Aérea Componente. 
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da Informação para Comando e Controle. 
UCTI – Unidade Celular de Tecnologia da 
Informação. 

 

Figura 12. Estrutura do EMA no novo cenário operacional da FAB. 
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prestação de serviços de TI desdobrados. A atividade de defesa cibernética está 

concentrada no SCTIC², assim como os principais serviços de TIC. 

Em face dos serviços de TIC desdobrados da UCTI encontrarem-se 

concentrados no SCTIC², verifica-se que a comunicação de dados constitui um 

elemento primordial para o funcionamento efetivo do EMA. Assim, a indisponibilidade 

ou degradação do enlace de dados com a UCTI estabelece um fator de 

vulnerabilidade desses escalões móveis. 

Considerando essa vulnerabilidade, o enlace de dados requer especial 

atenção, motivando a necessidade de redundância, com velocidade e qualidade 

idênticas, de enlace de dados entre a UCTI e o SCTIC², sob pena de inviabilizar o 

acesso aos serviços previstos. Além disso, os equipamentos de comunicação devem 

possuir mobilidade suficiente para serem utilizados em locais desprovidos de 

qualquer apoio. 

Dentre os serviços prestados pela UCTI, destacam-se: helpdesk aos usuários; 

auxílio ao usuário na área de TIC; suporte a máquinas clientes e máquinas 

servidoras; suporte de rede (ativos, cabeamento, pontos de acesso, etc); suporte de 

impressoras e no-break. Além disso, é função da UCTI proporcionar ambiente real 

life, ou seja, espaço com computadores, fora da rede da operação ou exercício, que 

tenham acesso a Intranet e internet para utilização em atividades relacionadas às 

suas OM de origem, ou mesmo para a solução de demandas pessoais. 

A unidade de análise deste estudo de caso qualitativo foi definida a partir de 

uma perspectiva de acessibilidade e de conveniência. Estudou-se, portanto, o EMA, 

que é uma Organização Militar eventual da FAB, onde a adoção e o uso da TIC 

garantem a interoperabilidade das suas UC, inclusive com órgãos externos. 
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3.5 SELEÇÃO DE SUJEITOS 

 A definição do critério para a seleção dos sujeitos é um aspecto fundamental 

nos estudos qualitativos, pois interfere diretamente na qualidade das informações 

coletadas, que possibilitam analisar e obter a resposta frente ao problema de 

pesquisa delineado. O estudo qualitativo exige, de forma geral, a realização de 

entrevistas, em sua maior parte em profundidade ou semiestruturadas.         

       Pela facilidade de acesso do pesquisador e por seu conhecimento da OM 

pesquisada, os entrevistados foram selecionados pelo critério da intencionalidade, a 

partir da comprovação de suas experiências no assunto que é objeto desta pesquisa. 

De acordo com Michel (2009), os melhores resultados de uma entrevista 

podem ser logrados, quando os entrevistados fazem parte dos grupos tácitos e 

gerencial da organização, bem como do seu grupo estratégico. Assim, o presente 

estudo entrevistou seis Oficiais Superiores que labutam no campo de atuação do 

EMA, e que trabalhavam em cargos estratégicos da FAB. A escolha de tais 

profissionais levou em consideração algumas razões determinantes.  

Primeiro, por terem tempo suficiente na área logística e operacional da FAB, 

compreendem os aspectos relevantes do tema pesquisado; segundo, por ocuparem 

cargos estratégicos da FAB, têm acesso privilegiado a informações atualizadas 

sobre o assunto; e a terceira razão foi por terem interesse nos resultados desta 

pesquisa. 

A Tabela 4, apresentada a seguir, resume as principais informações dos 

respondentes, salvaguardando o direito de sigilo requerido pelos Oficiais 

entrevistados. 
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Tabela 4. Informações sobre os respondentes da pesquisa. 

OM Posto Cargo Experiência 

COMANDO Coronel Chefe de Seção. 
Planeja, controla e coordena a 

execução orçamentária. 

DIRETORIA Coronel Chefe de Subdiretoria. 
Atuou como idealizador do 
projeto de sistemas de TIC. 

DIRETORIA Coronel Chefe de Subdiretoria. 
Atuou fornecendo o suporte de 
SI para as operações da FAB. 

SUBDIRETORIA Coronel Chefe de Divisão. 
Atuou como Comandante de 
EMA em várias operações 

militares. 

SUBDIRETORIA Major Chefe de Seção. 
Atuou como Chefe de UC em 

exercícios de campanha. 

GRUPO Major Comandante de Esquadrão 
Atuou fornecendo a 

infraestrutura de TIC para 
diversas operações da FAB. 

Fonte: elaboração própria. 

  

3.6 COLETA DE EVIDÊNCIAS 

Yin (2010) destaca que o processo de coleta de evidências para os estudos 

de caso é mais complexo que os adotados em outros métodos de pesquisa. Dessa 

forma, a coleta de evidências desta pesquisa foi realizada em conformidade com os 

princípios propostos pelo referido autor, com uso de múltiplas fontes de evidências. 

Tal metodologia permite a escolha de uma única fonte de evidência − ou as 

mais adequadas ao estudo ou aquela que o pesquisador esteja mais familiarizado. 

Porém, em um estudo de caso, a adoção de fonte única de evidência não é 

recomendada (YIN, 2010). 

Por esse motivo, a presente pesquisa utilizou múltiplas fontes de evidência, 
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tais como: dados documentais, entrevistas e observação direta, com o objetivo de 

constituir um estudo de caso completo e responder à questão formulada com mais 

subsídios. Cabe ressaltar que somente foram coletadas evidências de documentos 

ostensivos, ou seja, de domínio público. 

A coleta de evidências desta pesquisa foi realizada através de entrevistas 

qualitativas semiestruturadas, seguindo um roteiro básico organizado de acordo com 

o referencial teórico, conforme apresentado no Apêndice A. Segundo Yin (2010), as 

entrevistas semiestruturadas são consideradas fontes de informação das mais 

importantes para o estudo de caso. Portanto, foram realizadas entrevistas com 

Oficiais Superiores que possuem comprovada experiência na FAB, a fim de 

identificar quais são os fatores que influenciam na adoção e uso de TIC pelo EMA. 

Segundo Michel (2009), nas entrevistas semiestruturadas, o entrevistado tem 

liberdade para discorrer sobre cada assunto, na direção que considere mais 

adequada. Portanto, o roteiro desta pesquisa foi composto por perguntas 

previamente elaboradas, mas sofreram alterações sempre que foi necessário. O rol 

das perguntas ficou sujeito à flexibilidade, com o fito de acompanhar as respostas, 

opiniões e ideias dos entrevistados.  

Para Michel (2009, p.68) a entrevista pode ser entendida como:  

“Encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações 
a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de natureza 
profissional. É considerada um instrumento de excelência da investigação 
social, pois estabelece uma conversação face a face, de maneira metódica, 
proporcionando ao entrevistado, verbalmente, a informação necessária”.  

 

Todas as entrevistas foram concretizadas no ambiente profissional dos 

entrevistados. Segundo Creswell (2010), os pesquisadores qualitativos tendem a 
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coletar dados no campo ou no local em que os entrevistados vivenciam a questão ou 

problema que está sendo estudado. 

Michel (2009), contudo, argumenta que pode existir dificuldade de expressão 

ou comunicação de ambas as partes, induzindo a uma falsa interpretação. Porém 

essa técnica constitui uma oportunidade adequada para a obtenção de dados 

importantes para a pesquisa, que não se encontram em fontes documentais. 

Por trabalhar na unidade de análise, a observação direta também foi utilizada 

pelo pesquisador, como fonte de evidências, de forma a complementar as 

informações obtidas por meio das demais fontes. De acordo com Yin (2010), a 

evidência observacional é útil para proporcionar informações adicionais sobre o 

assunto pesquisado. 

Por fim, manter o encadeamento das evidências é outro princípio que 

aumenta a confiabilidade do estudo de caso. O objetivo desse encadeamento é 

possibilitar que um observador externo siga a derivação de qualquer evidência das 

questões de pesquisa iniciais para finalizar as conclusões do estudo de caso (YIN, 

2010). Assim, as fontes de evidências apresentadas possibilitaram assegurar a 

qualidade no processo de coleta de dados, assim como aumentaram a confiabilidade 

dos resultados da pesquisa. 

 

3.7 ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS 

 Qualquer técnica de análise de evidências, em última instância, significa uma 

metodologia de interpretação. Como tal, possui procedimentos peculiares, 

envolvendo a preparação das evidências para a análise, visto que esse processo 
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“consiste em extrair sentido dos dados de texto e imagem” (CRESWELL, 2010, p. 

194). 

 As evidências levantadas por meio da literatura que compõe o referencial 

teórico da presente pesquisa sustentaram a argumentação acerca do objetivo geral 

do presente estudo. 

No que se refere à análise das evidências coletadas através das entrevistas 

semiestruturadas, foram adotados tratamentos dentro da abordagem qualitativa, 

através da análise de conteúdo, uma vez que é considerada uma técnica que visa 

identificar o que está sendo dito a respeito de determinado tema (VERGARA, 2005). 

Segundo Bardin (1997), a análise de conteúdo trata o discurso, 

desmembrando-o em categorias, nas quais os critérios de escolha e de delimitação 

orientam-se pela dimensão da investigação. Os temas relacionados ao objeto de 

pesquisa são, então, identificados nos discursos dos sujeitos pesquisados. Dessa 

forma, foi possível verificar o que as pessoas verbalizaram, associado à importância 

que atribuíram às categorias do modelo TOE, proposto por Tornatzky e Fleischer 

(1990). 

Assim, depois de decorridas as gravações e as respectivas transcrições, as 

narrativas dos entrevistados foram analisadas, a fim de identificar como atuaram os 

fatores que afetaram a adoção e uso de TIC pelo EMA.  

Em seguida, esses fatores foram agrupados em categorias, conforme o 

modelo de adoção de TIC proposto nesta pesquisa, identificando-se, nos relatos das 

entrevistas, os fatores a serem incluídos nessas categorias pré-definidas. 
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Posteriormente, procedeu-se à análise de conteúdo das categorias, amparada 

em procedimentos interpretativos, confrontando os resultados obtidos com o 

problema de pesquisa, e formulando em seguida a conclusão da pesquisa. 

No que se refere à observação direta, ela proporcionou informações 

adicionais, que contribuíram para o entendimento do objetivo deste estudo, uma vez 

que dela tomaram parte pessoas envolvidas na situação investigada. 

Após a concretização da pesquisa empírica, realizou-se uma triangulação das 

evidências, aproveitando as diferentes fontes de evidências, tais como: as pesquisas 

bibliográficas, as entrevistas e a observação direta. A triangulação dos instrumentos 

de coleta de evidências permitiu assegurar maior validade e credibilidade à pesquisa 

de campo realizada. 

 

3.8 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

 Uma das limitações desta pesquisa refere-se à impossibilidade de 

generalização do estudo realizado. Porém, segundo Yin (2010, p. 36), o estudo de 

caso, como os experimentos, “[...] são generalizáveis às proposições teóricas e não 

às populações ou aos universos”. Assim, as conclusões deste estudo de caso único 

não são passíveis de serem generalizadas para outros modelos organizacionais. 

Tratando-se de uma pesquisa qualitativa, a interpretação dos dados possui 

caráter subjetivo. Segundo Michel (2009), a pesquisa qualitativa encontra limitação 

quanto à subjetividade do pesquisador durante a análise realizada do levantamento 

de evidências. As interpretações em torno das declarações dos entrevistados e de 

outras fontes de evidências consultadas são guiadas pela percepção do pesquisador 
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e, ocasionalmente, passíveis de vieses em algumas colocações. 

Por esse motivo, e devido à própria história de vida do pesquisador, como 

colaborador da organização estudada, pode ter ocorrido certa influência na 

interpretação das respostas dadas pelos entrevistados. Contudo, buscou-se manter 

imparcialidade e neutralidade em todas as análises.  

Como forma de minimizar tal limitação, esta pesquisa se desenvolveu 

ancorada na coleta de múltiplas fontes de informação, possibilitando o seu confronto 

por triangulação das evidências, a fim de assegurar sua confiabilidade (VERGARA, 

2005). 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo, após as transcrições das entrevistas realizadas, identificaram-

se os fatores que influenciam na adoção e uso de TIC pelo EMA. Inicialmente, 

apresentam-se as categorias referentes ao contexto ambiental: pressão 

geopolítica, ambiente regulatório e estratégia militar. 

A pressão geopolítica está intimamente ligada às questões mundiais que 

afetam as decisões políticas do Brasil e de concorrência da indústria de defesa, que 

demandam a capacidade organizacional para alcançar continuamente elevados 

níveis de produtividade e qualidade, a fim de criar e manter um elevado 

desempenho na prestação de serviços à sociedade brasileira. Assim, apresentam-se 

os seguintes relatos, alinhados à categoria pressão geopolítica, do contexto 

ambiental: 

“Na realidade, a gente acabou de ver aí a definição no processo de 
aquisição das aeronaves de combate da Força Aérea [...] A gente vê a 
Marinha investindo em submarino nuclear. No Exército também, 
investimento em novos tanques de combate. [...] A questão do pré-sal é 
significativa, porque se você não tem a capacidade de defender as nossas 
áreas territoriais, na medida em que a exploração do pré-sal desperta 
grandes interesses em outros países... [...] Tem a estratégia nacional de 
defesa que direcionou, dividiu entre as forças algumas áreas específicas; a 
área cibernética com o Exército; a área espacial com a Aeronáutica. 
(Entrevistado: Coronel Gama) 
 
“O que eu vejo que o mundo está vivenciando, como foi o caso agora da 
invasão por parte dos Estados Unidos das informações do Brasil etc., eu 
acho que isso aí tem que ser bem observado, com muita atenção, para que 
não deixemos que nossas informações se tornem muito frágeis – 
principalmente quem vai operar num campo, como é o campo de operações, 
campanhas, [...], mas principalmente na nossa área, que é a guerra, 
informação é vital; quem tiver acesso à informação vai ter conhecimento de 
tudo”. (Entrevistado: Coronel Alfa) 
 
“E essa parte cibernética realmente é uma preocupação. E é importante que 
as pessoas se preocupem e que haja um trabalho não só de defesa, mas de 
inteligência operacional, [...], porque isso é o futuro”. (Entrevistado: Coronel 
Bravo) 
 
“Existe todo um apoio que você tem que prestar, tem que participar nas 
necessidades da ONU, seja em catástrofe, seja em operações de paz – o 
Haiti é muito pouco, é só uma localidade –, outras missões que não 
somente na África, em países perigosos. Então, a participação do país que 
quer ter uma posição de reconhecimento, ele tem que ter a capacidade de 
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operar muito mais eficaz, para poder atingir um status de membro 
permanente no Conselho de Segurança da ONU”. (Entrevistado: Major 
Épsilon) 
 
 

Acerca do ambiente regulatório, ressalta-se a complexidade da legislação 

da área de defesa, regida pela Constituição Federal de 1988, que define a 

composição e destinação das Forças Armadas, e demais legislações 

complementares. A Magna Carta revisou o papel dessas estruturas, bem como 

reformulou a política de segurança nacional, em um novo contexto democrático 

interno. 

No que diz respeito ao emprego do Poder Militar Nacional, a Doutrina Militar 

de Defesa é o documento de nível estratégico que estabelece os fundamentos 

doutrinários, que visam ao emprego de forças militares na defesa da Pátria e em 

outras missões previstas na Constituição Federal, nas leis complementares e em 

outros diplomas legais. 

No âmbito da FAB, a Doutrina Militar Aeroespacial aborda os princípios, os 

conceitos, as normas e os procedimentos relacionados ao emprego do Poder Militar 

Aeroespacial em tempos de paz, crise ou guerra, e divide-se em três níveis: 

estratégico, operacional e tático. A Doutrina Básica da FAB é o documento 

estratégico dessa Doutrina Militar Aeroespacial, sendo estabelecida em 

concordância com a Doutrina Militar de Defesa.  

A Doutrina em Nível Operacional e Tático é de competência dos Órgãos de 

Direção Setorial do COMAER, que definem os conceitos, as normas e os 

procedimentos que orientam o planejamento, a execução e o controle das Ações de 

Força Aérea em uma operação militar ou em uma operação aeroespacial, e os 

procedimentos a serem seguidos na execução das Ações de Força Aérea que 

sustentam o emprego do Poder Militar Aeroespacial. 
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O Planejamento Estratégico Militar é condicionado pela Política de Defesa 

Nacional, pela Estratégia Nacional de Defesa, pela Política Militar de Defesa (PMD), 

pela Estratégia Militar de Defesa e, finalmente, pela Doutrina Militar de Defesa. 

A Doutrina Básica da Força Aérea Brasileira (2012) decorreu da necessidade 

de atualizar os princípios e os conceitos basilares para o emprego da FAB, 

considerando a incorporação de novas tecnologias e experiências inovadoras. 

Dessa forma, 

Diante da possibilidade de uma evolução da crise para um conflito armado, 

podem ser desencadeadas, entre outras, as seguintes medidas: 

a) ativação dos comandos operacionais previstos na Estrutura Militar de 

Defesa; 

b) atualização e implementação dos planos elaborados no estado de paz; 

c) adjudicação de forças operativas e de apoio das três Forças aos 

Comandos Operacionais ativados; 

d) desdobramento total ou parcial das forças militares para as áreas de 

interesse; e 

e) decretação da Mobilização Nacional, se necessário.  

A Sustentação ao Combate é uma Tarefa essencial à condução das 

operações militares, pois envolve Ações de Força Aérea que proporcionam as 

infraestruturas, os serviços e os recursos materiais e humanos, necessários ao 

emprego do Poder Militar, disponibilizadas em estruturas como as que se 

apresentam na Figura 11, que constituem o Escalão Móvel de Apoio. 
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Figura 13. Instalações temporárias para centros de C2 e outras funções. 

Fonte: CECOMSAER. 

 

Contudo, a concepção de tais estruturas ainda não se encontra plenamente 

definida no âmbito da Força Aérea Brasileira. Com relação ao ambiente 

regulatório, apresentam-se os seguintes relatos:  

“As que têm se destacado mais, vamos dizer assim, que absorveram, 
assumiram a responsabilidade com maior intensidade é a UCI, a unidade 
celular de intendência, e também a unidade celular de saúde; [...] O que a 
gente viu durante esses anos? Como as outras unidades não assumiram o 
seu papel dentro do EMA [...]. A intendência absorveu essa parte”. 
(Entrevistado: Coronel Alfa) 
 
“O que eu posso dizer é o seguinte: [...] A gente tem uma legislação hoje 
que conceitualmente vai de encontro ao que a doutrina da defesa prevê. [...] 
Entretanto, vem sendo veiculado, a gente percebe esforços no sentido de 
criar essa unidade celular de tecnologia da informação, [...]. Se você 
procurar alguma legislação, você não vai encontrar alguma norma que diga 
o que é a UCTI, a sua definição, a sua composição, a sua organização, os 
seus protocolos de operação, o que ela tem de fazer. Simplesmente o que 
eu percebi é que foi um ensaio, é um teste: vamos criar uma unidade que 
vai servir de protótipo, a UCTI”. (Entrevistado: Major Sigma) 
 
“Os escalões móveis de apoio já existem há muito tempo. [...], mas uma 
norma antiga trata sobre isso, mil novecentos e não sei o quê. [...] O Manual 
das Unidades Celulares é de setenta e seis”. (Entrevistado: Coronel Gama) 

 
 

A estratégia militar diz respeito não apenas ao emprego das Forças 

Armadas em tempos de guerra, mas também ao uso do Poder Nacional em tempos 

de paz, com a finalidade de dissuadir a guerra, desenvolvendo um ambiente de 

segurança. 
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Com relação à estratégia militar, seguem os seguintes relatos dos 

entrevistados: 

“O papel das Forças Armadas tem mudado. [...] Tem a estratégia nacional 
de defesa que direcionou, dividiu entre as Forças algumas áreas específicas; 
a área cibernética com o Exército; a área espacial com a Aeronáutica”. 
(Entrevistado: Coronel Gama) 
 
“Essa necessidade surgiu em 2013 em âmbito nacional. Não tinha 
propaganda maior do que essas invasões de políticos, de comunicações 
governamentais, empresariais, estratégicas para a nossa nação. [...] Porque 
o ser humano é, muitas vezes, a parte mais fraca do elo da corrente – por 
mais que você tenha segurança, tem vários casos de vazamento de 
informações por parte do indivíduo. Então, tem que ter uma parte doutrinária 
muito grande. [...] A adoção de novos procedimentos doutrinários e novas 
tecnologias, novos equipamentos, de forma a tornar isso uma prioridade”. 
(Entrevistado: Major Épsilon) 
 
 

A seguir, são exibidas as categorias do contexto organizacional: estrutura 

organizacional, apoio do Alto Comando, investimentos em telecomunicações, 

infraestrutura de TI, integração organizacional, nível de capacitação e padrão 

de comportamento do usuário da tecnologia. 

A estrutura organizacional diz respeito ao modo como as partes da 

organização são configuradas e especifica e formaliza os seus relacionamentos, 

procedimentos, controles, autoridade e processos de tomada de decisão da 

organização. Sobre a estrutura organizacional, apresentam-se os seguintes relatos 

dos entrevistados: 

“Com essa ideia da UCTI, surgiu o caminhão. A gente trabalhava em 
barraca, que não é recomendado, por causa de poeira. Então, com um 
caminhão, a gente ganha uma mobilidade maior”. (Entrevistado: Tenente-
Coronel Delta) 
 
“Então, o EMA seria uma organização militar que não é permanente, é uma 
organização eventual, ela é ativada quando existe a necessidade de um 
desdobramento de uma fração da Força Aérea para apoiar uma unidade 
aérea ou uma unidade de aeronáutica. [...] O escalão móvel de apoio é uma 
reunião de grupos especializados, células especializadas em várias áreas 
do que a gente poderia chamar de uma logística de campanha ou uma 
logística operacional”. (Entrevistado: Coronel Gama) 
 
“O EMA, o escalão móvel de apoio, é uma estrutura organizacional e faz 
parte da infraestrutura de apoio logístico às operações militares. E ela é um 
conceito ímpar, nenhuma outra Força Armada tem a mesma estrutura que a 
gente tem, nenhuma Força Armada do mundo [...] Então, essas fatias, 
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essas frações de cada um dos esquadrões que se desdobram são 
chamadas de unidade celular. É unidade celular por quê? “Celular” porque a 
definição de célula é “unidade morfológica e fisiológica”. Então, as unidades 
celulares têm a mesma forma e função das suas unidades de origem, 
daquelas que as criaram”. (Entrevistado: Major Sigma) 

 

O apoio do Alto Comando diz respeito às políticas, diretrizes e metas a 

serem alcançadas no processo de adoção e uso de TIC, sobretudo porque o EMA 

ainda não se encontra plenamente estruturado na FAB. Além disso, é de 

fundamental importância o provimento de todos os elementos, devidamente 

normatizados, que possibilitem a plena operação do EMA.  

Nesse sentido, destacam-se os seguintes relatos dos entrevistados, 

relacionados com o apoio do alto comando: 

“Depois do acidente da Gol, que foi um marco divisório entre a estrutura e a 
concepção anterior de apoio a unidades deslocadas, isso demonstrou que 
nós precisávamos nos adaptar para poder enfrentar essas adversidades. 
Durante o acidente da Gol, um dos primeiros militares nossos que chegaram 
ao local, que foram do Pára-SAR, não tiveram apoio nenhum, a não ser do 
dono da fazenda onde eles pousaram, que prestou apoio de alimento, de 
água etc”. (Entrevistado: Coronel Alfa) 
 
“E o pessoal do COMGAR tem de pensar nisso [...], também para que as 
coisas evoluam, senão não vai evoluir. [...] Eu acho que o principal é... eu 
não vou ficar falando mal do chefe, mas eu acho que é planejamento, 
capacitação, pessoal. Vou dar um exemplo. [...] se o cara trabalhar ou não 
vai ganhar a mesma coisa, não existe um incentivo. [...] Então, o cara que é 
engenheiro às vezes fala: “Quatro horas eu vou embora”. Faz a vidinha dele 
e vai embora. Aí as coisas não acontecem. Muitas vezes o pessoal fica 
abalado. Hoje se o cara trabalha para uma empresa aí fora é muito mais 
vantajoso. Tem muita gente indo embora. Dentro da Força Aérea só fica às 
vezes o cara que não tem muito preparo, que não quer nada. Aquele cara 
que é bem preparado, é difícil de ele ficar na Força Aérea – principalmente 
engenheiro etc. [...] Mas o grande problema disso tudo principalmente é a 
falta de pessoal... não é nem falta de pessoal, falta de gerência de pessoal. 
Porque tem pessoal, mas está uma zona”. (Entrevistado: Coronel Bravo) 
 
“Lá no CPEA está sendo feito um trabalho, um EARA, que é estudo de 
assuntos relevantes da Força Aérea, uma coisa assim. Está sendo feita uma 
reengenharia desse sistema de apoio logístico. [...] Esse conceito de 
unidade celular está sendo revisto. Eles vão criar um grupamento logístico, 
uma coisa assim; grupamento de intendência, ou força-tarefa ou... Não tem 
o nome ainda definido, de como eles vão alterar essa composição”. 
(Entrevistado: Major Sigma) 
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Além desses aspectos relacionados com o contexto organizacional, 

destacam-se os investimentos em telecomunicações como fator crucial para o 

sucesso das operações do EMA, principalmente no que diz respeito à adoção e uso 

de TIC. Os seguintes relatos dos entrevistados foram aderentes ao fator 

investimentos em telecomunicações: 

“Não há dúvida que existe um grande impacto no investimento na área de 
defesa. A própria indústria nacional tem se mobilizado muito para ocupar 
esse espaço. A Embraer vem adquirindo empresas na área de defesa. [...]. 
Certamente”. (Entrevistado: Coronel Gama) 
 
“A gente está com muitas transformações ocorrendo simultaneamente. [...] 
Porque os recursos para defesa estão cada vez mais minguados”. 
(Entrevistado: Major Sigma) 
 
“Nós vimos aí recentemente o que aconteceu com o próprio Governo 
Federal. [...] De fato, o Ministro de Defesa estava reclamando de orçamento 
insuficiente para que se implementem as medidas que agora se tornaram 
necessárias, porque saiu na imprensa. Então, eu acho que se não houver 
um investimento sério, uma profissionalização maior dentro das forças 
armadas, o que requer maior treinamento de pessoal, os melhores 
equipamentos e estrutura, vai ser muito difícil que o país consiga obter o 
respeito necessário, o reconhecimento para poder ocupar um lugar desses 
na ONU, se tornar membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. 
O que é muito mais que a diplomacia”. (Entrevistado: Major Épsilon) 

 

Infraestrutura de TI refere-se ao conjunto de elementos que apoiam os 

sistemas de informação utilizados em uma organização, bem como auxiliam na 

solução de problemas relativos ao seu funcionamento, identificando as limitações e 

possibilidades de aplicação de soluções de TI, com vistas à melhoria dos processos 

existentes, além de tratar da sua integração, funcionamento, documentação, 

acompanhamento, manutenção e gestão, envolvendo as seguintes áreas: 

instalações físicas, hardware, software, redes, Internet, Intranet, bancos de dados e 

colaboradores para gerenciar a informação. 

Uma inadequada Infraestrutura de TI dificulta a garantia da qualidade e 

compatibilidade das informações geradas, a distribuição precisa e tempestiva de 
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conhecimentos e o apoio ao processo de tomada de decisões. Acerca da 

infraestrutura de TI, apresentam-se os seguintes relatos dos entrevistados: 

“Montamos as máquinas, que já saem pré-configuradas daqui. A gente leva, 
monta, levanta e disponibiliza com redundância, para evitar problema de 
queda, perda de serviço. Nós temos equipamentos separados para isso. A 
parte de infraestrutura também. Suíte e cabeamento nós levamos, de vinte a 
vinte e cinco suítes só para montar essa infraestrutura. As estações de 
trabalho também; hoje nós temos quatrocentos notebooks para poder 
empregar. Então, uma rede até quatrocentas estações de trabalho nós 
temos como montar e manter”. (Entrevistado: Tenente-Coronel Delta) 
 
“Hoje existe uma distinção que nos parece bastante clara em relação ao 
papel do GCC. Ele chega na área de um acampamento, busca o sinal, um 
link com a internet, com a Intraer, disponibiliza aquele ponto de sinal; e aí 
entra a TI operacional para pegar esse sinal e distribuir na área de 
acampamento para utilização de todos os militares que estiverem 
envolvidos na operação. Então, ela disponibiliza a parte física e de sistema. 
[...] E a TI pode distribuir esse sinal para o acampamento tanto por meio 
físico, como também já existe um dispositivo de wi-fi. [...] E até onde eu 
tenho informação, a TI dispõe hoje de um sistema desses com todos os 
requisitos de segurança, mesmo com a disponibilização do sistema sem fio”. 
(Entrevistado: Coronel Gama) 
 
“Então, a gente conseguiu colocar tudo isso aí por fibra ótica, sem precisar 
tocar no nosso satélite. E a partir do momento que chegava nos switchs, 
roteadores, entrava o trabalho do CCA, de configurar os servidores, a rede 
interna”. (Entrevistado: Major Épsilon) 
 

Integração organizacional versa sobre o incremento de iniciativas que 

buscam coordenar posicionamentos contraditórios entre os integrantes de uma 

organização, decorrentes de aspectos intrínsecos da sua cultura, assim como 

minimizar as barreiras funcionais existentes, quando há objetivos contraditórios entre 

os diversos processos organizacionais. Acerca da integração organizacional, 

apresentam-se os seguintes relatos:  

“Nós temos também algumas células que não são doutrinariamente 
consideradas como de logística, mas tem a parte de comunicação e controle 
com os equipamentos do GCC e temos também a parte de segurança e 
defesa. Também não é considerada de logística, mas é fundamental para 
integrar”. (Entrevistado: Coronel Gama) 
 
“Existe um setor chamado DTCEA-TM dentro do DECEA, que cuida dessa 
área, da parte de MAN, WAN. Administra essa área. E pensou-se em passar 
para o CCA. [...] porque isso era importante ser incorporado pelo CCA, 
porque as coisas evoluiriam, nem que o CCA passasse para lá. É 
importante que os dois tinham que estar juntos, porque uma coisa depende 
da outra. [...] A cibernética está começando a se desenvolver, as coisas 
estão começando a evoluir”. (Entrevistado: Coronel Bravo) 
 
“Primeiro passo é definir até onde vai a atuação do escalão móvel de apoio, 
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[...]. As UCIs pertencem ao COMGEP. E o GCC pertence ao DECEA. Então, 
tem que definir qual o papel de cada um. DCI e GCC já têm um 
entendimento prático do que cada um tem feito. Um grupo de trabalho que 
eu participei no ano passado foi uma das iniciativas. Então, [...] ficou 
registrado na ata que o COMGEP tinha que ter reuniões unilaterais para 
definir qual o papel de cada um, até onde cada um vai andar. A FAB acha 
que tem que ter um gerenciador, uma pessoa para gerenciar o que é do 
COMGEP, o que é do COMGAP, o que é do DECEA. Ou ter o comandante 
do EMA, que a gente já faz a escala; a parte de redes estratégicas de ação 
militar do GCC; a parte de rede lógica; redes físicas de ação militar para a 
DTI, do COMGAP; a parte de infraestrutura elétrica; a parte dos shelters”. 
(Entrevistado: Major Épsilon) 
 
“A gente está procurando se antecipar bastante nas coisas, mas muita coisa 
é em cima da hora.[...] A gente tem esse plano, por exemplo, para enchente, 
a gente participa de ACISO, vai lá e monta. Agora, antes de tudo isso aí 
tinha de ver para que serve a UCI, o EMA, o escalão móvel de apoio. Qual o 
objetivo? Porque hoje a gente só o usa para fazer o quê? Para exercitar, 
exercício? [...] A gente, com o GCC, responde rápido. Agora, basta a 
autoridade definir. Não pode ser: “vê aí”. Não: “Vai para lá”, e definir prazos, 
o que ele quer e ir montando. É esse negócio, a gente depende muito 
desses outros aí. Porque se a gente chegar lá e não tiver energia, não tiver 
estrutura, não tem o que fazer. [...] É bom definir também um coordenador, 
porque tem a engenharia, telecomunicações. Mas, aí, ele faz contato aqui 
com o CCA e aqui tem outro cara que coordena só essa fração aqui. Cada 
um tem a sua. Agora, o difícil é coordenar todas... O cara tem de saber: 
engenharia tem de chegar antes. Eu posso chegar junto com a engenharia, 
mas eu vou ficar lá dois dias sentado sem trabalhar. Aí tem de fazer 
coordenação disso aí”. (Entrevistado: Tenente-Coronel Delta) 

 

A capacitação pode ser entendida como o processo planejado e ininterrupto 

de aprendizagem, que se vale de uma série de ações de treinamento, a fim de 

promover o desenvolvimento técnico dos colaboradores. Esse processo envolve o 

descongelamento de padrões comportamentais ultrapassados, a internalização de 

novos conhecimentos, habilidades e atitudes, e o recongelamento nos novos 

padrões comportamentais requeridos. A respeito do nível de capacitação, foram 

identificados os seguintes relatos:  

“Por exemplo, quando os oficiais vêm para cá para o CCA, logo que eles 
chegam a gente faz a parte de capacitação. Os oficiais têm curso de pós-
graduação. Então, eles vêm com um curso de formação de lá de fora e, aqui, 
a gente define em qual área ele vai trabalhar e dá o curso naquela área. Da 
hora que ele chega até ele ficar pronto para sair na missão sozinho, por 
exemplo, a gente leva uns dois anos. [...] Depois a gente tem alguns cursos 
específicos, dependendo do tipo de serviço que ele vai trabalhar”. 
(Entrevistado: Tenente-Coronel Delta) 
 
“Tem vários cursos dentro da área de sistema de controle do espaço aéreo, 
cursos de rede, que desenvolve novas tecnologias, que você aprende a 
trabalhar com ativos de rede satelitais, comunicações em HF, VHF, UHF, 
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com software de frequência, com criptografia. Então, nós temos vários 
cursos. Cursos de formação, cursos de aperfeiçoamento nessas áreas, de 
forma que os nossos militares se atualizem e consigam montar uma 
infraestrutura tanto em locais onde já existe alguma coisa, ou seja, só 
melhorando a infraestrutura local, quanto em locais totalmente desprovidos, 
que você queira montar uma área que nem energia elétrica tem, nós temos 
a capacidade de começar do zero, [...]”. (Entrevistado: Major Épsilon) 
 
“Porque você não forma um cara de segurança da informação da noite para 
o dia. Então, fiz o curso de segurança da informação, sei tudo agora, vou 
ser o dono do escalão móvel. Não é assim. [...] Se você for do ITA, você não 
sabe nada. O cara do ITA chega lá, ele não sabe nada. Ele tem de se 
especializar em alguma coisa. [...] Mas ele pega know how só depois de 
alguns anos. Ele não pega o curso da noite para o dia. Não é só um curso. 
O cara tem de ter uma trajetória, uma experiência adquirida com alguns 
anos na área de segurança da informação, tem de ter uma experiência já 
vivida – na parte de segurança da informação principalmente, na parte de 
network”. (Entrevistado: Coronel Bravo) 
 
“Nossa doutrina é realmente prontidão operacional e pronta-resposta – a 
gente procura estar apto cada vez mais a poder atender esse requisito. [...] 
Todo ano a gente faz um estágio, nós temos capacitado aí algo em torno de 
setenta e cinco graduados por ano no Brasil inteiro – de Manaus, de Belém. 
Então, eu desdobro daqui com um grupo e chego no local, e eu agrego mais 
outros elementos, que já são elementos pré-qualificados, que já operam 
regularmente nos exercícios na região onde eles atuam”. (Coronel Gama) 
 

O padrão de comportamento do usuário da tecnologia trata da influência 

que o usuário de TIC pode exercer sobre o processo de adoção de determinada 

solução por parte da organização. Assim, o usuário de TIC pode interferir na 

definição das prioridades de geração, distribuição, qualidade, precisão, utilização e 

controle das informações, fundamentais na criação do conhecimento e no 

estabelecimento de linhas de ação capazes de reduzir as incertezas na tomada de 

decisão. 

Além disso, tais usuários demonstram normalmente alto grau de interesse no 

contexto de TIC que viabilizem a melhoria do fluxo de informações pelos diversos 

níveis organizacionais. A esse respeito, apresentam-se os seguintes relatos:  

“Não, eu sou simplesmente um usuário. Eu sou um usuário de um aplicativo 
que a Força estabeleceu como padrão. Agora, quem criou, se foi o CCA, o 
UCTI, eu não sei”. (Entrevistado: Major Sigma) 
 
“Como eu te falei, na realidade os sistemas são os mesmos, não muda 
nada. Eu só preciso ser capaz de me deslocar e levar esses sistemas que a 
gente opera em tempos de paz para o ambiente de campanha. [...] O que eu 
preciso, que é importante, é, estando desdobrado, dispor desse apoio do 
GCC e da TI, eu ter acesso a todos esses sistemas”. (Entrevistado: Coronel 
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Gama) 
 
“O pessoal usa muito a parte de rede, a parte de sistema; para utilização 
dos sistemas que a Força Aérea dispõe para sistemas corporativos, isso aí 
eu vivenciei durante as operações”. (Entrevistado: Coronel Alfa) 
 
“Porque escalão móvel tem uma característica: ele leva a TI para onde 
houver necessidade de troca de informações. [...] Então, depende muito de 
qual informação você está trocando. A sua preocupação tem de se ater a 
que as informações estejam seguras. Nessa troca de informação haja 
disponibilidade, integridade, confiabilidade e... (esqueci) para que exista 
segurança da informação dentro das informações e que os servidores 
estejam funcionando bem, a network em si funcione bem”. (Entrevistado: 
Coronel Bravo) 
 
“A gente tem que ter a parte de controle cibernético, a parte de rede física, 
rede lógica, telefonia, satélite, tanto na banda C, [...] quanto a banda X, que 
é do Ministério da Defesa, porque as operações conjuntas que estão 
ocorrendo ao longo do ano, os grandes eventos, é a nossa maior demanda, 
é a nossa principal função. Tem a parte dos VANTS, aeronaves não 
tripuladas, que por enquanto funcionam no link da banda X, da Defesa, o 
serviço é provido pelo GCC”. (Entrevistado: Major Épsilon) 
 
“A gente tem os serviços que a gente disponibiliza. Então, a gente faz o 
contato com esses usuários para ver que tipo de serviço ele vai... vai 
dimensionar a estrutura que ele quer, ver os serviços que ele quer e 
customizar algumas coisas. [...] O problema que tem em relação com o 
usuário é que normalmente ele quer tudo. Não tem medida nas coisas. Ele 
quer as facilidades. Só que, em contrapartida, a parte de segurança... [...] 
“Eu quero usar o pendrive na máquina”. “Temos esse tipo de problema 
assim”. Então, a gente apresenta, mede. Mas, por exemplo, “mesmo com os 
problemas a  gente vai colocar o pendrive”. A gente coloca. [...] Vírus. [...] A 
gente tende a segurar um pouquinho as coisas porque senão, na hora do 
emprego real, não vai ter como manter, não vai ser treinado. (Entrevistado: 
Tenente-Coronel Delta) 
 

A partir deste ponto, serão apresentadas as categorias do contexto 

tecnológico: fornecedores de tecnologia, maturidade tecnológica, padrões de 

interoperabilidade, segurança da informação e benefícios percebidos.  

No que diz respeito aos fornecedores de tecnologia, constata-se que as 

organizações têm buscado o desenvolvimento de parcerias duradouras para a 

gestão de seus recursos, estabelecendo com seus fornecedores uma interação 

comercial baseada na união de esforços e na confiança mútua, a fim de obterem 

benefícios competitivos duradouros para ambos, em uma relação “ganha-ganha”. 

No caso das Forças Armadas, devido à necessidade de observar os aspectos 

legais que regem a contratação de bens e serviços na administração pública, 
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constata-se que a contratação de determinado fornecedor que porventura apresente 

o menor preço, através de processos licitatórios probos, nem sempre facilita o 

desenvolvimento dessas parcerias. Com relação aos fornecedores da tecnologia, 

apresentam-se os seguintes relatos:  

“Nós desbravamos o Brasil. [...]. Passávamos os cabos lá, e aí o DEPV, 
junto, fazia a tal da Telesat, que foi contratada. E fazíamos esse cabo, essa 
comunicação chegar até o Telesat, que estaria integrando a outros Telesats, 
outras antenas. Existia uma infraestrutura e os servidores que nós 
colocávamos nas bases. [...] Hoje tem até um projeto de atualização 
tecnológica dentro da Embraer, que está querendo diminuir esse escopo, 
inclusive colocando internet, porque hoje está uma bagunça, todo mundo 
quer botar internet e a segurança da informação fica meio ruim por causa 
disso. [...] E futuramente fazer uma nuvem. [...] Hoje, no EMA, como é que 
funciona? Existe uma contratação. Na hora que o EMA vai, se contrata na 
hora. [...] Futuramente o que se quer é que esse EMA já tenha uma antena. 
[...] O que existe hoje, o que funciona hoje é o que existe no mercado”. 
(Entrevistado: Coronel Bravo) 
 
“Então, temos dentro do mercado interno um contrato com a Embratel para 
essa rede de transmissão de dados. [...] da rede de TI e também dados de 
radar. [...] Os ativos de rede, o mais famoso, da marca de melhor qualidade, 
que é a Cisco. Está sempre em contato com a gente, trazendo novas 
soluções, algumas são aprovadas, outras estamos sempre fazendo a 
avaliação operacional para ver se são adequadas à gente, atendem a nossa 
missão, para que a gente faça a aquisição. [...] Tem uma empresa nacional, 
que é a Mectron, um consórcio com a Rafael, que é israelense, e outra 
empresa nacional também, a Cripto, que está fazendo a parte de 
criptografia, de segurança do link. E dentro do COMGAR e do COMGAP, as 
Comissões Aeronáuticas Brasileiras fazem processos de aquisições. Nós 
estamos espalhados no mercado. Temos procurado receber as melhores 
tecnologias. [...] mas a gente tem tentado implementar coisas novas, com 
melhor capacidade”. (Entrevistado: Major Épsilon) 
 
“Eles trazem bastante coisa para apresentar aqui para a gente conhecer. 
Fazemos os pocs, que são provas de conceito. O wireless, uma empresa 
representante da CISCO veio aqui para a gente fazer a prova de conceito. 
Fizemos os testes aqui. Depois de feitos os testes aqui, fizemos os testes 
em campo, ano passado, na CRUZEX. Aí foi homologado. [...] Então, a 
gente tem um relacionamento bom. é interesse deles também, para poder 
entrar nesse mercado”. (Entrevistado: Tenente-Coronel Delta)   

 

Sobre a questão da maturidade tecnológica, os entrevistados emitiram os 

seguintes relatos: 

“Então, termos o nosso satélite é essencial. Atualmente nós estamos 
alugando o satélite, mesmo de empresas que são nacionais, mas que têm 
parte do seu capital por empresas estrangeiras; então não é a condição 
ideal para a gente. [...] Então, não só o satélite ser totalmente dedicado à 
infraestrutura militar de início, que pudesse ser compartilhado pelo público 
civil, mas ter um satélite totalmente nacional seria essencial. [...] Ainda 
estamos em megabytes por segundo, e a fibra ótica tem essa capacidade 
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de trafegar com gigas por segundo de informação”. (Entrevistado: Major 
Épsilon) 

 
“[...] A parte de comunicação. A gente está levando novas tecnologias, 

novos meios de comunicação para o local. Por exemplo, o pessoal ficaria 
restrito à comunicação via rádio, a gente está levando mais um meio que é 
a parte de transmissão de dados, não só com acesso à internet, intraer, mas 
acionamentos; na parte hospitalar, estão com projeto de cirurgia via enlace 
de dados – a gente levando o ponto de acesso e as ferramentas, eles 
conseguem fazer isso aí. [...] Não tem ainda, mas está no projeto a 
aquisição”. (Entrevistado: Tenente-Coronel Delta) 

 

A arquitetura de Padrões de Interoperabilidade estabelece um arcabouço 

mínimo de premissas, políticas e especificações técnicas que regulamentam a 

utilização da TIC, definindo as condições de interação entre as organizações 

públicas e privadas. 

O governo brasileiro estabelece algumas especificações com o intuito de 

padronizar os aspectos em que deseja interoperar com todas as entidades. Essa  

iniciativa conta com a colaboração de vários órgãos do Poder Executivo Federal, 

tanto na gestão, quanto na realização dos trabalhos técnicos de montagem da 

arquitetura, buscando cobrir as seguintes áreas: interconexão; segurança; meios de 

acesso; organização e intercâmbio de informações; e áreas de integração para 

governo eletrônico. 

A existência de TIC que fundamente a criação dos serviços de governo 

eletrônico é o pré-requisito para o fornecimento de melhores serviços à sociedade, a 

custos mais baixos. O que se busca são sistemas interoperáveis, íntegros, seguros 

e coerentes em todo o setor público. Sobre os padrões de interoperabilidade, são 

apresentados os seguintes relatos dos entrevistados: 

“Eu acho que o que pode vir a acontecer é que, na medida em que se 
consiga aproximar os sistemas das Forças para você poder atuar em 
operações conjuntas, sistemas de comunicação que sejam integrados, um 
sistema de informação integrado, isso aí vai trazer benefícios tanto para as 
nossas organizações fixas como para o EMA. Mais nesse sentido, na 
medida em que as ações do Ministério da Defesa possam convergir as 
iniciativas das três Forças no sentido de você ter sistemas de informações 
que sejam integrados, porque hoje não é. Isso aí seria um grande passo no 
futuro”. (Entrevistado: Coronel Gama) 
 
“É importante que haja interoperabilidade nas coisas que estão sendo feitas. 
[...] O que pega é isso”. (Entrevistado: Coronel Bravo) 
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A respeito da Segurança das Informações, pode-se perceber que com a 

evolução das TIC e o incremento de inovações tecnológicas sucessivas, as 

organizações passaram a investir mais recursos em processos que buscam facilitar 

o acesso e disseminação de informações, paralelamente a iniciativas permanentes 

de segurança, a fim de garantir a sua disponibilidade, integridade, confidencialidade 

e autenticidade nos diversos sistemas e, assim, blindar-se de problemas, tais como: 

ataques de hackers, vírus e perda de informações estratégicas. Nesse sentido, com 

relação à segurança das informações, apresentam-se os seguintes relatos:  

“Então, a gente tem experimentado, tem usado já um dispositivo de rede 
sem fio em ambiente de acampamento. E até onde eu tenho informação, a 
TI dispõe hoje de um sistema desses com todos os requisitos de segurança, 
mesmo com a disponibilização do sistema sem fio. [...] Os mesmos 
requisitos que o GCC usa... Esses requisitos de segurança ficam sob a 
coordenação tanto da TI, quanto do GCC”. (Entrevistado: Coronel Gama) 
 
“As informações, dependendo delas, têm de ter um nível de segurança 
adequado. [...] As informações precisam ter aquela característica de 
segurança para que elas estejam funcionando bem. Principalmente nessa 
área de aviação, em que a criticidade é muito grande, [...] porque hoje está 
uma bagunça, todo mundo quer botar internet e a segurança da informação 
fica meio ruim por causa disso”. (Entrevistado: Coronel Bravo) 
 
“Mas numa operação grande, [...], o comandante tem de ter consciência 
operacional do que está acontecendo o tempo todo, realmente há essa 
necessidade de transitar dados diariamente, aí é criptografado. Fora isso, 
dentro da Força, a gente opera, os dados ficam compartimentados naquele 
local, ficam naqueles computadores; se você não acessar aquele 
computador, não sabe o que tem lá”. (Entrevistado: Major Sigma) 
 
“Sim, [...] tem que ter criptografia. Então, na parte de comunicação em voz, 
a gente está priorizando [...] um equipamento que incorpora dentro desses 
rádios o algoritmo criptográfico brasileiro, desenvolvido pelo ITA e pela PUC. 
[...] E sentimos a carência na parte de guerra cibernética. [...] Existe a 
preocupação, mas a gente precisa batalhar bastante, tem que ter mais 
gente com conhecimento. A impressão que se tem é que ainda está em 
iniciativas individuais e, não, sistêmica. [...] Nós vimos aí recentemente o 
que aconteceu com o próprio governo federal. Nós temos as ferramentas de 
e-mail, o Expresso, o domínio aer.mil.br, que não é utilizado. [...] Existe 
vulnerabilidade dentro da própria Força Aérea, porque há muita gente que 
ainda utiliza o Gmail, Yahoo, outros e-mails gratuitos, para tramitar 
informações corporativas”. (Entrevistado: Major Épsilon) 
 
“Essa parte a gente se preocupa bastante. A gente tem a parte de antivírus, 
tem o nosso firewall, que a gente coloca; parte de detecção de intrusos. E 
agora está entrando a parte de wireless, que é uma facilidade que tem para 
as equipes. E o nosso não é muito barato. Então a gente deve adquirir 
equipamento para uso exclusivo nas operações militares. Com a ressalva 
de que, assim como o cabeamento tem problema... você pode cortar, a 
parte de sem fio também sofre interferência eletrônica. É um negócio que 
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não tem muito como a gente controlar. Então, está sujeito a esse tipo de 
coisa: limitação por parte de interferência”. (Entrevistado: Tenente-Coronel 
Delta)  
  

Com relação aos Benefícios Percebidos com a adoção de TIC disponíveis 

no mercado, para a sua aplicação no EMA, ressalta-se o fato de que se tratam de 

tecnologias já consolidadas, que visam garantir a mobilidade das estruturas 

organizacionais desdobradas. A respeito dos benefícios percebidos, apresentam-

se os seguintes relatos:  

“O benefício é justamente você ter a capacidade de se comunicar com todos 
os grandes centros de comando da Força Aérea. Porque se eu não dispuser 
da tecnologia de informação, eu vou estar acampado num ambiente restrito, 
sem infraestrutura, sem poder me comunicar com o meu comando. Então, a 
TI, nesse aspecto, principalmente no que diz respeito à parte de 
comunicação, é fundamental. Se eu não tiver comunicação, eu não tenho 
comando”. (Entrevistado: Coronel Gama) 
 
“Acho que o principal é a velocidade da informação e precisão. Porque, 
agora, com a internet e a velocidade de processamento disso, você 
consegue ter respostas mais rápidas. [...] Dependendo do local onde opere, 
talvez apareçam algumas barreiras. Por isso a ideia é criar essas UCTI”. 
(Entrevistado: Coronel Alfa) 
 
“O escalão móvel depende de tecnologia da informação e comunicação. 
Senão você não tem escalão móvel. Você não tem como usar um escalão 
móvel se você não tiver tecnologia da informação e comunicação. [...] É a 
mesma coisa que ter um corpo e não ter sangue no corpo. Então é um 
defunto, você vai ter um defunto. A TIC é a alma, é o espírito da coisa. O 
escalão móvel depende da TIC para funcionar. Não tem como ter um 
escalão móvel e não ter a TIC”. (Entrevistado: Coronel Bravo) 
 
“Primeiro, é a possibilidade de controle. Outra é a facilidade de acesso de 
armazenagem, que, no futuro, acabou a operação, você tem aqueles dados 
todos registrados, consolidados, facilidade de acesso. [...] A forma como a 
informação é organizada dentro do aplicativo facilita... acessar de acordo 
com o filtro que você quer. Outro benefício que eu considero grande é a 
parte da interação. Você tem sistemas que se comunicam, consegue 
interagir, e você lança ali e lá longe a outra pessoa consegue enxergar 
aquilo”. (Major Sigma) 
 
“O benefício é você conseguir desdobrar, operar numa localidade que não 
tem base da Força Aérea ou complementar à estrutura que possa existir 
dentro de uma base, porque normalmente as operações concentram vários 
esquadrões. [...] Então, é necessária a implantação de um escalão móvel 
para trazer o melhor serviço para quem está envolvido na operação e de 
forma que a gente mantenha a estrutura de comando e controle, a cadeia 
ativa, sem que haja interrupções, sem que haja falhas e que a gente 
consiga tramitar todo tipo de informação que é produzida pelas unidades 
que estão sendo apoiadas”. (Entrevistado: Major Épsilon) 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Em um ambiente extremamente dinâmico, é possível compreender que a 

pressão geopolítica impulsiona as organizações, no sentido da adoção de inovações 

tecnológicas, a fim de garantirem, a partir dos seus comportamentos estratégicos 

assumidos, vantagens competitivas, tanto em termos da obtenção de maior 

lucratividade, no caso das empresas privadas, quanto do alcance de maior 

produtividade e qualidade na prestação de serviços aos cidadãos, como acontece 

com as organizações públicas, que buscam cada vez mais uma melhor utilização 

dos recursos orçamentários disponíveis. 

O EMA, que provê a sustentação logística necessária ao contingente militar 

desdobrado, para o cumprimento das diversas missões constitucionais, é uma 

organização eventualmente constituída, a fim de garantir que as diversas operações 

militares possam de fato acontecer em prol dos interesses da sociedade brasileira. 

No seu caso específico, pode-se dizer que a pressão geopolítica permeia o seu 

contexto de atuação, apesar do EMA não buscar a lucratividade como fator 

preponderante na sua atividade.  

Cabe ressaltar também, além dos seus objetivos militares, os aspectos 

sociais aos quais se associa, como por exemplo, os serviços prestados à sociedade 

brasileira, nos casos de calamidade ou de distúrbios da ordem pública, além de todo 

o apoio prestado às iniciativas de participação brasileira na ONU. 

Pode-se afirmar que a necessidade de execução de políticas públicas na área 

de defesa, alinhadas a todas as questões geopolíticas brasileiras, tem contribuído 

significativamente para o processo de adoção e uso de TIC pelo EMA, haja vista 

todas as pressões internacionais, personificadas pelas características da guerra 
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moderna, pela própria demanda nacional por segurança e pelas aspirações do Brasil 

a um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU.  

A existência dessa pressão geopolítica realçou a necessidade do constante 

desenvolvimento de novas formas de execução das atividades do EMA, 

principalmente as que dizem respeito à segurança das informações. Neste caso 

específico, a argumentação de Giudice e Toledo (2007), sobre a inclusão das redes 

de comunicação, a partir do chamado ciberespaço, às concepções modernas sobre 

geopolítica, é corroborada pelo relato de um dos entrevistados, ao dizer: 

“O que eu vejo que o mundo está vivenciando, como foi o caso agora da 
invasão por parte dos Estados Unidos das informações do Brasil etc., eu 
acho que isso aí tem que ser bem observado, com muita atenção, para que 
não deixemos que nossas informações se tornem muito frágeis – 
principalmente quem vai operar num campo, como é o campo de operações, 
campanhas, [...], mas principalmente na nossa área, que é a guerra, 
informação é vital; quem tiver acesso à informação vai ter conhecimento de 
tudo”. (Entrevistado: Coronel Alfa) 

 

A concepção pioneira do EMA no Brasil tem acompanhado essas tendências 

mundiais, no que diz respeito ao uso de TIC para tratamento da informação, 

buscando melhorar continuamente o nível de detalhamento, a qualidade e a 

segurança das informações geradas. Contudo, percebe-se que a execução das 

políticas governamentais na área de defesa precisam ser mais contundentes, e 

capazes de priorizar efetivamente os aspectos relacionados à segurança das 

informações geradas, que requerem algum grau de sigilo, o que pode ser 

evidenciado pelo seguinte relato: 

“Existe todo um apoio que você tem que prestar, tem que participar nas 
necessidades da ONU, seja em catástrofe, seja em operações de paz – o 
Haiti é muito pouco, é só uma localidade –, outras missões que não 
somente na África, em países perigosos. Então, a participação do país que 
quer ter uma posição de reconhecimento, ele tem que ter a capacidade de 
operar muito mais eficaz, para poder atingir um status de membro 
permanente no Conselho de Segurança da ONU”. (Entrevistado: Major 
Épsilon) 
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A inquestionável relevância da pressão geopolítica sofrida pelo Brasil contribui 

de forma positiva para a adoção e o uso de TIC pelo EMA, mas sobretudo para a 

adoção. 

Com relação ao ambiente regulatório, percebe-se que há um grande 

interesse, por parte da Aeronáutica, na atualização da legislação pertinente ao EMA, 

conforme evidenciado no seguinte relato: 

“Entretanto, vem sendo veiculado, a gente percebe esforços no sentido de 

criar essa unidade celular de tecnologia da informação”. (Entrevistado: 

Major Sigma) 

 

Isso porque o EMA não se encontra totalmente estruturado e alinhado aos 

conceitos estratégicos atuais do Ministério da Defesa. De fato, há documentos que 

dimensionam e estabelecem a estrutura formal do EMA em outra realidade nacional, 

já ultrapassada, quando comparada com o contexto geopolítico atual.  

Há indícios de que essas peculiaridades do ambiente regulatório afetam 

negativamente, não somente a sua plena estruturação, mas também o processo de 

adoção e uso de TIC pelo EMA, haja vista toda a discussão atualmente travada em 

torno desse tema na Aeronáutica. Contudo, constata-se que o processo de adoção é 

o mais afetado. 

Owens (2000), ao discutir os fatores que propiciaram a rápida movimentação 

das tropas norte-americanas na Guerra do Golfo, destacou o papel relevante da TIC 

nas estratégias militares adotadas pelos Estados Unidos, sobretudo o uso de 

satélites. Contudo, exatamente nesse ponto surgiram as deficiências, tais como a 

incompatibilidade entre alguns sistemas de comunicações (OWENS, 2000). 

Percebe-se que a TIC está diretamente relacionada com o sucesso da 

execução das estratégias militares, sendo imprescindíveis na sua elaboração. No 
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entanto, há uma necessidade de redefinição das estratégias militares, como consta 

no seguinte relato de um dos entrevistados: 

“Essa necessidade surgiu em 2013 em âmbito nacional. Não tinha 

propaganda maior do que essas invasões de políticos, de comunicações 

governamentais, empresariais, estratégicas para a nossa nação. [...] Então, 

tem que ter uma parte doutrinária muito grande. [...] A adoção de novos 

procedimentos doutrinários e novas tecnologias, novos equipamentos, de 

forma a tornar isso uma prioridade”. (Entrevistado: Major Épsilon) 

 

Diante das lacunas estratégicas existentes, principalmente quanto à 

necessidade de uma melhor definição dos papéis das organizações envolvidas com 

o EMA, as estratégias militares têm afetado negativamente o processo de adoção e 

uso de TIC pelo EMA, mas sobretudo a adoção. 

Apesar do EMA não estar ainda plenamente estruturado e definido, em 

termos formais, para atender às atuais demandas da Força Aérea, os entrevistados 

foram unânimes em afirmar que as missões inerentes a essa estrutura têm sido 

cumpridas satisfatoriamente, como, por exemplo, argumenta um dos entrevistados: 

“O EMA, o escalão móvel de apoio, é uma estrutura organizacional e faz 

parte da infraestrutura de apoio logístico às operações militares. E ela é um 

conceito ímpar, nenhuma outra Força Armada tem a mesma estrutura que a 

gente tem, nenhuma Força Armada do mundo [...] Então, as unidades 

celulares têm a mesma forma e função das suas unidades de origem, 

daquelas que as criaram”. (Entrevistado: Major Sigma) 

 

Nesse sentido, apesar de emergir da organização tipicamente burocrática da 

FAB, o EMA desenvolve suas funções de forma dinâmica, com características 

peculiares das organizações orgânicas, conforme os pressupostos teóricos de 

Mintzberg, Lampel e Ahlstrand (2007).  
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Há evidências que confirmam o importante papel da TIC, ao conferir ao EMA 

essa capacidade de ambidestria, proposta por Weick e Sutcliffe (2001). Como 

exemplo, pode-se citar o seguinte relato de um dos entrevistados: 

“A TIC é a alma, é o espírito da coisa. O escalão móvel depende da TIC 
para funcionar. Não tem como ter um escalão móvel e não ter a TIC”. 
(Entrevistado: Coronel Bravo) 

 

Assim, apesar da estrutura organizacional do EMA não estar plenamente 

formalizada, ela afeta positivamente o processo de adoção e uso de TIC, mas 

sobretudo o seu uso. A esse respeito, observou-se que aspectos culturais 

específicos da FAB podem contribuir para o funcionamento eficiente do EMA, no que 

se refere ao uso de TIC. 

É de responsabilidade do Alto Comando a disponibilização de recursos, a 

provisão dos recursos de interoperabilidade, a definição de atribuições e 

responsabilidades, além de viabilizar o processo de motivação dos envolvidos, 

identificar as competências necessárias, estabelecer processos eficazes de 

comunicação e implantar controles operacionais. 

Venkatesh et al (2003), ao discutirem um modelo unificado de adoção de 

tecnologia, chamado de UTAUT, estabelecem oito construtos fundamentais para 

determinar a intenção de uso efetivo de TIC, dentre os quais, as condições 

facilitadoras, onde se enquadra o apoio do Alto Comando, são determinantes e 

influenciam diretamente na aceitação da tecnologia e o comportamento de uso. 

Contudo, o seguinte relato de um dos entrevistados indica que o apoio do Alto 

Comando tem afetado negativamente o processo de adoção e uso de TIC pelo EMA, 

mas principalmente o uso: 

“Depois do acidente da Gol, que foi um marco divisório entre a estrutura e a 

concepção anterior de apoio a unidades deslocadas, isso demonstrou que 

nós precisávamos nos adaptar para poder enfrentar essas adversidades. 
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Durante o acidente da Gol, um dos primeiros militares nossos que chegaram 

ao local, que foram do Pára-SAR, não tiveram apoio nenhum, a não ser do 

dono da fazenda onde eles pousaram, que prestou apoio de alimento, de 

água etc”. (Entrevistado: Coronel Alfa) 

 

Outro fator importante do contexto organizacional são os Investimentos em 

telecomunicações. Silva, Rotta e Rover (2011) argumentam que as organizações 

privadas e públicas estão aderindo aos investimentos em tecnologias capazes de 

aumentar a lucratividade e a eficiência na prestação de serviços aos cidadãos, 

dentre as quais a TIC. 

No entanto, o orçamento destinado aos investimentos em TIC não tem sido 

suficientes, como menciona um dos entrevistados: 

“A gente está com muitas transformações ocorrendo simultaneamente. [...] 
Porque os recursos para defesa estão cada vez mais minguados”. 
(Entrevistado: Major Sigma) 
 

Nesse sentido, há evidências de que os investimentos em telecomunicações 

têm afetado negativamente o processo de adoção e uso de TIC pelo EMA, mas 

principalmente a adoção. 

Em termos de infraestrutura de TI, há indícios de que o funcionamento do 

EMA tem sido satisfatório, principalmente quanto aos softwares institucionais, que 

são disponibilizados nos locais de operação, aos bancos de dados das missões e à 

qualificação do corpo técnico. Além disso, constata-se um grande esforço, no 

sentido de aproveitamento das oportunidades emergentes no mercado, que podem 

de alguma maneira potencializar o cumprimento das diversas missões, conforme 

relato de um dos entrevistados: 

“Montamos as máquinas, que já saem pré-configuradas daqui. A gente leva, 
monta, levanta e disponibiliza com redundância, para evitar problema de 
queda, perda de serviço. Nós temos equipamentos separados para isso. A 
parte de infraestrutura também. Suíte e cabeamento nós levamos, de vinte a 
vinte e cinco suítes só para montar essa infraestrutura. As estações de 
trabalho também; hoje nós temos quatrocentos notebooks para poder 
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empregar. Então, uma rede até quatrocentas estações de trabalho nós 
temos como montar e manter”. (Entrevistado: Tenente-Coronel Delta) 

 

Assim, pode-se afirmar que a infraestrutura de TI afeta positivamente o 

processo de adoção e uso de TIC pelo EMA, com ênfase no uso dessas tecnologias. 

No que diz respeito à integração organizacional, as evidências apontam para 

a necessidade de melhoria de alguns aspectos, principalmente quanto ao 

relacionamento coordenado entre os recursos tecnológicos, equipes e processos de 

trabalho dos Comandos envolvidos na consecução das atividades do EMA, como 

pode ser constatado no depoimento abaixo: 

“Primeiro passo é definir até onde vai a atuação do escalão móvel de apoio, 
[...]. As UCIs pertencem ao COMGEP. E o GCC pertence ao DECEA. Então, 
tem que definir qual o papel de cada um. DCI e GCC já têm um 
entendimento prático do que cada um tem feito. Um grupo de trabalho que 
eu participei no ano passado foi uma das iniciativas. Então, [...] ficou 
registrado na ata que o COMGEP tinha que ter reuniões unilaterais para 
definir qual o papel de cada um, até onde cada um vai andar. A FAB acha 
que tem que ter um gerenciador, uma pessoa para gerenciar o que é do 
COMGEP, o que é do COMGAP, o que é do DECEA. Ou ter o comandante 
do EMA, que a gente já faz a escala; a parte de redes estratégicas de ação 
militar do GCC; a parte de rede lógica; redes físicas de ação militar para a 
DTI, do COMGAP; a parte de infraestrutura elétrica; a parte dos shelters”. 
(Entrevistado: Major Épsilon) 
 

 Essa necessidade decorre principalmente da falta de coerência e de 

alinhamento estratégico entre os documentos afetos ao tema, haja vista que há 

conceitos contraditórios no seu bojo, conforme menciona um dos entrevistados: 

“O que eu posso dizer é o seguinte: [...] A gente tem uma legislação hoje 
que conceitualmente vai de encontro ao que a doutrina da defesa prevê. [...] 
Entretanto, vem sendo veiculado, a gente percebe esforços no sentido de 
criar essa unidade celular de tecnologia da informação, [...]. Se você 
procurar alguma legislação, você não vai encontrar alguma norma que diga 
o que é a UCTI, a sua definição, a sua composição, a sua organização, os 
seus protocolos de operação, o que ela tem de fazer. Simplesmente o que 
eu percebi é que foi um ensaio, é um teste: vamos criar uma unidade que 
vai servir de protótipo, a UCTI”. (Entrevistado: Major Sigma) 

 
Contudo, observa-se um esforço, por parte dos Comandos diretamente 

envolvidos com o EMA, no sentido de coordenar e integrar a participação das suas 

UC componentes. Isso porque, para a operacionalização de todos os seus recursos, 
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são necessárias intervenções multidisciplinares de diversos órgãos do Comando da 

Aeronáutica, o que justifica maiores investimentos em ferramentas de comando, 

comunicação e controle, para possibilitar o apoio adequado ao desmembramento de 

Unidades Aéreas e de Aeronáutica, em situações normalmente extremas. 

Além disso, esse esforço também acontece a fim de minimizar as lacunas 

doutrinárias e operacionais existentes e, assim, elevar o nível de motivação dos 

diversos profissionais e técnicos envolvidos, conforme consta no relato de um dos 

entrevistados: 

“A gente está procurando se antecipar bastante nas coisas, mas muita coisa 
é em cima da hora.[...] Agora, antes de tudo isso aí tinha de ver para que 
serve a UCI, o EMA, o escalão móvel de apoio. Qual o objetivo? Porque 
hoje a gente só o usa para fazer o quê? Para exercitar, exercício? [...] A 
gente, com o GCC, responde rápido. Agora, basta a autoridade definir. Não 
pode ser: “vê aí”. Não: “Vai para lá”, e definir prazos, o que ele quer e ir 
montando. É esse negócio, a gente depende muito desses outros aí. Porque 
se a gente chegar lá e não tiver energia, não tiver estrutura, não tem o que 
fazer. [...] É bom definir também um coordenador, porque tem a engenharia, 
telecomunicações. Mas, aí, ele faz contato aqui com o CCA e aqui tem outro 
cara que coordena só essa fração aqui. Cada um tem a sua. Agora, o difícil 
é coordenar todas... O cara tem de saber: engenharia tem de chegar antes. 
Eu posso chegar junto com a engenharia, mas eu vou ficar lá dois dias 
sentado sem trabalhar. Aí tem de fazer coordenação disso aí”. (Entrevistado: 
Tenente-Coronel Delta) 

 

Pode-se, portanto, afirmar que a integração organizacional afeta de forma 

negativa a adoção e uso adequado de TIC pelo EMA, mas sobretudo o seu uso. 

A FAB investe constantemente na capacitação do seu quadro de pessoal, e 

tem desenvolvido programas de cooperação tecnológica e de compartilhamento de 

conhecimento com os diversos fornecedores de TIC, tanto em âmbito nacional, 

quanto internacional, visando à promoção do desenvolvimento sustentável das 

competências necessárias para o cumprimento de sua missão constitucional. Isso 

pode ser constatado na fala abaixo: 

“Tem vários cursos dentro da área de sistema de controle do espaço aéreo, 
cursos de rede, que desenvolve novas tecnologias, que você aprende a 
trabalhar com ativos de rede satelitais, comunicações em HF, VHF, UHF, 
com software de frequência, com criptografia. Então, nós temos vários 
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cursos. Cursos de formação, cursos de aperfeiçoamento nessas áreas, de 
forma que os nossos militares se atualizem”. (Entrevistado: Major Épsilon) 

 
Os relatos apresentados afirmam unanimemente que os profissionais 

engajados nas operações do EMA possuem elevado nível de capacitação técnica, e 

atuam como disseminadores do conhecimento sobre a TIC utilizada, o que afeta 

positivamente a decisão pela adoção e uso dessas TIC pelo EMA, com ênfase no 

seu uso. 

No que diz respeito ao padrão de comportamento do usuário da tecnologia, 

pode-se afirmar que os usuários de TIC no EMA, em linhas gerais, assumem uma 

postura eminentemente passiva em relação à adoção e uso dessas tecnologias, 

normalmente aceitando aquelas que usualmente já são priorizadas 

institucionalmente pela FAB. A seguinte fala atesta esse padrão de comportamento: 

“Não, eu sou simplesmente um usuário. Eu sou um usuário de um aplicativo 
que a Força estabeleceu como padrão. Agora, quem criou, se foi o CCA, o 
UCTI, eu não sei”. (Entrevistado: Major Sigma) 

 
Apesar de estarem aptos para usá-las plenamente, essa postura apática não 

colabora com o processo de adoção e uso de TIC pelo EMA, afetando-o 

negativamente, principalmente a adoção. 

Com relação à parceria com os fornecedores da tecnologia, pode-se afirmar 

que a adoção de produtos e serviços de TIC é feita por meio da contratação de 

fornecedores capazes de oferecer a proposta mais vantajosa, considerando-se as 

exigências legais impostas pela Lei de Licitações e Contratos da Administração 

Pública. Apesar de ser normalmente adotado o critério de menor preço, para a 

escolha desses fornecedores, não foram identificadas dificuldades relevantes no 

desenvolvimento de parcerias, pois os diversos produtos e serviços complementares 

de TIC são desenvolvidos em conjunto com os fornecedores sem grandes 

empecilhos, como atesta o depoimento a seguir: 
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“Eles trazem bastante coisa para apresentar aqui para a gente conhecer. 
Fazemos os pocs, que são provas de conceito. O wireless, uma empresa 
representante da CISCO veio aqui para a gente fazer a prova de conceito. 
Fizemos os testes aqui. Depois de feitos os testes aqui, fizemos os testes 
em campo, ano passado, na CRUZEX. Aí foi homologado. [...] Então, a 
gente tem um relacionamento bom. é interesse deles também, para poder 
entrar nesse mercado”. (Entrevistado: Tenente-Coronel Delta) 
 

Pode-se observar inclusive o desenvolvimento de parcerias de longo prazo 

com fornecedores de tecnologia na composição do EMA, como é o caso da Cisco e 

da Embratel, afetando positivamente o processo de adoção e uso de TIC pelo EMA, 

mas sobretudo a adoção, o que favoreceu o desenvolvimento mútuo de 

competências e capacidade de inovação incremental por parte dos parceiros. 

Com relação à questão da maturidade tecnológica, percebe-se que há uma 

defasagem, em relação aos demais países desenvolvidos, principalmente no que diz 

respeito ao uso de satélites dedicados às operações militares, conforme atesta o 

relato a seguir: 

“Então, termos o nosso satélite é essencial. Atualmente nós estamos 
alugando o satélite, mesmo de empresas que são nacionais, mas que têm 
parte do seu capital por empresas estrangeiras; então não é a condição 
ideal para a gente. [...] Então, não só o satélite ser totalmente dedicado à 
infraestrutura militar de início, que pudesse ser compartilhado pelo público 
civil, mas ter um satélite totalmente nacional seria essencial. [...] Ainda 
estamos em megabytes por segundo, e a fibra ótica tem essa capacidade 
de trafegar com gigas por segundo de informação”. (Entrevistado: Major 
Épsilon) 
 

 Pode-se, então, afirmar que há evidências de que a maturidade tecnológica 

afeta negativamente o processo de adoção e uso de TIC pelo EMA, mas 

principalmente a adoção.  

Segundo Benevides (2010), os padrões de interoperabilidade são 

fundamentais para os atuais padrões de cooperação militar, com o propósito de 

alcançar maior flexibilidade e mobilidade. No entanto, o relato abaixo atesta que as 

Forças Armadas do Brasil ainda não dispõem de padrões de interoperacionalidade 

convenientes à natureza de suas operações: 
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“Eu acho que o que pode vir a acontecer é que, na medida em que se 
consiga aproximar os sistemas das Forças para você poder atuar em 
operações conjuntas, sistemas de comunicação que sejam integrados, um 
sistema de informação integrado, isso aí vai trazer benefícios tanto para as 
nossas organizações fixas como para o EMA. Mais nesse sentido, na 
medida em que as ações do Ministério da Defesa possam convergir as 
iniciativas das três Forças no sentido de você ter sistemas de informações 
que sejam integrados, porque hoje não é. Isso aí seria um grande passo no 
futuro”. (Entrevistado: Coronel Gama) 
 

Portanto, há evidências de que os padrões de interoperacionalidade afetam 

negativamente a adoção e o uso de TIC pelo EMA, mas sobretudo o uso. 

Foi evidenciada uma grande preocupação com a segurança das informações 

tramitadas pelo EMA, tanto internamente pelas UC, quanto externamente. Práticas 

como o controle de acesso dos usuários de sistemas de informação, o 

armazenamento de informações em bancos de dados isolados, além da criptografia 

de dados buscam garantir a disponibilidade e a integridade dos sistemas de 

informações. O seguinte depoimento atesta essas práticas: 

“Essa parte a gente se preocupa bastante. A gente tem a parte de antivírus, 
tem o nosso firewall, que a gente coloca; parte de detecção de intrusos. E 
agora está entrando a parte de wireless, que é uma facilidade que tem para 
as equipes. E o nosso não é muito barato. Então a gente deve adquirir 
equipamento para uso exclusivo nas operações militares. Com a ressalva 
de que, assim como o cabeamento tem problema... você pode cortar, a 
parte de sem fio também sofre interferência eletrônica. É um negócio que 
não tem muito como a gente controlar. Então, está sujeito a esse tipo de 
coisa: limitação por parte de interferência”. (Entrevistado: Tenente-Coronel 
Delta) 

 
Por um lado, percebe-se que a necessidade de segurança das informações 

afeta positivamente o processo de adoção de TIC pelo EMA. Contudo, evidenciou-se 

uma inquietação por parte dos entrevistados, quanto ao compartilhamento de 

sistemas satelitais com empresas privadas, que possuem alguma participação 

acionária estrangeira, sendo esse um fator que afeta negativamente o uso de TIC 

por parte do EMA, haja vista o significativo impacto de uma possível perda de 

informações sobre manobras de guerra, ou mesmo a quebra de sigilo de 

informações estratégicas brasileiras. Soma-se a esse aspecto a vulnerabilidade do 
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fator humano, no que diz respeito ao uso adequado e seguro de TIC, conforme o 

relato a seguir: 

“A impressão que se tem é que ainda está em iniciativas individuais e, não, 
sistêmica. [...] Nós vimos aí recentemente o que aconteceu com o próprio 
Governo Federal. Nós temos as ferramentas de e-mail, o Expresso, o 
domínio aer.mil.br, que não é utilizado. [...] Existe vulnerabilidade dentro da 
própria Força Aérea, porque há muita gente que ainda utiliza o Gmail, Yahoo, 
outros e-mails gratuitos, para tramitar informações corporativas”. 
(Entrevistado: Major Épsilon) 

 
Há evidências de que a Aeronáutica tem seguido a evolução da TIC, desde a 

sua adoção, como ferramenta de comando, comunicação e controle, até a gestão e 

uso do conhecimento adquirido nas diversas operações do EMA, tendo em vista os 

benefícios que promove para a consecução de sua missão. Além disso, constatou-

se que, apesar da FAB caracterizar-se por uma estrutura organizacional 

eminentemente burocrática, a adoção e o uso de TIC viabiliza a atuação do EMA 

com os benefícios da mobilidade, da velocidade e da precisão típicas de 

organizações orgânicas, conferindo-lhe a propriedade da ambidestria organizacional 

(WEICK e SUTCLIFFE, 2001). O depoimento abaixo atesta a percepção desses 

benefícios: 

“O benefício é justamente você ter a capacidade de se comunicar com todos 
os grandes centros de comando da Força Aérea. Porque se eu não dispuser 
da tecnologia de informação, eu vou estar acampado num ambiente restrito, 
sem infraestrutura, sem poder me comunicar com o meu comando. Então, a 
TI, nesse aspecto, principalmente no que diz respeito à parte de 
comunicação, é fundamental. Se eu não tiver comunicação, eu não tenho 
comando”. (Entrevistado: Coronel Gama) 
 

Sendo assim, os benefícios percebidos influenciam positivamente o processo 

de adoção e uso de TIC no EMA, mas principalmente o uso. 
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6 CONCLUSÃO E SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

6.1 CONCLUSÃO 

O objetivo desta pesquisa foi identificar os fatores que afetam a adoção e o 

uso de tecnologia da informação e comunicação, pelo escalão móvel de apoio da 

FAB. O pesquisador entende que esse objetivo foi alcançado, pois foram 

identificados os fatores que explicam os motivos que levam à adoção e ao uso de 

TIC pelo EMA, através da aplicação do Modelo TOE adaptado, para a análise da 

adoção de TIC. 

A pesquisa bibliográfica permitiu, ainda, o estudo e a compreensão do 

funcionamento das organizações militares na atual conjuntura geopolítica brasileira. 

Além disso, foi possível, a partir do levantamento das evidências, através das 

entrevistas semiestruturadas, caracterizar o papel do EMA, no contexto logístico-

militar da FAB. 

A realização das entrevistas com os Comandantes e Chefes de Departamento, 

Divisões e Seções das Organizações Militares diretamente envolvidas na 

constituição do EMA possibilitou a identificação dos fatores que afetaram a adoção e 

o uso de TIC, durante o período compreendido entre os anos de 2010 e 2013. Os 

contextos do ambiente, da estrutura organizacional e da tecnologia foram analisados, 

com base no modelo teórico adotado, confrontado com os depoimentos obtidos nas 

entrevistas semiestruturadas.  

Assim, foi confirmada a suposição inicial de que a TIC tem um papel essencial 

na concepção do modelo organizacional que viabiliza a operação do EMA como uma 
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estrutura orgânica e flexível, apesar de emergir do arcabouço mecânico e 

burocrático da FAB. 

A Tabela 5 resume a conclusão desta pesquisa, demonstrando os fatores que 

afetam positiva ou negativamente o processo de adoção e uso de TIC pelo EMA.  

Tabela 5. Fatores que afetam a adoção e o uso de TIC pelo EMA. 

Contextos Fatores Conclusões 

Ambiental 

Pressão Geopolítica Afeta, de forma positiva, a adoção e o uso de 
TIC, mas, sobretudo a adoção. 

Ambiente Regulatório Afeta, de forma negativa, a adoção e o uso de 
TIC, mas, sobretudo a adoção. 

Estratégia Militar Afetam, de forma negativa, a adoção e o uso 
de TIC, mas sobretudo a adoção. 

Organizacional 

Estrutura Organizacional 
Afeta, de forma positiva, a adoção e o uso de 
TIC, mas, sobretudo o uso. 

Apoio do Alto Comando 
Afeta, de forma negativa, a adoção e o uso de 
TIC, mas, sobretudo o uso. 

Investimentos em 

Telecomunicações 

Afetam, de forma negativa, a adoção e o uso 
de TIC, mas, sobretudo a adoção. 

Infraestrutura de TI 
Afeta, de forma positiva, a adoção e o uso de 
TIC, mas, sobretudo o uso. 

Integração Organizacional 
Afeta, de forma negativa, a adoção e o uso de 
TIC, mas sobretudo o uso. 

Nível de Capacitação 
Afeta, de forma positiva, a adoção e o uso de 
TIC, mas, sobretudo o uso. 

Padrão de Comportamento do 

Usuário de Tecnologia 

Afeta, de forma negativa, a adoção e o uso de 
TIC, mas, sobretudo a adoção. 

Tecnológico 

Fornecedores de Tecnologia 
Afetam, de forma positiva, a adoção e o uso 
de TIC, mas, sobretudo a adoção. 

Maturidade Tecnológica 
Afeta, de forma negativa, a adoção e o uso de 
TIC, mas, sobretudo a adoção. 

Padrões de Interoperabilidade 
Afetam, de forma negativa, a adoção e o uso 
de TIC, mas, sobretudo o uso. 

Segurança da Informação 
Afeta, de forma positiva, a adoção, mas 
negativamente o uso de TIC. 

Benefícios Percebidos 
Afetam, de forma positiva, a adoção e o uso 
de TIC, mas principalmente o uso. 

Fonte: elaboração própria. 
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Consideram-se a pressão geopolítica e o ambiente regulatório como os 

principais fatores do contexto ambiental, que afetam a decisão pela adoção de TIC, 

na constituição do EMA. 

Conclui-se que, em relação à pressão geopolítica, a relevante mudança de 

padrão no conceito de guerra, somada às aspirações brasileiras por um assento 

permanente no Conselho de Segurança da ONU, mais a demanda interna pela 

execução de políticas públicas na área de defesa forçam a busca por inovações 

tecnológicas, e trazem um impacto positivo na adoção e no uso de TIC pelo EMA.  

Consideram-se a integração organizacional, o nível de capacitação e o padrão 

de comportamento do usuário de tecnologia como os principais fatores do contexto 

organizacional, que afetam a decisão pela adoção e uso de TIC pelo EMA. 

Há indícios de que os processos de adoção e o uso de TIC são prejudicados, 

devido às questões relacionadas à integração organizacional, pois os problemas 

relativos à nascitura concepção estrutural do EMA, somada à carência de 

alinhamento estratégico dos marcos regulatórios em vigor e à necessidade de uma 

completa coordenação de todas as Organizações Militares envolvidas, são 

negativamente determinantes nesses processos, principalmente quanto ao uso de 

tais tecnologias.  

Contudo, pode-se concluir, a partir dos relatos dos entrevistados, que os 

esforços e o engajamento dos profissionais envolvidos com o EMA possibilitam o 

saneamento dos óbices institucionais existentes, dada a relevância das atividades 

do EMA, levando-se em conta também as questões culturais inerentes à FAB.  



 

101 

 

Verifica-se ainda que esses profissionais são dotados de um elevado nível de 

capacitação técnica, o que impacta positivamente a adoção e o uso de TIC pelo 

EMA, mas, sobretudo o uso, devido à rápida assimilação e capacidade de absorção 

de inovações tecnológicas pelos profissionais da FAB. No entanto, o padrão de 

comportamento do usuário de tecnologia, caracterizado por uma postura 

eminentemente passiva, afeta negativamente a adoção e o uso de TIC pelo EMA, 

mas, principalmente a adoção. 

Verifica-se ainda que as restrições legais impostas pela Lei de Licitações e 

Contratos não provocam dificuldades quanto ao desenvolvimento de parcerias com 

os fornecedores de TIC. Ao contrário, tais parcerias desenvolvem-se no longo prazo 

e afetam positivamente o processo de adoção e uso dessas tecnologias, mas são 

especialmente importantes no que diz respeito à adoção. 

A segurança da informação pode ser apontada como o principal fator do 

contexto tecnológico, que afeta positivamente a decisão pela adoção, mas 

negativamente o uso de TIC, pois se, por um lado, os riscos da perda de 

informações estratégicas conduzem à constante necessidade de atualização 

tecnológica, por outro, o fator humano ainda constitui o elo mais fraco no uso de TIC 

pelo EMA. 

Este trabalho incrementa o acervo de pesquisas sobre a adoção e o uso de 

TIC, pois expande a aplicação do Modelo TOE à adoção e uso de TIC em uma 

estrutura organizacional atípica e eventual, que incorpora características 

burocráticas e orgânicas. Além disso, pode ser útil à prática de gestão 

organizacional, através das evidências aqui observadas.  
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No que diz respeito às limitações, esta pesquisa trata de um estudo de caso 

único, o que impossibilita a generalização dos seus resultados para todos os 

modelos organizacionais. Outra limitação refere-se ao fato do pesquisador ser 

integrante da organização estudada, o que pode ter interferido no resultado da 

pesquisa. Além disso, é possível que algumas importantes informações tenham sido 

omitidas pelos entrevistados e outras tenham sido fragmentadas, o que também 

pode ter influenciado nos resultados da pesquisa, haja vista a sensibilidade do tema 

aqui tratado. 

 

6.2 SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

A partir da análise da conclusão apresentada, evidenciam-se oportunidades 

para a continuidade de estudos vinculados ao tema deste trabalho.   

Recomenda-se a realização de pesquisas análogas a esta, que confirmem a 

validade dos resultados aqui obtidos, em organizações de diferentes ramos de 

negócio. Uma análise comparativa desses resultados pode ser bastante 

enriquecedora para uma caracterização mais abrangente dos fatores que afetam a 

adoção e o uso de TIC. 

Sugere-se, igualmente, a extensão da abordagem aqui utilizada para a 

compreensão da dinâmica do processo de adoção e uso de TIC, a partir de outro 

modelo teórico, dentre aqueles prescindidos do referencial desta pesquisa, o que 

poderá contribuir significativamente para um maior entendimento deste tema no 

âmbito organizacional e acadêmico. 
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APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista Semiestruturada 

 
1. Contexto Tecnológico 

a. Quais são as TIC empregadas na composição dos Escalões Móveis de 
Apoio? 

b. Na sua visão, como aconteceu o processo de adoção e uso de TIC pelo 
Escalão Móvel de Apoio? 

c. Quais são os principais benefícios para o Escalão Móvel de Apoio com a 
utilização de TIC? 

d. Quais são as principais barreiras encontradas para a adoção e uso de TIC 
pelo Escalão Móvel de Apoio? 

 
2. Contexto Ambiental 

a. O processo de Adoção de TIC sofreu a influência de outras empresas do 
ramo de Tecnologia da Informação? 

b. Na sua visão, como as mudanças atuais na área de Defesa podem ter 
interferido na adoção e uso de TIC pelo Escalão Móvel de Apoio? 

c. Há alguma preocupação com ações que procuram garantir a segurança da 
TIC empregada no Escalão Móvel de Apoio? Se sim, como foram 
implantadas essas ações?  

d. Qual é a atuação dos consumidores de TIC no Escalão Móvel de Apoio? 
Os consumidores são exigentes e atualizados? 

e. Como é o relacionamento do EMA com os fornecedores de TIC? 
 

3. Contexto Organizacional 
a. O que é o Escalão Móvel de Apoio? Como funciona no contexto atual da 

FAB? 
b. Como a UCTI está estruturada para o uso de TIC no Escalão Móvel de 

Apoio? 
c. Como se dá o processo de comunicação entre as UC que compõem o 

Escalão Móvel de Apoio, com relação ao uso de TIC? 
d. Que iniciativas de ensino foram adotadas para a capacitação do efetivo, 

visando à adoção e uso de TIC pelo Escalão Móvel de Apoio? 
e. Com relação à utilização de TIC, que tipos de conhecimentos são 

necessários em um Escalão Móvel de Apoio? 
 




