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RESUMO 

Este trabalho apresenta um estudo sobre os aspectos da Comunicação e Propaganda do Exército Brasileiro, em 

especial nas redes digitais. Para tal foi realizada uma pesquisa de como é vista a atividade de comunicação no 

Exército Brasileiro (em suas diretrizes) e como é o comparativo destas com a aplicação prática das diretrizes 

supracitadas. A metodologia utilizada foi análise da literatura atual sobre o assunto e uma pesquisa de campo, 

buscando entrevistados a respeito desta aplicação, tendo como resultado a ratificação teórica, ou seja, houve a 

ratificação de que (mediante os resultados de pesquisa expostos) há a comprovação de que, para um bom 

cumprimento das atribuições propostas pelo Orgão Gestor da Área de Comunicação do exército Brasileiro, certas 

melhorias podem ser propostas como em especial a criação de uma equipe voltada exclusivamente para esta 

coordenação de canais comunicacionais/propagandisticos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A comunicação, enquanto parte integrante da ordem social é percebida não apenas como 

sendo a transmissão de informação, mas também em que meio e de que forma esta é realizada 

além da recepção e reação (resposta) obtida pelos receptores. Comunicar-se deve conter não 

apenas a mensagem (o que se almeja falar), mas também o canal adequado para a transmissão 

de tal mensagem, o código correto e em velocidade hábil, além da adequada recepção e resposta 

por parte de quem a recebe (SALES, 2006).  

O objetivo de comunicar-se naturalmente é em suma a necessidade de transmitirem-se 

ideais, informações e pensamento de modo explicito a outros, estes ao receberem tais 

informações reagem a tais, gerando assim a assimilação e consequentemente a “resposta” ao 

que lhes foi transmitido (SALES, 2006). 

O ato de comunicar-se pode ser dividido em duas vertentes, a comunicação enquanto 

aspecto cultural e enquanto sendo atividade de cultura, e a comunicação enquanto função de 

produção, esta última: “é centrada no receptor e na recepção, porque a mensagem tem o fim 

precípuo de cumprir objetivos pragmáticos que é produzir efeitos pré-determinados e 

mensuráveis” (SALES, 2006).  

Todas as civilizações depararam-se com este dilema, de como captar a resposta 

adequada da sociedade regida pelas mesmas em diversas questões, como resposta a isto, com o 

passar dos séculos naturalmente surgiu o que hoje se denomina: propaganda; 
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A propaganda pode ser definida como atividades de ação ideológicas que tendem a 

influenciar o homem, com objetivo político, cívico ou religioso, é o ato de propagar 

idéias, princípios e teorias, sem o fator comercial [...] a propaganda é uma atividade 

voltada para promover um sistema Ideológico com doutrina religiosa ou princípios 

políticos (GONÇALEZ, 2009, p.7). 

 

Assim observa-se que a comunicação abrange várias maneiras de transmissão de 

informação, e uma dessas maneiras, enquanto parte da vertente voltada a ação de produção, é a 

propaganda (SALES, 2006): definida como a captação de opinião de certo grupo social e/ou 

ideológico por certa instituição (GONÇALEZ, 2006). 

A propaganda, sendo como parte e vertente da comunicação, possui como ponto 

comum, a característica de dever possuir um canal adequado para sua transmissão, ou seja, deve 

possuir uma publicidade, em linhas gerais, a mais atual e de maior alcance (um exemplo é que 

o cinema e a rádio, em meados da década de 20 e 30 do século passado, foram utilizados para 

a vinculação de propaganda nacional) (AZEVEDO, 2001). 

Destarte ao apresentado, nas últimas décadas viu-se o surgimento de um novo canal 

comunicativo e publicitário, as redes digitais, o que antes fôra utilizado para a transmissão de 

informações militares, hoje, já abrange a maior parte das atividades e negócios não apenas 

nacionais, mas também mundiais (FAETEC, 2021), basta observar que, o país está na 4º posição 

mundial de usuários de redes sociais segundo o (ECOMMERCE BRASIL, 2021). 

Conforme exposto a seguir pela Agência Brasil (2021) com referência a utilização de 

internet de modo geral, atribui-se uma numeração interessante no Brasil, onde se extipula que 

mais de 150 milhões dee brasileiros já possuem acessos a Internet em seus domicilios, tendo 

um crescimento de 7% em comparação ao ano anterior, assim agora 81% da população já possui 

internet em suas residências. 

Assim, ratifica-se que o futuro da comunicação, em grande medida e para o alcance 

máximo (alta publicidade), está na articulação digital, cabendo aos Órgãos privados e públicos 

(para garantir a execução e cumprimento de seus objetivos específicos) complementarem sua 

cartilha de marketing e promoção institucional, com esta nova ferramenta, conforme exposto 

por Zahdi, apud Melco (2020, p. 6): 

Para as empresas é fundamental compreender como as redes e as mídias sociais 

funcionam e avaliar o seu poder de persuasão. E, ainda, devem ficar atentas para o 

fato de que nelas o velho conhecido boca a boca ganha uma amplitude inimaginável, 

pois se no mundo físico uma pessoa insatisfeita podia influenciar outras 11 (segundo 

teorias famosas do passado), no mundo virtual esse número pode chegar até milhares 

ou milhões de pessoas, dependendo do caso. 

 

Dessa forma, é justo pensar que os órgãos públicos, sendo seu objetivo comunicativo o 

captar da opinião pública, em apoio a suas ações, devem preocupar- se em adentrar este meio. 
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Conforme exposto pelo Instituto de Pesquisa Datafolha (2019), as Forças Armadas 

como principais órgãos de credibilidade social no Brasil (atingindo 45% dos brasileiros que 

confiam muito; e 35% que confiam um pouco, dando um acumulo total de 80% que possuem 

algum grau de confiança na Instituição) necessitam e já perceberam a necessidade de possuírem 

território nesta área para assim cumprir o objetivo público do fortalecimento e integração social 

da força, porém, mesmo possuindo tal confiança da sociedade, em ponto oposto está o 

desconhecimento para com as Forças Armadas, um exemplo é que durante a pesquisa de Campo 

foi constatado que quase a totalidade dos jovens (civis) sequer sabem que além do alistamento 

possuem outras maneiras de se ingressar no Exército; dias festivos: como o dia da Infantaria 

(24 de Maio); do Soldado (25 de agosto); da Força Expedicionária Brasileira  (FEB), em 05 de 

Maio, etc, sequer são mencionados em mesmo grau de outras situações (como o período de 

alistamento que também é minguado em sua divulgação), isto pode se dar por inúmeros fatores, 

porém, tendo o Exército um Serviço de Comunicação,. Esta situação pode ser a consequência 

de um gargalo que pode indicar um ponto de melhoria da gestão. 

Assim, o objetivo geral deste trabalho é analisar como é realizada a atividade de 

propaganda na força terrestre; os objetivos específicos: como é feita esta divulgação em especial 

no meio eletrônico e que ferramentas são utilizadas; em segundo: que meios poderão ser 

propostos para a possível potencialização desta atividade, Pois, mesmo tendo tão grande 

aprovação popular, como pode uma Instituição inteira ser tão desconhecida? Qual será o ponto 

de possível melhoria para esta maior divulgação? 

A problemática deste artigo é: mesmo tendo ampla confiança da sociedade, mas 

desconhecimento por parte desta de sua própria instituição, como é realizada a atividade de 

propaganda na força terrestre? Quais os pontos de melhoria que podem ser empregados (se 

necessários) para seu maior alcance? 

Justifica-se este tema devido a confiabilidade da sociedade para com as Forças Armadas, 

ademais, continua grande o interesse dos jovens e seus próprios pais para com a área militar e 

suas carreiras (O GLOBO, 2019), assim é natural que seja cada vez mais frequente a busca de 

informação a respeito desta área, no entanto esta divulgação (que já é feita pela força) não atinge 

todos aqueles a quem visa visto que muitos mesmo desejando seguir esta área não sabem como 

(durante a pesquisa foi-se visto que uma parte considerável da área civil, segue acreditando que 

é apenas pelo alistamento que se pode seguir carreira militar o que é falso em ambos os pontos). 

Assim, este trabalho propõe-se a analisar (de modo singelo e buscando apenas auxiliar) a 

maneira como esta divulgação é feita; que relação tem a Força Armada com as redes sociais e 

como se pode vir a melhorar este (já bem realizado) serviço. 
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Vinculam-se assim duas hipóteses: a primeira é de que realmente existem maneiras de 

melhoria na área promocional da Força Terrestre as quais deverão (se constatados mais de um 

gargalo) ser remediadas; a segunda em oposição a supracitada é que a divulgação institucional 

é adequada e o desconhecimento é unicamente pelo desinteresse social nestas questões. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O presente trabalho buscou neste referencial, expor a percepção conceitual de 

comunicação e sua relação com a propaganda; a abordagem militar da área comunicacional sua 

estrutura operativa e finalmente, as detecções de gargalos (caso fossem constatados) nesta 

organização comparando o proposto documental com a aplicação real de suas diretrizes. 

 

2.1 CONCEITUAÇÕES BÁSICA DE COMUNICAÇÃO 

 

Em primeiro deve-se ter em mente o que significa e para que serve a comunicação: 

Em todas as sociedades, seja qual for sua origem, há algo comum a todas: a percepção 

da necessidade da realização de vínculos comunicativos, ou seja, o estabelecimento de formas 

seja verbal e/ou escrita, que (servindo em via dupla) estabelecem canais onde os emissores, para 

que possam transmitir e interagir com aqueles aos quais buscam atingir, esta ação de interação 

entre emissores e receptores onde respectivamente busca- se transmitir uma informação; ideais; 

pensamento, e assimila-la por esta ser de relevância aos mesmos e cuja transmissão é realizada 

por código (meio ao qual se compreende o que se tenta ser proposto e apresentado: ex: a forma 

em que o código da comunicação humana é feito, é por meio de palavras e gestos) e disseminada 

por meio de canais (formas de divulgação de tal mensagem) denomina-se: Comunicação, 

conforme exposto no Manual de Comunicação do Exército (2017, p. 12). 

A necessidade da comunicação surge pela ideia-força de integração entre os seres 

humanos. A comunicação pode ser descrita como o processo por meio do qual o 

emissor transmite estímulos para intencionalmente influenciar ou modificar o 

comportamento do receptor, suscitando-lhe uma determinada reação. A comunicação 

entre uma fonte emissora e um destinatário receptor é estabelecida por um veículo, 

canal ou meio transmissor, sujeito a ruídos ou interferências, realimentando-se 

continuamente. A esse fluxo de informações dá-se o nome de processo 

comunicacional. 
 

O objetivo de comunicar-se naturalmente é em suma a necessidade de transmitirem-se 

ideais, informações e pensamento de modo explicito a outros, estes ao receberem tais 

informações reagem a tais, gerando assim a assimilação e consequentemente a “resposta” ao 

que lhes foi transmitido (SALES, 2006). 
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A ação de se comunicar, conforme exposto pode-se entender como sendo a troca entre 

a mensagem (e interpretação de seu conteúdo) e a reação dos receptores, assim: Nas palavras 

de Raymm (1969, p. 322): “Comunicação não é somente transmissão, mas também recepção e 

resposta” (RAYMM, 1969 apud SALES, 2006). 

Esta ação de comunicar-se pode ser dividida em duas vertentes: a vertente denominada: 

Atividade Cultural, a qual procura expor na mensagem os “motivos de auto-expressão” através 

das artes, e suas ramificações, sendo estes motivos subjetivos, de caráter pessoal, e dado que 

esta “auto-expressão” ser diretamente vinculada a emissor da mensagem, a recepção não é 

protagonista nesta maneira de comunicação (SALES, 2006) 

Já a Comunicação enquanto “função de produção” procura dar protagonismo a recepção, 

ou seja ao público que é receptor da mensagem, este modo de comunicar-se procura gerar 

efeitos pré-determinados, seja em comportamentos; opiniões, etc, através da persuasão 

(GONÇALEZ, 2009), nesta segunda vertente tem-se a propaganda: 

Já a comunicação encarada como função de produção, é centrada no receptor e na 

recepção, porque a mensagem tem o fim precípuo de cumprir objetivos pragmáticos 

que é produzir efeitos pré-determinados e mensuráveis Nessa vertente, fluem vários 

serviços de comunicação como: a propaganda, as relações públicas, o jornalismo, a 

editoração etc [...] a propaganda como um serviço de comunicação numa função de 

produção, pode-se inferir que a propaganda é comunicação focada na recepção e no 

receptor porque sua mensagem tem a finalidade de produzir efeitos sobre ele [...] o 

receptor é a faceta com a qual a propaganda se comunica, e em função da qual ela 

existe. (SALES, 2006, P.17- 18). 

 

Todas as civilizações depararam-se com este dilema, de como captar a resposta 

adequada da sociedade regida pelas mesmas em diversas questões seja civicas e/ou religiosas, 

passando assim os ideais para e com os quais se mantem as bases de tais sociedades junto a suas 

doutrinas religiosas e primissas/ principios políticos , como resposta a isto, com o passar dos 

séculos naturalmente surgiu o que hoje se denomina: propaganda (GONÇALEZ, 2009). 

 

2. 2 A PROPAGANDA E SUA ADEQUAÇÃO 

 

Sendo a propaganda parte integrante da segunda vertente comunicacional (a ação 

voltada a produção) e sendo esta voltada ao receptor da mensagem, infere-se que para a 

captação de certa opinião (por meio da comunicação) deve-se valer da propaganda, enquanto 

meio persuasivo e (caso adequadamente promovido através da publicidade adequada) 

aglutinador (GONÇALEZ, 2009). 

Destarte o apresentado observa-se que a propaganda é de suma importância, porém, é 

apenas uma ferramenta, pois, toda a forma de promoção de uma instituição é uma das etapas de 
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sua identificação (as privadas com seu público-alvo para a venda de tal produto e/ou serviço 

(SALES, 2006); as públicas para com a sociedade no geral a fim de se integrar à mesma e gozar 

da maior credibilidade possível para com ela) (EXÉRCITO, 2017): assim pode-se inferir, que 

sendo a propaganda parte da estratégia de promoção de tais instituições, a mesma faz parte do 

Marketing Institucional, conforme exposto: 

A propaganda constitui-se num dos elementos disponíveis para que as empresas 

possam se comunicar com o seu mercado e situa-se dentro das estratégias de 

marketing, é uma das ferramentas mais poderosas de comunicação, portanto, a 

propaganda não é uma atividade autônoma e isolada. É uma instância subordinada ao 

marketing (SALES, 2006, P.18). 

 

Todas as instituições públicas possuem estratégias de marketing (em especial a 

propaganda) próprias, o Senado federal, por exemplo, além de contas em redes sociais e 

enquetes online, possui rádios e até uma rede televisiva própria, de modo análogo à Câmara dos 

Deputados; Tribunais Superiores (como a TV Justiça) e tantos outros órgãos que também 

possuem recursos similares (AGÊNCIA SENADO, 2020). 

Com o avanço das comunicações (sejam pelos panfletos, passando pelos cartazes de 

propaganda durante o processo imigratório em cidades brasileiras durante o século XIX; pela 

rádio durante as Grandes Guerras; e mais recentemente a televisão e internet) a complementação 

e reformulação das estratégias de promoção de tais instituições moldou-se a cada época e 

sempre se valendo de todos os meios de projeção disponíveis para isso (JAPIASSÚ, 2021). 

Nas últimas décadas, viu-se um avanço significativo nos meios de comunicação, o mais 

recente foi a chegada ao Brasil das redes digitais; a internet, e sua difusão (originalmente para 

fins militares e restritos a essa área com a finalidade de benefícios estratégicos comunicacionais 

visando o antagonismo ao Bloco Comunista em meados dos anos 60 aos 70) (MENDES, 2021). 

Desde as últimas três décadas (dos anos 90 até o presente), vêm garantindo cada vez 

mais a um público mais amplo a possibilidade de possuírem mais e mais formas de se informar 

e consumir conteúdos. Vê-se a quantia significativa de 134 milhões que já utilizam esta rede de 

informação, este é um sinal de que esta nova e pujante plataforma de informação será um dos, 

senão o principal meio de informação de uma grande parte da sociedade brasileira nos próximos 

anos (MELCO, 2018). 

Esta percepção da importância de implantação das metodologias que visem tal 

promoção e o atendimento objetivo de distintos públicos- alvo neste meio de publicidade, 

também já foi ratificado pela área institucional (Empresas e Órgãos Públicos). (MELCO, 2018). 

Dessa forma, a reformulação das estratégias de marketing das Instituições, sejam 

públicas ou privadas, viu-se obrigada a ser reformulada e complementar-se gradativamente, 
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tendo em vista a percepção clara da permissibilidade natural e obrigatória (embora 

sensivelmente retardada por entraves administrativos) das Organizações Públicas para com a 

influência externa a sua organização (MANNA,  2020).  

Esta percepção de resiliência necessária pode ser constatada também, pois mais de 70% 

dos serviços públicos brasileiros já podem ser realizados por meio digital (AGÊNCIA BRASIL, 

2021). 

Esta mudança tornou-se obrigatória em toda a área pública o que abrange também a 

Área Militar. Hoje as Forças Armadas, em especial o exército (que é e atua como figura mais 

conhecida e proeminente dentre as mesmas) compreendeu esta mudança de meios de alcance 

público, e passou a adotar cada vez mais esta maneira de promoção e incentivá-la (MANNA, 

2020), para assim atingir a finalidade proposta (de captar a opinião pública e integrar-se de 

modo real a sociedade). no referente à missão dos objetivos do Serviço de Comunicação Social 

e suas Subdivisões (divulgação institucional; assessoria de imprensa e a as relações públicas): 

A missão da Com Soc é preservar e fortalecer a imagem do Exército junto às 

comunidades nacional e internacional [...] Os produtos e mensagens contribuem 

para a exploração e propagação das seguintes ideias:a) enaltecimento dos 

valores e tradições institucionais, principalmente o sentimento de patriotismo; 

b) manutenção do tema defesa na agenda nacional, com ênfase nos segmentos 

prioritários: lideranças, formadores de opinião dos meios acadêmicos, 

empresarial, jornalístico e dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; c) 

conhecimento da missão do Exército; d) preservação e fortalecimento da 

imagem da Força; e e) difusão do Exército como uma instituição que promove 

a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável. 2.3.4.3 É preciso 

conhecer o impacto causado pelos produtos e mensagens institucionais 

veiculados, de forma que a repercussão das ideias transmitidas seja 

sistematicamente avaliada – o feedback. (EXÉRCITO, 2017. p.14-16). 

 

Com referência a Assessoria de Imprensa é descrito nos itens A; C e D deste mesmo 

Manual: 

Os principais objetivos são: a) conquistar o apoio do público nacional e internacional, 

por meio de órgãos de comunicação social; [...] c) contribuir para estabelecer a 

confiança no EB e para obter a liberdade de ação nas operações; e d) aproximar o EB 

dos meios de comunicação, por meio de notícias e informações de interesse público. 

(EXÉRCITO, 2017, P. 15 - 16) 

 

Isto é ratificado por Zadhi apud Manna (2020; p. 2): 

Ao analisarmos o enorme avanço tecnológico dos meios de comunicação a nível 

global, observamos a facilidade de produção de conteúdo e a recepção de informações 

em tempo real. Fica notória a relevância das mídias sociais e da necessidade de 

influência de segmentos formadores de opiniões da sociedade. Segundo Zahdi (2015), 

“atualmente as mídias sociais tornaram-se indispensáveis ferramentas, seja para uso 

pessoal, quanto profissional”. Isso reforça a ideia de que a presença e a atuação do 

Exército (e, por consequência, seus Comandos Militares de Área) nesse mundo digital 

seja contínua e efetiva [...] As mídias sociais são ferramentas online usadas para 

divulgar conteúdo, ao mesmo tempo em que permitem relações entre seus integrantes. 
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O principal objetivo é a produção, divulgação e compartilhamento de conteúdo, que 

permitem a interação de seu público. Podemos entender a mídia social como qualquer 

tecnologia ou prática que permite o compartilhamento de conteúdo, opiniões, ideias e 

expressões sobre assuntos relevantes. Todas essas ferramentas são comunitárias, ou 

seja, estão construídas para a participação coletiva; não são ferramentas de uma voz 

unidirecional. Isso é fundamental entender nesse processo de uso das mídias sociais. 

 

Não obstante isto visto estes ideais para a boa integração, tem-se distintas  ocorrências 

(como o desconhecimento de certas datas; possibiloidades de ingresso na força terrestre) dentre 

outras situações que acabam (por talvez não se ter uma divulgação e/ou maior interação com os 

públicos que questionam sobre esta demanda) são inverdades como a “alegada não 

operacionalidade da Força Terrestre” quando sequer se sabe que o Brasil é um dos países que 

mais enviou militares para as missões de Paz no exterior, e ainda possui presença significativa 

em sete das doze missões das Nações Unidas (AGÊNCIA BRASIL, 2021) mesmo sendo 

ratufucadi esre fato pelo próprio Ministério da Defesa (AGÊNCIA BRASIL, 2021). 

Isto se dá tanto por situações estatais por parte de poderes executivos (o que não virá a 

ser tratado neste trabalho) e também por gestão, ou seja, o gerir de recursos: humanos (pessoal); 

material (o conteúdo postado); infraestrutura (a estruturação - caminhos seguidos para a forma 

de promoção da Força); doutrina (os princípios e objetivos de tal ação), todos estes pontos 

geram uma capacidade (MANNA, 2020). 

 

2.3 A ORGANIZAÇÃO DA FORÇA TERRESTRE 

Neste ponto, antes de se expor a relação da força terrestre com a área de comunicação, 

cabe-se explanar o que é a Força terrestre e sua Organização Básica: 

Em início deve-se distinguir a Comunicação Social do Exército (serviço de 

relacionamento público, junto a Assessoria de Imprensa, entre outros) e a Arma de 

Comunicações (que refere-se a transmissão de mensagens entre Comando e Front de Guerra, 

vista como: “A Arma que une todas as Armas” e que abrange Guerra Eletrônica; Interceptação 

de Rádios, entre outros) lidar-se-á aqui com a comunicação enquanto social. 

O Exército Brasileiro divide-se em oito Comandos Gerais (cada qual responsável por 

certa região), a Área de Comunicação Social de cada Comando é ligada a um Órgão Central o 

Centro de Comunicação Social do Exército (CCOMSEX), o qual é regido pelo Gabinete do 

Comandante do Exército que mediante o CCOMSEX, cuja finalidade é gerenciar (seja por 

recursos materiais; estruturais; doutrinais e humanos) as atividades do Sistema de Comunicação 

Social do Exército (SISCOMSEX) para o repasse e promoção de informações e da imagem 

institucional para o público interno e externo (MANNA, 2020). 
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 Assim a junção e relacionamento destes Órgãos (sejam pelas Agências de distintas 

classificações diretamente ligadas aos locais em que estão inseridas; desse os Órgãos Centrais 

até as subdivisões de cada quartel) junto as Regiões Militares, formam o SISCOMSEX 

(EXÉRCITO, 2009). 

As Agências são divididas em: 

1. Agências de Classe A: (estão doretamente sob a gerência do CCOMSEx) São as secções 

de Comunicações Sociais nos Comandos de Área (os 8 Gerais); da Força Terrestre 

Componente (Orgão ligado ao Comando mas, que nem sempre é ativado); Às Escolas 

(seja de Sargentos; Cadetes e até mesmo a AMAN – Acadêmia Militar das Agulhas 

Negras-) estas Agências: 

Cumprem as atividades de relações públicas, divulgação institucional e assessoria de 

imprensa (BRASIL,2017a). Para esse fim, eles dispõem de uma Seção de 

Comunicação Social, conforme previsão no Quadro de Cargos Previstos. E essas, por 

sua vez, se dividem em Subseções, no intuito de distribuir melhor o pessoal e as 

funções (MANNA, 2020, p. 2). 

 

Dentre as atribuições destas agências estão: a divulgação de datas festivas à Força; 

divulgar as Campanhas da Comunicação Social; realizar as coberturas jornalísticas 

competentes; fora o estreitramento de laços com a imprensa e a comunidade local em seus mais 

distintos públicos através de diversas ações, Ate mesmo a formulação e orientação (para as 

Agências subordinadas) quanto a formulação de um plano de Comunicação é de sua alçada, 

dentre outras atribuições:  (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2017). 

Agências de Classe B: As agências desta classe são: as que estão ligadas às subdivisões 

e regiões militares (que por sua vez são subordinadas aos Comandos Militares de Área) e 

Organizações secundárias, além da Organização Militar (OM) de Força de Paz (MINISTÉRIO 

DA DEFESA, 2017, p.15), conforme este manual, as Agências de Classe C e as de Classe E 

(Especiais) respectivamente: as de Classe Especial possuem mesmas funções do que a de Classe 

A; as de Classe C possuem funções equivalentes as de Classe B, porém, depreende-se de que 

as Agências, cada qual em sua esfera, dentre as três Áreas básicas da Comunicação Social, 

possuem uma correspondência distinta: 

As seções de Com Soc das Agências Classe A e B, valendo-se de sua estrutura de 

pessoal e material, executam as atividades de Relações Públicas, Divulgação 

Institucional e Assessoria de Imprensa; As seções de Com Soc das agências classe C, 

valendo-se de sua estrutura de pessoal e material, executam as atividades de relações 

públicas e produção de matérias de divulgação de suas atividades. Eventualmente, 

executam a atividade de assessoria de imprensa, podendo receber apoio do 

SISCOMSEx As agências especiais executam as atividades de relações públicas e 
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eventualmente produzem matérias de divulgação de suas atividades, podendo receber 

apoio do SISCOMSEX (EXÉRCITO, 2017, p.20- 21) 

 

2.4 A AÇÃO PROPAGANDISTICA PROMOCIONAL DENTRO DA FORÇA 

TERRESTRE 

 

Dadas as disposições acima, pode-se inferir certas responsabilidades a cada uma das 

agências e estas a medida que são cumpridas, alcançam em conjunto o objetivo da Comunicação 

Social do Exército como um todo que é: a integração para com a sociedade, seja no que tange 

a “pronta respostas” apresentando assim, o desejo de um contato mais rotineiro com as distintas 

organizações da sociedade, quanto, na integração e captação da opinião pública quando esta se 

fizer necessária (EXÉRCITO, 2009). 

Ou seja, percebe-se que enquanto a comunicação é feita, propõe-se existir a interação 

entre o Emissor (a Instituição Militar) e seu Receptor (a sociedade em seus distintos graus), 

onde, tanto a recepção correta da informação e o reforço da imagem da instituição também são 

objetivos comuns a este setor (EXÉRCITO, 2017), ou seja, depreende-se que o Marketing 

institucional, também é função comunicativa, o que pode ser ratificado em uma das 

características atribuitivas do SISCOMSEX: 

b. Utilização do canal técnico, sem prejuízo da cadeia de comando, o que confere 

agilidade ao sistema de modo a permitir resposta oportuna e adequada aos 

questionamentos dos diferentes segmentos da sociedade, particularmente da mídia. 

(EXÉRCITO. 2009, p.25) 

 

Define-se também que cada OM (Organização Militar) deve possuir uma estrutura de 

Comunicação Social em suas mediações e garanta a estas maneiras adequadas e recursos 

suficientes para o seu bom exercício de função, conforme definido pela 2° Edição do Manual 

de Comunicação do Exército (2017, p. 19). 

As seções de Com Soc em todos os escalões devem possuir recursos necessários para 

fornecer informações e imagens aos respectivos comandantes, ao público, à mídia e 

aos elementos subordinados. 
 

As distintas classes de agências do Exército e suas funções são definidas pelo manual 

de Comunicação do Exército, cada qual com a permissão de suas redes em exemplo, as de maior 

proeminência, pois desempenham em conjunto as três Áreas da Comunicação Social (as 

Agências de Classe A), conforme exposto por MANNA (2020, p. 4): 

A diferenciação desse tipo agência se deve às atividades que desempenham: as Classe 

A têm como missão realizar relações públicas, divulgação institucional e assessoria 

de imprensa, cada um na sua área de responsabilidade, sob gerência do CCOMSEx. 

As relações públicas são utilizadas para a implementação de ações de informação, 

promoção e propaganda, além de exercerem papel fundamental na legitimidade 
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institucional; a divulgação institucional, que promove e dissemina a imagem do 

Exército por meios de campanhas e produtos; e a assessoria de imprensa, que 

compreende as atividades pelas quais se divulgam os assuntos para o público externo. 

O mesmo manual preconiza que as ações de todas as agências de comunicação social 

devem “contribuir para criar laços sólidos de bom convívio com a comunidade. 
 

As divulgações de promoção da Área de Comunicação do Exército, (recaindo cada qual 

a sua respectiva Agência) são distintas, indo desde Simpósios a estágios (DEFESA, 2017), 

mostrando uma clara e bem elaborada intenção de integração, seja junto a imprensa, quanto a 

própria Comunidade Social como um todo, conforme expõe (BASSO, 2019). 

Cada OM possui uma peculiaridade, definida como a “Capacidade” este termo, definido 

pela área militar como a junção de todos os fatores (que podem sofrer influência da Instituição) 

tendo a finalidade de possibilitar a Organização a cumprir seus objetivos, conforme Manna 

(2020, p. 5): 

Dentro do contexto exposto no Planejamento Baseado em Capacidades (PBC), 

emitido pelo Centro de Doutrina do Exército (C Dout Ex), a palavra capacidade ficou 

definida como uma “aptidão requerida a uma Força ou Organização Militar para que 

possa cumprir determinada tarefa ou missão” (BRASIL, 2015a). E os fatores 

determinantes da capacidade são a Doutrina, Organização, Adestramento, Material, 

Educação, Pessoal e Infraestrutura – o acrônimo DOAMEPI. Somente com esses 

elementos é possível obter soluções sustentáveis para o cumprimento das missões da 

melhor maneira possível. Dessa forma, podemos constatar que a Força Terrestre 

regulamenta que possuir um efetivo de trabalho é imprescindível para o cumprimento 

de suas missões – fator pessoal. 

 

Assim, é designado pelo Estado Major do Exército, o Órgão de Distribuição Geral 

(ODG)  para cada Órgão Militar a estratégia, planejamento e método de emprego de sua 

capacidade visando o cumprimento das funções institucionais da Força Terrestre (e em ponta 

de linha deverá ser aplicado para cada secção de suas estruturas), por suposto isto é ratificado 

pelo Estado Major, através do Quadro de Cargos Previstos (QCP) que buscará determinar de 

maneira imperatória a quantia em efetivo para cada Órgão de cada Organização Militar 

(MANNA, 2020). 

Neste ambiente infere-se que em cada Comando Militar de Área (sendo estes as 

principais Organizações Militares logo abaixo do Centro de Comunicação e integrantes do 

SISCOMSEx como Agências Classe A) a existência de 3 subseções (que juntas formam a Área 

de Comunicação Social de cada Comando) cada qual em sua área de atuação (cumprindo as 

atividades nas Secções de Relações Públicas, Secção de Divulgação Institucional e Secção de 

Assessoria de Imprensa), gerindo tanto comunicados internos quanto externos (MANNA, 

2020). 

Assim esta Área de Comunicação divide-se em subsecções (as supracitadas), buscando 

assim melhor distribuir seus efetivos patão cumprimento de suas atividades existem porém, 
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certas lacunas nesta divisão, pois, mesmo o Quadro de Cargos prevendo a distribuição de 

pessoal a cada Divisão, a mesma não é orientada ao nível subdivisionário (ou seja:” observa-se 

que a previsão para a Seção de Comunicação Social (5ª Seção) não distribui militares para as 

subseções. O que fica definido é o quantitativo e a qualificação necessária (Curso de 

Comunicação Social; ou especialização em Jornalismo; etc)” (MANNA, 2020), 

A principal delas é que: tendo em vista a influência já observada das redes sociais e seu 

alcance mundial tendo em enfoque a constatação de ser possível a “interação instantânea” entre 

o conteúdo produzido e a recepção deste ficando assim latente a importância das novas redes 

sociais e a importância da maior participação neste meio (MANNA, 2020). 

Assim é justo afirmar que para uma comunicação mais efetiva e melhor promoção, deve-

se possuir uma equipe própria para a supervisão das mesmas, diferente do que é feito no Centro 

de Comunicação (onde existe uma equipe para tal, em uma Secção própria de Mídias Sociais) 

os Comandos Militares não possuem tal equipe especializada em tal atividade de supervisão e 

regência destas mesmas redes (MANNA, 2020) sendo muitas vezes militares de outras áreas da 

Secção de Comunicação que acabam por acumular as funções de gestão destas mídias e assim 

acarretando menor dedicação em certas áreas cuja percepção de carência já foi percebida pelo 

próprio CCOMSEx (MANNA, 2020), embora o próprio Centro de Comunicação já tenha em 

situações anteriores admoestado quanto a necessidade desta utilização (MANNA. 2020), ainda 

mais tendo em vista que a utilização e produção de conteúdo para a atuação nas mídias digitais 

é uma estratégia de propaganda e promoção de longo prazo, indo muito além da percepção de 

fotografar; gravar vídeos, etc a proposição principal desta atuação é a fidelização, a captação 

geral, do público alvo ao qual procura-se atingir, conforme exposto por VERGILI apud 

MANNA (2020, p. 9):  

A utilização das mídias sociais vai muito além de adicionar fotos ou enviar conteúdos. 

Ela não pode se preocupar apenas em informar e divulgar produtos e serviços; ou 

mesmo solucionando reclamações recebidas. Ela deve agir interativamente, com a 

finalidade de fidelizar os seus públicos (VERGILI, 2014, p. 118). As ferramentas 

digitais permitem uma excelente oportunidade para a interação e fidelização de 

públicos. 
 

Esta situação: da não concentração de equipe específica para tal gestão, conforme 

exposto acima gera um gargalo que é mais concentrado no fator humano (pessoal) da 

capacidade desta Secção, pois, conforme expõe Manna (2020) em sua pesquisa a maior 

dificuldade dos Comandos Militares de Área (sendo Agências Classe A) quanto ao 

cumprimento dos objetivos do Plano de Comunicação do Exército é a escassez de tempo para:” 

produzir produtos específicos, interagir com seguidores e monitorar as mídias;” o que por sua 

vez reflete outros gargalos como a falta de conteúdo para as Organizações Militares 
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subordinadas) e, um destaque interessante foi: “pouca celeridade para as aprovações das 

publicações por parte da chefia” (MANNA, 2020) o que por sua vez é um efeito colateral da 

inexistência de área própria e especifica para estas funções (de gestão e monitoramento/ 

resposta nas redes) cujo efeito imediato é a concentração total em um superior hierárquico que 

tendo (assim como os militares da própria secção) muitas atribuições distintas entre si, não 

consegue analisar em tempo certas demandas. 

 

3 METODOLOGIA 

Foi realizada uma pesquisa: quanto ao objetivo/natureza: exploratória visto que busca 

maior familiaridade com o problema visaando explicitá-lo (GIL, 2009); Quanto ao 

procedimento, foi dividida em duas etapas; a primeira uma pesquisa bibliográfica sobre o 

assunto (GlL, 2009), ou seja, a mesma atua como a análise de dados exposta por outros autores 

a respeito do tema proposto; utilizando o Plano de Comunicação do Exército nas edições de 

2009 e 2017, sites e artigos científicos e reportagens em veículos de imprensa digitais, poder-

se-á qualificar  sendo quantitativa (visto a observação de maioria numérica). 

Ademais, foi realizada também uma pesquisa de Campo levantando dados (GIL, 2009). 

Assim, houve a coleta em espaço delimitado de certos dados por instrumentos de coleta em 

determinado universo que, irá corroborar ou não a exposição teórica,  conforme expõe  Batista 

e Kumada (2021), a respeito da atuação da Comunicação do Exército no ponto de vista de 

militares atuantes na área e de civis. 

Foi realizada a pesquisa por meio de questionário (enviado em formato digital por 

Whatsapp) onde foram pontuadas questões com referência a Comunicação do exército, o 

universo total foi de 50 pessoas, destas 20 militares ativos (5 de carreira e 15 temporários) e 30 

da área civil (15 da reserva e outros 15 que aspiram a carreira militar sendo civis comuns), este 

questionário foi respondido entre os dias 01/06 a 01/07 do ano corrente de 2021.  

Os resultados obtidos foram dispostos em modo explanativo/narrativo, para melhor 

entendiomento. 

 

4 RESULTADOS 

 

Com base nos resultados obtidos com o questionário aplicado nesta pesquisa, cujo 

objetivo de tal foi observar a forma como é encarada (seja por militares em si, seja pela área 

civil) a ação comunicacional da Força Terrestre, pôde-se ter o seguinte conjunto de respostas: 
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Com referência a se, na opinião destes, o exército estava a realizar um bom trabalho de 

comunicação perante a sociedade: 20 por cento (10 pessoas) disseram que sim e não necessitava 

de melhorias, porém o restante da amostra (80% = 40 pessoas) alegou que sim, porém, poderiam 

ser intensificadas as divulgações, sejam do dia-a-dia dos soldados quanto das missões realizadas 

e das obras criativas da Força. 

Com relação a informações festivas: se na opinião destes a divulgação das festividades 

da força era bem realizada: 30% (15 pessoas) disseram que não e os demais 70% (35 pessoas) 

disseram que dentro do possível eram, outrossim, todo o universo concordou que a divulgação 

mais assídua nos canais digitais (com podccasts, lives em homenagem, etc) seriam propícios a 

melhor divulgação. 

Com referência a carreira estrangeira: os motivos para optarem por esta área: dos 50, os 

30 que demonstraram este anseio; 21 deles (70%) disseram que por terem sido dispensados, e 

acreditarem não poder seguir a carreira por isso, decidiram ir à França para tentar a carreira 

como Legionário. 

Com relação aos concursos militares; dos 21 que as cogitam tentar;  a totalidade ficou a 

saber da abertura de editais das provas, através de  outras pessoas (alegam que mesmo 

acompanhando as Midias do Exército, não viram as divulgações). 

Com referência a possíveis melhorias para a gestão comunicacional, cujo 

direcionamento foi para os militares ativos, todos responderam que o pouco tempo (algo 

colateral e de consequência da não criação de uma equipe especializada) gera certos gargalos 

colaterais e que, talvez, fosse interessante ter uma equipe para a gestão das redes digitais 

(inclusive curiosamente foi o que em exposição teórica foi já exigida pelo Centro de 

Comunicação). 

Concluem-se com esta pesquisa certos pontos: o primeiro é que embora seja bem 

esforçado, o trabalho comunicacional do exército por vezes deixou a desejar em certa medida 

(vê-se que os que foram à Legião Estrangeira por exemplo, o fizeram por acreditarem que a 

dispensa do serviço obrigatório os impossibilitaria de seguir a carreira militar, é claro que por 

parte destes pode ter faltado também certo interese porém, de fato talvez uma maior divulgação 

externa/resposta aos questionamentos os auxiliasse a observar que esta informação que 

possuiam era falsa),  visto que, embora uma das funções seja a divulgação institucional, outro 

objetivo é o sanar de dúvidas/reponder rápidamente a sociedade civil (vinculações mais 

constantes dos concursos abertos nos canais digitais como: Youtube; Facebook; Twitter e 

Instagram, com lives mostrando e encorajando os jovens a tentá-los, talvez, fossem ser de algum 

auxilio) outro ponto é que realmente existe já a percepção deste problema e já se propõem 
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soluções mas, a principal delas é a concentração destas ações de gestão em uma equipe 

específica (seguindo até as diretrizes do próprio Centro de Comunicação) a qual tendo seus 

recursos concentrados nestas atribuições, podem melhor desempenhar o papel de auxilio nn 

integração Exército/Sociedade. 

Observando os dados expostos, pode-se depreender que (em especial as três últimas 

perguntas) de fato, embora sendo realizada, por vezes esta comunicação não atinge seu público 

alvo determinado, embora existam opções de melhoria, é latente a necessidade de maior 

divulgação e promoção (o que mediante exposição referêncial pode-se ser suprida mediante 

equipe especializada), pôde-se concluir que esta demanda em incluso já está a ser tratada, já 

que entre os novos programas do exército está a criação (nos comandos) de equipes próprias 

para estas gestões (OBSERVATÓRIO DE IMPRENSA, 2021). 

Esta equipe sendo especifica para a gestão de midia sociais do Exercito pode-se assim, como 

sugestão de melhorias: Dar suporte e responder a questionamentos civis/jornalísticos, com 

relação a diversaas àreas (campanhas -como a de vacinação contra a Covid-19, realizada pelo 

Exército e pela Marinha-; ações caritativas;  e questionamentos  para o se seguir a carreira 

militar) , além de promover a imagem das Forças Armadas, perante a sociedade, através da 

confecção de videos e matérias explicando o funcionamento e rotina militar (de modo mais 

frequente, ao qual já é feito), promover eventos virtuais (lives, reuniões abertas, stories e videos 

propagandísticos) para marcar datas comemorativas e de personalidades ilustres dentro da 

instituição, assim como realizar intensa campanha de divulgação/acompanhamento e reposta de 

questionamentos no período de inscrições para as provas militares, visando a carreira na referida 

instituição. 

 

 5. CONCLUSÕES 

Conforme exposto em linhas iniciais deste artigo, o objetivo deste trabalho foi analisar 

como é realizada a atividade propagandistica na Força Terrestre e de que maneira isto poderia 

ser potencializado, assim o problema central deste trabalho foi: dada a grande confiabilidade 

nas Forças Armadas (cujo maior expoente é a Força Terrestre), como é realizada a ação 

propagandistica dentro da mesma e o que poderia ser identificado como ponto de melhoria para 

tal ser mais expansiva,  

Nesta pesquisa foi vista que a ação propagandistica não esta somente vinculada a 

promoções de operações, mas sim em realmente integrar-se ao tecido social (fazendo parte de 

seu cotidiano: respondendo aos questionamentos civis; demonstrando as ações caritativas; 
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realizando integração midiática, entre outros) com relação a isto, a utilização dos meios digitais, 

demonstra ter um potêncial de alcance jamais antes visto, e notóriamente o Exército enquanto 

instituição percebeu esta possibilidade de alcance, criando e incorajando o possuir de redes 

digitais e sua utilização (dentro dos parâmetros razoáveis). 

No entanto, o que pôde ser observado foi que: embora tente-se ter uma gestão adequada 

desta nova ferramenta comunicativa/integracional, a mesma acaba por ir de encontro a rotinas 

comuns a outras áreas militares, e por ter uma capacidade de alcance muito ampla, naturalmente 

as respostas e interações com a sociedade se dão em tempos muito mais rápidos, o que exige 

uma maior atenção ao se coordenar estas divulgações. 

Assim viu-se e foi constatada em pesquisa de Campo, a necessidade de se possuir uma 

equipe especializada e diretamente/únicamente vinculada a estas gestões (como o próprio 

CCOMSEX já percebeu e admoestou aos Comandos Militares a  terem) e que  já está a se 

cumprir. 

Esta pesquisa é apenas um parecer singelo de um civil sobre esta atividade, as 

limitações, seja de fontes consultivas; observação operacional, e outras que seriam mais 

facilmente vistas caso possuisse-se acesso a área militar de modo mais profundo,  foram 

entraves (naturais a hierarquização social), que talvez tenham impossibilitado uma análise mais 

aprofundada do tema (um exemplo, é a possibilidade do questionamento da motivação de 

lideranças em não seguir esta recomendação do CCOMSEX, logo de imediato à sua 

divulgação/determinação), ademais, a limitação de páginas e o tipo de trabalho, não permite tal 

extensão. 

Pesquisa futura sobre o tema (em especial monografias),  podem vir e de certo serão 

muito bem vistas, afinal, o objetivo singelo destes trabalhos, é o de prestar um auxilio a tão 

augusta Força Armada do Brasil.  
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