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1. INTRODUÇÃO 
 

Uma vez Granadeiro, sempre Granadeiro!  
A Guarda morre, mas não se rende!  
Guarda Presidencial! 

           Confúcio 

 

“O mundo contemporâneo tem se caracterizado pela rapidez e intensidade com que se 

processam as mudanças, impulsionadas particularmente pelas frequentes inovações 

tecnológicas e transformações sociais. Diante desse quadro desafiador, com reflexos diretos 

sobre as Pessoas e as Organizações, descortina-se perante os líderes, em todos os níveis, a 

premente necessidade de buscar novas técnicas, métodos e procedimentos que tornem suas 

organizações e seus liderados: maleáveis diante do novo; susceptíveis à implementação 

consciente e voluntária de novas metodologias; voltados ao desempenho de suas funções; e 

permanentemente compromissados com resultados” (IP PEO – PEG, 2006). 

 Com o objetivo de modernizar sua gestão para aumentar a operacionalidade, o Exército 

Brasileiro estabeleceu um programa de gestão estratégica denominado Sistema de Excelência no 

Exército Brasileiro (SE-EB) constituído de 4 (quatro) grandes projetos a serem executados com 

diferentes níveis de participação pelos Órgãos de Direção Setorial, Comandos Militares de Área, 

Diretorias, Divisões de Exército, Regiões Militares, Brigadas e Organizações Militares valor 

batalhão e subunidades com autonomia administrativa. Assim, o Batalhão da Guarda 

Presidencial e suas SU inserem-se, particularmente, no Projeto Consolidação do Programa de 

Excelência Gerencial (Projeto Consolidação do PEG) e vem se esforçando para modernizar suas 

gestões e, em consequência, aumentar seus níveis de operacionalidade. 

 Nesse contexto, o presente Plano de Gestão, fruto do Planejamento Estratégico 

Organizacional (PEO) realizado pelo Estado-Maior do Batalhão da Guarda Presidencial, vem ao 

encontro do que se propõe o SE-EB, pois estabelece parâmetros e diretrizes para a melhoria da 

gestão da OM como Unidade, balizando ou orientando a confecção e a execução do Plano de 

Gestão do BGP como Organização Militar.   

 



 Plano de Gestão do BGP 2015/2016  

  Página 
 5 

 
  

2. HISTÓRICO 
 

O BGP é originário do BATALHÃO DO IMPERADOR, criado em 18 de janeiro de 1823 por 

D. PEDRO I, através de um decreto que declarava o seguinte: 

“Querendo dar à Província da Bahia mais uma prova de quanto tenho em consideração 

proporcionar meios de torná-la livre de opressão, com que as tropas Lusitanas pretendem dar-

lhe a lei pela força, e abafar seus patrióticos sentimentos, declaramos francamente pela sagrada 

causa do Brasil; e julgando, portanto que muito convirá enviar-lhe um reforço de tropas 

escolhidas, comandadas por oficiais cujos préstimos e boas qualidades sejam do meu imediato 

conhecimento, hei por bem criar, para aquele fim e para continuar a fazer parte do Exército 

deste Império, um Batalhão de Caçadores que será denominado Batalhão do Imperador”. 

A emancipação política do Brasil ocorreu em 1822, quando o País libertou-se do jugo 

português. Embora o processo de Independência tenha sido pacífico, as Províncias do Pará, do 

Maranhão, do Piauí, da Bahia e da Cisplatina rebelaram-se contra a nova ordem política vigente 

e declararam-se fiéis à Corte de Lisboa.  Assim, com a finalidade de consolidar a independência 

do Brasil e apaziguar os revoltosos, em meio às campanhas de pacificação, D. Pedro I criou o 

Batalhão do Imperador, em janeiro de 1823.  

O Batalhão do Imperador foi composto por militares de elevado conceito e valor, incluindo o 

Alferes Luís Alves de Lima e Silva, primeiro Porta-Estandarte da Unidade do Brasil 

independente. O batismo de fogo da Unidade, sempre fiel ao Imperador, foi na Província da 

Bahia, onde houve a maior resistência.  Laureado de êxitos em combate, o Batalhão do 

Imperador foi novamente empregado, agora na Guerra da Cisplatina, em 1825, destacando-se o 

Capitão Luís Alves de Lima e Silva.  

A brilhante e reconhecida ascensão de Caxias ao posto de Major, permitiu que ele se tornasse 

o Subcomandante da Unidade, cujo Comandante era o seu tio, o Coronel José Joaquim Alves de 

Lima. 

Diferentemente da gloriosa trajetória de Caxias, o Primeiro Reinado não conseguira 

estabelecer-se, resultando na abdicação de D. Pedro I. O Batalhão do Imperador foi então extinto, 

vindo a renascer em 1933, com a denominação de Batalhão de Guardas, sediado na cidade do 

Rio de Janeiro, Capital Federal na época.  
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Com a transferência da Capital Federal para Brasília, essa unidade de elite foi transferida para 

o Planalto Central, passando a denominar-se BATALHÃO DA GUARDA PRESIDENCIAL. 

Nas últimas décadas, o BGP vem cumprindo missões ímpares no âmbito do Exército 

Brasileiro, em especial ao executar a Guarda e o Cerimonial da Presidência da República, de 

Chefes de Estado e do Corpo Diplomático, ao ser empregado em Operações de Garantia da Lei e 

da Ordem e ao representar o Exército e o País em solenidades e eventos diversos, seja com a sua 

consagrada Banda de Música ou com frações de tropa em demonstrações de ordem unida. 

Como justo reconhecimento ao seu primeiro Porta-Estandarte, que veio a ser relacionado o 

Patrono do Exército Brasileiro, a Unidade, em 2001, recebeu a denominação histórica de 

BATALHÃO DUQUE DE CAXIAS. 

 

 

  

ESTANDARTE HISTÓRICO DO BGP 
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3.PERFIL 
 

O Batalhão da Guarda Presidencial, sendo uma Organização Militar pertencente ao Exército 

Brasileiro, é regido pela Constituição Brasileira e tem como atividade-fim a Defesa da Pátria, na 

Garantia da Soberania Nacional, dos Poderes Constitucionais e da Lei e da Ordem. Ele está 

subordinado ao Comando Militar do Planalto (CMP), com sede em Brasília-DF. 

O BGP é constituído por 09 (nove) subunidades. A saber: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR) 

- O NPOR/BGP é um Órgão de Formação de Oficiais da Reserva (OFOR) e destina-se a 

formar o Aspirante-a-Oficial da Reserva (R/2), habilitando-o a ingressar no corpo de Oficiais da 

reserva do Exército Brasileiro.  

b. Companhia de Comando e Serviço / Base Administrativa (Cia C Sv / B Adm) 

- Também conhecida por Base Administrativa, devido ao seu grande alcance, é a 

responsável em mobiliar as seções do Estado-Maior da OM, assim como viabilizar o apoio 

logístico necessário às subunidades operacionais, visando o fiel cumprimento das atividades fim 

e meio.   
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c. 1ª, 2ª, e 3ª Companhia de Infantaria de Guardas (Cia Inf Gd) 

- Têm por missão formar o efetivo variável por meio da Instrução Individual Básica e de 

Qualificação, criando as condições adequadas para o soldado recém-incorporado exercer suas 

atividades militares. 

d. 4ª e 5ª Companhia de Infantaria de Guardas (Cia Inf Gd) 

- São as responsáveis pela capacitação técnica e tática do efetivo profissional em operações 

de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), proporcionando o adestramento necessário para o 

emprego de suas frações no Distrito Federal. 

e. Companhia do Cerimonial (Cia Crm) 

- É a principal subunidade responsável pela realização do Cerimonial Militar da 

Presidência da República e da Força Terrestre na guarnição de Brasília. Destaca-se na realização 

de Guardas de Honra para Chefes de Estado e Embaixadores de nações amigas por ocasião da 

entrega de cartas credenciais ao Presidente da República e para autoridades militares estrangeiras; 

e nas apresentações de Ordem Unida dos Granadeiros para diversas delegações. Esta companhia 

também realiza a escolta de dignitários através do seu Pelotão de Escolta Presidencial. 

f. Banda de Música 

- É a companhia responsável por recepcionar e prestar honras às Autoridades Constituídas 

de Nações Amigas no Palácio do Planalto, Itamaraty e nas diversas Embaixadas; apoiar as 

Organizações Militares de Brasília, e ser, ainda, a ligação entre o Exército Brasileiro e a 

comunidade civil do Distrito Federal e de outros Estados da Federação.  
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O BGP possui uma área de responsabilidade no sistema de Proteção Integrada que abrange 

parte do DISTRITO FEDERAL, sendo dividida em 7 (sete) regiões administrativas: Brasília, 

Lago Norte, Cruzeiro, Guará, Candangolândia, Lago Sul e Núcleo Bandeirante. 

 

 

  

5.  ÁREA DE ATUAÇÃO 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_regi%C3%B5es_administrativas_do_Distrito_Federal
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Os principais serviços que o BGP oferece aos seus usuários internos e externos são: 

 

 

 

 

 

 

 

Cerimonial Militar 

Participar do Cerimonial Militar da Presidência da 

Republica e prestar as honras militares às autoridades 

nacionais e estrangeiras na Capital Federal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantia da Lei e da Ordem 

Participar de operações de Garantia da Lei e da Ordem por 

determinação do Comando Militar do Planalto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guarda dos Palácios Presidenciais e instalações 

militares na guarnição de Brasília 

Guardar as principais instalações da Presidência da 

República e do Comando do Exército na Capital da 

República. 

 

 

 

5.  PRODUTOS E/OU SERVIÇOS 
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Operações de Paz 

Por meio de seu emprego em Missões de Paz, com a 

finalidade de pacificar ou estabilizar nações assoladas por 

conflitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Apoio à Defesa Civil 

Em casos de calamidade pública, como enchentes, 

desmoronamentos, incêndios; combate à dengue, 

campanhas de vacinação e de doação de sangue, dentre 

outros apoios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Conservação do Meio Ambiente  

 Apoiar os órgãos fiscalizadores e de pesquisa, mediante      

ordem, por intermédio da manutenção de áreas verdes e 

recursos hídricos, cooperando com entidades comunitárias 

na limpeza, reflorestamento, poda e conservação dos 

mananciais hídricos, além de campanha educacional na 

preservação do meio ambiente.  
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Formação de Sargentos de Temporários 

Anualmente, o BGP conduz a 1ª Fase do Curso de 

Formação de Sargentos Temporários (CFST) da Arma de 

Infantaria no âmbito do CMP, formando cerca de 15 

(quinze) militares. 

 

 

 

 

 

 

     Apoio às atividades culturais, filantrópicas e 

recreativas  

Por meio de palestras em escolas, exposições de materiais    

militares e mostras de arte.  

  

 

 

 

 

 

 

     Estímulo para atividades desportivas 

No âmbito civil e militar, com a organização de corridas, 

prova de orientação e de esportes coletivos, bem como na 

prática diária e permanente da atividade física como forma 

de manter a saúde física e mental. 
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Incentivo ao aumento do Capital Intelectual 

Com a execução de cursos de capacitação de pessoal em 

assuntos de gestão pela excelência, em conformidade com 

as diretrizes e orientações do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG) e do Sistema de Excelência 

no Exército Brasileiro (SE-EB). Incentivo à participação e 

facilidades de acesso (EAD e presencial) aos diversos 

cursos em áreas distintas do conhecimento.  
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a. Missão do BGP 

Além das atribuições normais de uma unidade de Infantaria, o BGP possui as seguintes 

missões específicas, conforme descrito em sua Base Doutrinária: 

- Prestar o serviço de guarda da Presidência da República, do Comando do Exército, do 

QG do Comando Militar do Planalto e de áreas residenciais de Oficiais-Generais; 

- Participar do cerimonial militar da Presidência da República e do Comando do Exército;e 

- Prestar honras aos representantes diplomáticos na entrega de credenciais e a outras 

autoridades, quando determinado. 

b. Missão síntese do BGP 

- Contribuir para a garantia da soberania nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da 

ordem, salvaguardando os interesses nacionais e cooperando com o desenvolvimento nacional 

e o bem-estar social. 

- Para isso, preparar o Batalhão, mantendo-o em permanente estado de prontidão, com os 

mesmos valores e buscando novos desafios.  

c. Dentre as possibilidades do BGP, destacam-se: 

- Proporcionar escoltas e guardas de honra; 

- Por determinação do Comando Militar do Planalto, participar como tropa de choque no 

restabelecimento da ordem pública; 

- Fornecer guarda para instalações do Governo Federal, do Comando Militar do Planalto e, 

quando determinado, para outras instalações de interesse público;  

- Defender suas próprias instalações e/ou pontos sensíveis; 

- Proporcionar escoltas e guardas de honra; 

- Eventualmente, proporcionar a segurança de transporte de suprimentos ou de prisioneiros;  

- Participar das ações de Defesa Interna e da Defesa Territorial; e 

- Participar de missões subsidiárias em apoio à população ou aos órgãos públicos e/ou 

entidades privadas, em qualquer parte do território nacional, principalmente na área do CMP, 

dentro das exigências do Comando da Força Terrestre. 

 

 

6. MISSÃO 
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7. VISÃO DE FUTURO 

 

Da tradição à modernidade, ser um Batalhão com plena capacidade operacional e logística 

- com o emprego de produtos de defesa tecnologicamente avançados e com profissionais 

altamente capacitados e motivados para enfrentar os desafios do século XXI, caracterizado 

pelo elevado nível de profissionalismo e entusiasmo no cumprimento de sua missão 

constitucional. 

 

8. VALORES 

 

a. Patriotismo 

- Amar à Pátria – História, Símbolos, Tradições e Nação – sublimando a determinação de 

defender seus interesses vitais com o sacrifício da própria vida. 

b. Dever 

- Cumprir a legislação e a regulamentação, a que estiver submetido, com autoridade, 

determinação, dignidade e dedicação além do dever, assumindo a responsabilidade pelas 

decisões que tomar. 

c. Lealdade 

- Cultuar a verdade, sinceridade e sadia camaradagem, mantendo-se fiel aos compromissos 

assumidos. 

d. Probidade 

- Pautar a vida, como soldado e cidadão, pela honradez, honestidade e pelo senso de justiça. 

e. Coragem 

 - Ter a capacidade de decidir e a iniciativa de implementar a decisão, mesmo com o risco 

de vida ou de interesses pessoais, no intuito de cumprir o dever, assumindo a responsabilidade 

por sua atitude. 

f. Hierarquia 

- Cultuar a lealdade, a confiança e o respeito entre chefes e subordinados e, compreender, 

reciprocamente, seus direitos e deveres. 

g. Disciplina 

 - Cumprir rigorosamente as ordens dos superiores, as leis, os regulamentos, as normas e 

disposições e, fielmente, o seu dever, atuando com correção de atitudes na vida pessoal e  

profissional.  
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h. Liderança 

- Ter a capacidade de influenciar direta ou indiretamente, particularmente pelo exemplo, e 

a habilidade de criar as condições necessárias para que o resultado desejado seja atingido. 

i. Competência profissional 

- Buscar um continuado aprimoramento técnico-profissional, por iniciativa própria ou 

cumprindo programas institucionais, visando um melhor desempenho no exercício de sua 

função, bem como em outras atividades. 

j. Espírito de corpo 

- Cultuar o orgulho pelo Exército Brasileiro, pela OM que serve, pela profissão e pelos 

seus companheiros, refletindo o grau de coesão da tropa e da camaradagem entre seus 

integrantes. 

k. Amor à Pátria 

- Evidenciar sentimento de Amor à Pátria na defesa de sua soberania, integridade 

territorial, unidade nacional e defesa da paz social. Traduzido no cumprimento – com vontade 

inabalável – do “dever militar” e do solene juramento de fidelidade à Pátria até com o 

“sacrifício da própria vida”. 

l. Amor à profissão 

- Exteriorizar esse valor permanentemente pelo entusiasmo, motivação profissional, 

dedicação integral ao serviço, irretocável apresentação individual, consciência profissional, 

espírito de sacrifício, prática consciente da ética, dos deveres militares e satisfação do dever 

cumprido. 

- Ter na consciência que: “Ser soldado é mais que uma profissão, é missão de grandeza.”  

m. Justiça 

- Buscar incansavelmente agir com justiça, tratando desigualmente os desiguais; agindo 

sempre com imparcialidade e critério; nunca prevaricar na aplicação dos regulamentos 

disciplinares, mas também saber reconhecer e aplicar as recompensas previstas. 
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Nr 001: APRIMORAR O SISTEMA DE EXCELÊNCIA NO BGP 

1) Fatores críticos de Sucesso  

- Plano de Gestão alinhado com o do Escalão Superior. 

- Atualização do QCP da OM. 

- Processos administrativos mapeados e aprimorados. 

- Adequar e modernizar a estrutura organizacional do Batalhão da Guarda Presidencial. 

 

2) Estratégias para alcançar o Objetivo Estratégico Organizacional  

- Seguir as orientações de gestão do escalão enquadrante (CMP). 

- Desenvolver a mentalidade da gestão na OM.  

- Executar o Plano de Manutenção da Excelência.  

- Buscar o constante aprimoramento das práticas de gestão.  

- Capacitar a Seção de Gestão do Batalhão. 

- Conduzir o Plano de Gestão/BGP junto a todos os integrantes do batalhão e alinhar com os  

Objetivos Estratégicos do Comando Militar do Planalto. 

- Mapear os principais processos administrativos. 

- Ministrar palestras de capacitação no Sistema de Excelência do Exército Brasileiro (SE-

EB). 

 

3) Metas para alcançar Objetivo Estratégico Organizacional   

- 90% dos quadros da OM em função administrativa com conhecimento da legislação em 

vigor de suporte à gestão. 

- 80% do efetivo com encargos administrativos capacitados em mapeamento de processos. 

- 90% dos principais processos administrativos devem ser mapeados e otimizados. 

 

4) Responsável pela implementação das medidas Objetivo Estratégico Organizacional    

- Subcomandante do BGP. 

- Seção de Gestão do BGP. 

 

 

 

5.   OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E ESTRATÉGIAS  
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Nr 002: AMPLIAR A INTERAÇÃO DO BATALHÃO COM A SOCIEDADE LOCAL E 

REGIONAL E A PROJEÇÃO DA IMAGEM DA FORÇA TERRESTRE 

1) Fatores críticos de sucesso 

- Culto às tradições, aos valores morais, éticos, culturais e históricos da Instituição e da 

Nação. 

- Preservar e divulgar o conhecimento dos valores morais, éticos, culturais e históricos da 

Instituição para o público interno e externo. 

- Divulgar a História do BGP e da Força Terrestre para fortalecer a interação com a 

sociedade, as crenças, as tradições, a memória, os valores morais, culturais e históricos do 

Exército Brasileiro como Instituição. 

 

2) Estratégias para alcançar o Objetivo Estratégico Organizacional  

- Aprimorar o processo de divulgação das atividades da OM.  

- Contribuir com a sociedade na preservação do meio ambiente e no desenvolvimento 

sustentável.  

- Buscar a integração com os Órgãos Públicos (ênfase nos Órgãos de Segurança Pública) e 

Privados e a sociedade em geral.  

- Efetivar as relações com a sociedade em geral, particularmente com a comunidade 

brasiliense e suas entidades representativas (públicas e privadas). 

- Realizar solenidades cívico-militares na OM para cultuar as tradições, os valores morais, 

éticos, culturais e históricos da Instituição e da Nação. Apresentando uma síntese do histórico 

da OM nas formaturas comemorativas de sua criação. 

- Realizar locuções alusivas aos vultos e datas históricas da Instituição, nas solenidades 

cívico-militares da Organização Militar, preservando e divulgando seus Produtos de Defesa. 

- Realizar palestras nos Estabelecimentos de Ensino da rede pública e particular, sobre os 

vultos históricos do Exército e acontecimentos marcantes da história da Instituição e da 

Nação, durante a Semana do Exército, do Soldado e da Pátria. 

- Apoiar e incentivar os quadros a realizarem pesquisas sobre a participação da Organização 

Militar em eventos históricos. 

 

3) Metas para alcançar o Objetivo Estratégico Organizacional   

- Realizar solenidades cívico-militares para cultuar as tradições, os valores morais, éticos, 

culturais e históricos da Instituição, até dezembro de 2016. 
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Nr 003: MANTER OU ELEVAR O NÍVEL DE OPERACIONALIDADE DO BATALHÃO 

DA GUARDA PRESIDENCIAL 

1) Fatores críticos de sucesso 

- Dispor de tropa adestrada e capacitada para emprego do BGP na Garantia da Lei e da 

Ordem (GLO). 

- Dispor de tropa adestrada e capacitada para emprego na Defesa Territorial. 

- Efetivo pronto para o emprego. 

- Desenvolver a ação de comando em todos os níveis. 

- Capacitar os quadros na atividade fim. 

- Segurança no preparo e emprego da tropa. 

 

2) Estratégias para alcançar o Objetivo Estratégico Organizacional  

- Capacitar e adestrar a Unidade de acordo com Programa-Padrão de Instrução (PPA-GLO / 

2004-2005 – Experimental) para emprego na Garantia da Lei e da Ordem (GLO). 

- Aprimoramento da capacidade de executar Operações de Defesa Territorial e Garantia da 

Lei e da Ordem (GLO). 

- Capacitar e adestrar a OM de acordo com o Programa- Padrão de Instrução (PPB-2; PPQ-

01) para emprego na Defesa Territorial. 

- Aprimoramento da Instrução Militar e dos padrões de desempenho do efetivo (EV e EP) da 

- Realizar locuções alusivas sobre os vultos e datas históricas da Instituição, até dezembro de 

2016. 

- Realizar palestras sobre os vultos históricos do Exército e acontecimentos marcantes da 

história da Instituição e da Nação, até dezembro de 2016. 

- Realizar pesquisas sobre a participação da OM em eventos históricos, até dezembro de 

2016. 

 

4) Responsáveis pela implementação das medidas do Objetivo Estratégico Organizacional    

- Fiscal Administrativo. 

- Chefe da 2ª Seção. 

- Chefe da 3ª Seção. 

- Oficial de Relações Públicas. 
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OM. 

- Aprimorar os padrões de desempenho do TFM de todos os militares. 

- Aprimoramento do desempenho individual e coletivo na realização dos tiros. 

- Seguir estritamente o Programa de Instrução Militar (PIM) do COTER e a Diretriz de 

Instrução Militar (DIM) do CMP e do Btl. 

- Elevar o nível de manutenção e gestão do material de emprego militar. 

- Manter o adestramento da 4ª e 5ª Cia Inf Gd de acordo com o Programa-Padrão de 

Instrução (CTTEP) na Garantia da Lei e da Ordem. 

- Planejar o recompletamento e a modernização da 4ª e 5ª Cia Inf Gd. 

- Desenvolver os atributos de liderança em todos os níveis. 

- Garantir a capacitação dos militares envolvidos no preparo e emprego do Btl. 

 

3) Metas para alcançar o Objetivo Estratégico Organizacional  

- Duas subunidades capacitadas e adestradas para emprego na Garantia da Lei e da Ordem, 

até setembro de 2016; 

- 100% das subunidades capacitadas e adestradas para emprego na Defesa Territorial, até 

novembro de 2016, através do estágio de GLO e cerimonial militar. 

- Manter 90% dos PRODE em condições de pronto emprego pelas SU, até dezembro de 

2016. 

- Manter 90% de pessoal previsto em QCP pronto nas SU em condições de pronto emprego, 

até dezembro de 2016. 

- Os Oficiais de Prevenção de Acidente na Instrução devem mapear possíveis riscos e agir 

em seus fatores contribuintes para viabilizar a execução da instrução em segurança. 

- Desenvolver a liderança dos comandantes de fração por meio de palestras, estudos de 

casos, trabalhos em grupo e exercícios no terreno. 

 

4) Responsáveis pela implementação das medidas do Objetivo Estratégico Organizacional    

- Chefe da 1ª Seção. 

- Fiscal Administrativo. 

- Chefe da 3ª Seção. 
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Nr 004: APERFEIÇOAR OS PRINCIPAIS PROCESSOS LOGÍSTIVOS DA OM 

1) Fatores críticos de sucesso 

- Cumprir o Plano de Manutenção dos PRODE. 

- Realizar um Plano de Controle de Combustível. 

- Dar celeridade no processo de descarga. 

 

2) Estratégias para alcançar o Objetivo Estratégico Organizacional  

- Aperfeiçoar e otimizar as atividades de apoio logístico com ênfase na manutenção do 

material e suprimento (Classe I, III, V, VII e IX), visando elevar os níveis de existência e 

disponibilidade dos materiais Produtos de Defesa (PRODE). 

- Elaborar um eficiente Plano de Manutenção para cada tipo de PRODE (viatura e 

armamento, dentre outros). 

- Instruir os militares responsáveis pela confecção dos processos de descarga a respeito da 

necessidade de agilidade no seu processamento. 

- Informar as necessidades de manutenção e substituição dos PRODE ao Escalão 

logístico/11ª RM. 

 

3) Metas para alcançar o Objetivo Estratégico Organizacional   

- confeccionar planos de manutenção nos quais são determinados os dias das devidas 

manutenções. 

- Realizar o levantamento das necessidades de peças e ferramentas para a realização de 

manutenção dos PRODE. 

- Realizar a descarga/recolhimento dos PRODE considerados inservíveis/indisponíveis. 

  

4) Responsáveis pela implementação das medidas do Objetivo Estratégico Organizacional    

- Fiscal Administrativo. 

- Chefe da 4ª Seção. 
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Nr 005: ADMINISTRAR COM QUALIDADE E TEMPESTIVIDADE OS RECURSOS 

FINANCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE DO BATALHÃO  

1) Fatores críticos de sucesso 

- Elaborar pregões eficientes e eficazes. 

- Capacitar os militares envolvidos na gestão dos recursos financeiros. 

- Ampliar o efetivo dos recursos humanos que lidam com os recursos financeiros do BGP. 

 

2) Estratégias para alcançar o Objetivo Estratégico Organizacional  

- Aprimorar o planejamento da aplicação dos recursos financeiros à disposição da Unidade.  

- Elaborar pregões adequados a real necessidade da OM.  

- Manter a capacidade de aquisição da OM por meio de participação em processos 

licitatórios e manutenção dos processos já existentes. 

- Aprimorar o processo de recebimento do material adquirido, por meio de fiscalização 

efetiva dos produtos recebidos pelo setor de material e aprovisionamento.  

- Finalizar os processos de aquisição por meio de liquidação eficiente, otimizando a 

liberação do recurso de modo oportuno aos fornecedores. 

 

3) Metas para alcançar o Objetivo Estratégico Organizacional   

- 100% dos processos devem estar de acordo com a legislação vigente e dentro dos padrões e 

transparência exigidos pela Gestão Pública. 

- 100% dos recursos recebidos devem ser empenhados. 

  

4) Responsável pela implementação das medidas do Objetivo Estratégico Organizacional    

- Fiscal Administrativo. 

- Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos. 

 

 

 

 

 

 

 



 Plano de Gestão do BGP 2015/2016  

  Página 
 23 

 
  

Nr 006: VALORIZAR OS RECURSOS HUMANOS DA OM 

1) Fatores críticos de sucesso 

- Apoio de saúde aos militares. 

- Melhorar as condições de trabalho do público interno. 

  

2) Estratégias para alcançar o Objetivo Estratégico Organizacional  

- Promoção de ações que concorram para a satisfação profissional e bem-estar do pessoal e 

da família militar nas áreas de segurança, saúde, finanças, educação (capacitação), lazer e 

moradia (PNR). 

- Implantar, modernizar e adequar a estrutura organizacional de saúde do BGP; e 

- Melhorar as condições ergométricas, de salubridade, tecnológicas e de conforto dos locais 

de trabalho do público interno. 

- Melhoria das instalações da OM.  

- Confecção do Quadro de Distribuição do Pessoal pelo Cmdo da OM de acordo com as 

capacitações e necessidades.  

- Realização de parcerias e/ou convênios com o segmento civil (escolas, supermercados, 

farmácias) público privadas no atendimento às necessidades da família militar. 

 

3) Metas para alcançar o Objetivo Estratégico Organizacional   

- 90%, no mínimo, dos militares com endividamento compatível com a remuneração militar. 

- 90%, no mínimo, do público interno satisfeito com as condições de trabalho do BGP. 

 

4) Responsável pela implementação das medidas do Objetivo Estratégico Organizacional    

- Chefe da 1ª Seção. 

- Fiscal Administrativo. 

- Chefe da 3ª Seção. 
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Nr 007: APRIMORAR O SISTEMA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO NA UNIDADE 

1) Fatores críticos de sucesso 

- Dispor de normas técnicas para o desenvolvimento de tecnologia da informação. 

- Dispor de meios adequados para a circulação das informações de forma rápida e segura. 

- Dispor de aplicativos de segurança para utilização dos recursos de tecnologia da 

informação. 

 

2) Estratégias para alcançar o Objetivo Estratégico Organizacional  

- Proteção das informações relativas aos recursos humanos, às áreas, às instalações e ao 

material (segurança orgânica) no âmbito do BGP.  

- Desenvolver a mentalidade da contra inteligência na OM.  

- Manutenção das práticas da inteligência e da contra-inteligência por meio de técnicas 

existentes. 

- Elaborar normas para o controle e utilização dos meios de tecnologia da informação no 

âmbito do BGP. 

 

3) Metas para alcançar o Objetivo Estratégico Organizacional   

- 90% da OM deve cumprir as normas para o controle e utilização dos meios de TI 

(Tecnologia da Informação). 

 

4) Responsável pela implementação das medidas do Objetivo Estratégico Organizacional     

- Fiscal Administrativo. 

- Chefe da Seção de Informática. 

 

10. ANEXOS 
 

a. Anexo "A": Filosofia de Comando do Comandante do Batalhão da Guarda 

Presidencial. 

b. Anexo "B": Diagnóstico Estratégico do BGP. 

c. Anexo "C": Mapa Estratégico do Batalhão. 

d. Anexo "D": Relação de Projetos e Responsabilidades. 

-   Apêndice único ao Anexo”D”: Planilha de Aplicações dos Recursos. 

e. Anexo "E": Programas e Projetos. 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

BATALHÃO DA GUARDA PRESIDENCIAL 

    (Batalhão do Imperador / 1823) 

    BATALHÃO DUQUE DE CAXIAS 

 

 

 

 

 

ANEXO "A” (Filosofia de Comando) ao Plano de Gestão 2015/2016 do BGP 

 

1. PROPÓSITO DESTE DOCUMENTO 

Decorridos trinta dias de minha assunção do Comando do Batalhão da Guarda 

Presidencial, e sem alterar diretrizes em vigor, expresso neste documento minha filosofia de 

comando para o biênio 2015 2016. Meu propósito é delinear, sob a perspectiva do comandante, o 

traçado geral dos rumos a seguir pelos integrantes do BGP, expressando minha visão sobre a 

Unidade e estabelecendo os princípios fundamentais que servirão de alicerce para a conduta de 

todos os granadeiros. Este documento, que contempla apenas as reflexões do comandante de 

modo mais abstrato, será periodicamente complementado por diretrizes específicas, que poderão 

ser expedidas tanto para detalhar temas aqui mencionados (serviço de escala, gestão 

organizacional, TFM, liderança/ação de comando, meio ambiente, justiça e disciplina, instrução 

militar, segurança orgânica, comunicação social, meio ambiente etc), quanto para ressaltar, a 

qualquer momento, um assunto ou fato que mereça abordagem mais profunda. 

 

2. MINHA VISÃO PARA O BATALHÃO 

O Batalhão da Guarda Presidencial é a unidade de referência da Infantaria Brasileira, 

sendo os seus integrantes responsáveis por manter as tradições e os valores cultuados pelo 

Marechal Luís Alves de Lima e Silva, Patrono do Exército. Tendo esta percepção em mente, 
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todos nós, do Comandante ao soldado mais moderno, devemos, a todo instante, refletir sobre a 

transcendental importância que o BGP tem para a Instituição e para nossa Infantaria. 

Minha visão para o Batalhão é a de uma equipe coesa e harmônica, trabalhando em prol 

dos resultados finais. Há duas propriedades que julgo importantes para esta equipe que forma o 

“Sistema BGP”: a sinergia e a simbiose. Sinergia significa dizer que a capacidade de trabalho 

do Batalhão será sempre maior do que a simples soma das capacidades de trabalho das partes 

que o integram (subunidades, banda etc). Em outras palavras, quando colocamos duas 

subunidades juntas para cumprir uma determinada missão, e se cada uma delas tem uma 

capacidade de trabalho de valor “x”, o resultado de ambas trabalhando juntas não será 

simplesmente o dobro (2x), mas certamente, por causa da liderança dos seus comandantes e do 

espírito de cumprimento de missão, será maior do que dobro. Simbiose refere-se ao fato de que 

todos os integrantes do Batalhão são igualmente importantes e a tarefa de cada um, mesmo a 

mais simples, influencia toda a Unidade. Por exemplo, se uma subunidade deixa de executar a 

manutenção correta da sua área de responsabilidade, a segurança e a integridade de todos (e não 

apenas dos integrantes daquela subunidade) são colocadas em risco. A comparação que faço é 

com uma equipe de Fórmula 1: quando o piloto encosta o carro no box, cada integrante da 

equipe tem um papel de extrema responsabilidade. Se um deles deixar de executar bem sua 

tarefa, o carro corre o risco de não conseguir retornar à corrida, ou de fazê-lo de modo precário. 

Assim precisa ser a equipe BGP: dedicada, eficaz e harmônica. 

 

3. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS NORTEADORES DAS CONDUTAS 

Minha filosofia de comando estará alicerçada em 10 princípios fundamentais. Eles 

deverão nortear todas as rotinas e procedimentos do Batalhão. 

a. Respeito à dignidade da pessoa humana: todos os seres humanos são iguais em direitos, 

independentemente de sua escolha religiosa, orientação sexual, gênero, classe social, grupo 

étnico e pensamento político. Desse modo, não serão admitidos, nas relações entre os 

granadeiros, quer hierárquicas, quer entre pares, quaisquer comportamentos discriminatórios, 

preconceituosos, ou que ofendam a dignidade humana, tais como castigos físicos, xingamentos, 

trotes e humilhações. Sobretudo quando do exercício da liderança e da indispensável ação de 

comando, deve-se tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. O “sereno rigor” deve ser a 

tônica. Os líderes em todos os níveis devem exercer sua ação de comando tendo sempre em 

mente três letras: REJ (respeito, exemplo e justiça). Somente assim, e não por meio da força, é 

que conquistarão a admiração dos subordinados. 
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Outro modo de exteriorizar esse respeito aos subordinados é por meio da preocupação 

constante com a sua integridade física e com a segurança. É preciso conduzir freqüentes análises 

de risco e mesmo considerar a possibilidade não executar determinada tarefa ou atividade (quer 

física, quer de adestramento) se houver o risco de um acidente ou de ameaça à vida do 

executante. Em tempo de paz, um óbito ou um ferimento grave decorrentes de uma atividade 

militar adquirem contornos que, não raro, levarão a concluir por negligência ou imprudência por 

parte do responsável, salvo os casos fortuitos ou de força maior. 

b. Culto aos pilares básicos das Forças Armadas e aos valores militares: é por meio da 

hierarquia que se assegura o fiel cumprimento das ordens, que é o traço mais significativo das 

instituições militares. É com a disciplina que se assegura à sociedade que o uso da força e da 

violência estarão sempre sendo controlados pelo Estado, por meio de suas Forças Armadas. O 

respeito a esses dois pilares básicos, que se complementam mutuamente, é imperioso. 

Indisciplina e desrespeito a superior hierárquico não serão tolerados. Em conjunto com esses 2 

pilares básicos há uma série de valores que precisam ser manifestados diuturnamente: 

patriotismo, civismo, fé na missão do Exército, ética militar, amor à profissão, espírito de corpo, 

camaradagem e aprimoramento técnico-profissional. Esses valores devem ser cotidiana e 

repetidamente abordados nas formaturas internas das subunidades, de modo a que cristalizem na 

mente dos granadeiros. Em grande medida, é por causa do culto exteriorizado a esses valores que 

o Exército é considerado uma das instituições de maior credibilidade no País. 

c. Subordinação ao primado da ética: todos os procedimentos e comportamentos dos 

integrantes do BGP devem passar pelo filtro da ética. Ser ético é agir segundo um código de 

conduta que prime pela honestidade, pela lisura, pela correção de atitudes e pelo altruísmo. Ser 

ético nada mais é do que agir direito, proceder bem, sem prejudicar os outros. É estar tranqüilo 

com a consciência pessoal. É cumprir com os valores da sociedade em que vive, mora, trabalha, 

estuda. Ética é tudo o que envolve integridade, é ser honesto em qualquer situação, é ter coragem 

para assumir seus erros e decisões, ser tolerante e flexível, é ser humilde. Toda pessoa ética 

reflete sobre suas ações, pensa se fez o bem ou o mal para o seu próximo. É ter a consciência 

"limpa". Não é difícil saber se um determinado comportamento é ético ou não. Basta fazer a 

seguinte pergunta a si mesmo: “se o que eu estou prestes a fazer corresse o risco de ser publicado 

amanhã, na primeira página do maior jornal do país, eu estaria preocupado ou orgulhoso?”. Se 

sua resposta for “estaria preocupado”, pare e reflita sobre a atitude que está prestes a tomar. Um 

líder ético é aquele que age dando o exemplo e não tentando impor sua autoridade. É possível 

enganar muitos por pouco tempo ou poucos por muito tempo. Mas não se engana muitos por 

muito tempo. 
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d. Busca permanente pela perfeição: a perfeição é algo intangível, que serve apenas como 

referência para que atinjamos a excelência. A excelência sim é alcançável. É preciso, portanto, 

buscar a perfeição em tudo, todo o tempo, mesmo que ela não se concretize. Isso nos colocará 

cada vez mais perto da excelência. Conta-se que um menino estava, numa bela noite enluarada, 

atirando pedras para cima. As pedras caíam e ele as apanha novamente e as jogava para cima. 

Um grupo de outros meninos aproximou-se e um deles perguntou: “O que você está fazendo”. O 

menino respondeu: “Estou atirando pedras na Lua”. Ao que o grupo inteiro debochou: “Deixa de 

ser idiota, garoto! Você não sabe que a Lua está longe à beça e jamais a pedra vai chegar lá?”. O 

menino então interrompeu o lançamento e respondeu: “Sim, eu sei. Mas você já percebeu que 

ninguém consegue atirar pedras mais alto do que eu”. Em resumo: é preciso atirar pedras na Lua 

em tudo o que fazemos. Para isso, é necessário realizar sempre análises pós-ação e aprender com 

os próprios erros, para que não se incida novamente neles. Entretanto, a busca pela perfeição não 

pode comprometer a eficácia (resultados). Nesse sentido, os prazos precisam ser atendidos, 

sempre tendo em mente que “o ótimo é inimigo do bom”. 

e. Foco na solução e não no problema: problemas existem para ser solucionados, caso 

contrário não seriam problemas. Muitas vezes, ao depararmos com um problema, ficamos nos 

atendo à natureza do problema, perguntando-nos porque ele surgiu, o que fez com que ele 

surgisse etc, e nos esquecemos de concentrar nossa energia na solução. Uma vez estando 

estabelecido o problema, cabe-nos solucioná-lo do modo mais eficiente, eficaz e efetivo possível, 

e não ficar perdido em conjecturas e em “ses” (“se o problema fosse diferente”; “se eu tivesse 

mais recursos”; “se eu pudesse fazer desse modo”). A chave para obter sucesso em qualquer 

desafio que se apresente é focar na solução. 

f. Permanente compromisso com o grupo: a oposição “nós x eles” precisa ser substituída 

pelo sentimento de que o BGP somos TODOS NÓS. É preciso colocar a coletividade acima dos 

interesses pessoais e medir suas atitudes visando ao bem comum. Por exemplo, um granadeiro 

que falte ao serviço injustificadamente está sendo egoísta, está pensando apenas em si mesmo, e 

não na coletividade. Sua ausência acarretará que outro companheiro precisará ser colocado em 

seu lugar no serviço, a fim de compensar a sua falta de compromisso com o grupo, sua falta de 

camaradagem. Esse compromisso com o grupo precisa ser cultivado inclusive porque a moderna 

Psicologia já concluiu que a principal motivação do soldado para o combate não é o patriotismo 

nem são os valores militares, mas sim “o companheiro que está progredindo ao seu lado”. E é 

precisamente no dia a dia da caserna que esses laços de coletividade precisam ser criados e 

estimulados, sobretudo entre os cabos e soldados. 
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g. Aquisição e manutenção de padrões compatíveis com um soldado de Caxias: “o 

Exército pode passar um século sem ser empregado, mas não pode passar um minuto sem estar 

preparado”. Todos nós somos soldados de Caxias, o Patrono que um dia foi granadeiro e 

conduziu o estandarte do Batalhão. Desse modo, precisamos manter nossos padrões de 

treinamento físico, tiro, ordem unida, marchas e todo tipo de adestramento ligado ao 

cumprimento de nossas missões e ao preparo para a guerra. A rotina e a burocracia que muitas 

vezes nos subtraem o tempo necessário ao desenvolvimento e manutenção desses padrões não 

podem servir de justificativa para que relaxemos. É preciso pelejar. É preciso insistir, ainda que 

isso eventualmente consuma horas fora das jornadas de expediente. Só assim conseguiremos 

manter o Batalhão apto a ser empregado a qualquer instante. 

h. Cultivo de um bom ambiente de trabalho: nada justifica um ambiente de trabalho hostil. 

Se não conseguirmos manter relativa harmonia e tranqüilidade no cotidiano do quartel em tempo 

de paz, o que dirá no caso de uma guerra? Não se trata aqui de ser condescendente ou leniente 

(“bom moço”) para com pares e subordinados, mas sim esforçar-se para que as dificuldades e 

desafios do dia a dia não interfiram na salutar e desejável convivência dentro das seções e 

subunidades. Não se esqueçam de que, se dividirmos as 24 horas de um dia em 3 partes iguais de 

8 horas cada, as 8 horas que passamos no trabalho são aquelas em que de fato estamos 

continuamente alerta e dedicados a um único objetivo. Nas demais, ou estamos dormindo (à 

noite) ou estamos fazendo coisas fragmentadas (higiene, alimentação, afazeres domésticos). É 

preciso então cuidar para que essas 8 horas, as mais importantes e concentradas do dia, possam 

transcorrer num ambiente agradável e de camaradagem. Difundir boatos, espalhar notícias 

inverídicas ou disseminar fofocas de corredor são exemplos de atitudes que solapam um bom 

ambiente de trabalho. “Pessoas inteligentes falam de idéias; pessoas medianas falam de coisas; 

pessoas medíocres falam de outras pessoas”. Reflitamos, portanto sobre o tipo de pessoa que 

pretendemos ser. 

i. Cuidado com a coisa pública: é relativamente comum encontrarmos pessoas que definam 

aquilo que é público como sendo “algo que não é de ninguém”. Na verdade, a definição correta é 

oposta: algo que é público é “algo que é de todos”. Partindo dessa premissa, há diversos modos 

de se demonstrar zelo pela coisa pública. Por exemplo, ser diligente com a manutenção (de 

armas, instalações, viaturas e outros materiais) revela cuidado com aquilo que é de propriedade 

de todos os cidadãos brasileiros pagadores de impostos, e não apenas do detentor daquele 

material. O uso adequado de veículos, máquinas e equipamentos diversos (inclusive 

computadores e acessórios), sempre atentando para as especificações e limites toleráveis de 

desempenho, tudo isso configura cuidado com aquilo que é público. Do mesmo modo, no 
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aspecto gerencial, é preciso planejar adequadamente cada desembolso financeiro a ser executado, 

sempre antecedendo-o, quando couber, por um projeto que descreva no mínimo o 5W 2H (quem, 

o que, quando, onde, como, quanto e por que). É preciso tratar e controlar os recursos públicos 

com a mesma lisura e rigor com que controlamos nossos próprios recursos. A nação nos custodia 

milhões de reais em equipamentos e materiais diversos e espera que lidemos com eles de modo 

cuidadoso e confiável. Mais do que uma obrigação legal, trata-se de um compromisso moral. 

j. Conduta pessoal e profissional compatíveis com a honra e com as tradições do 

Exército de Caxias: nós soldados somos vistos pela sociedade como indivíduos honrados, éticos 

e dotados de valores sólidos. E isso resulta, em parte, do cuidado que procuramos ter com nossa 

conduta, dentro e fora do aquartelamento. Nas relações profissionais é preciso manter o nível de 

cordialidade e educação no trato com os companheiros, sempre respeitando os limites da 

civilidade e das boas maneiras. O uso correto da língua falada, por exemplo, evitando palavrões 

e termos de baixo calão, demonstra esse tipo de educação e respeito. Cultuar a verdade, a 

lealdade, a probidade e a responsabilidade em todos os momentos é fundamental para manter 

viva a chama do Patrono que arde em todos nós. Zelar pela apresentação individual, incluindo o 

corte de cabelo, e pelo asseio dos uniformes e demais peças de vestuário. Do mesmo modo, na 

vida pessoal é importante não esquecer que, ainda que em trajes civis, continuamos sendo 

militares, e como tal é preciso selecionar adequadamente os ambientes compatíveis com nosso 

nível educacional. Tratar familiares e amigos com respeito e gratidão são mostras de que os 

traços de comportamento tão admirados em nós na vida profissional também estendem-se ao 

convívio pessoal, porque ser militar é profissão de fé, vinte e quatro horas por dia, sete dias por 

semana. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Comandante é apenas o timoneiro dessa grande e poderosa embarcação chamada 

BGP. Sem a tripulação, que zela pelas máquinas e pela organização do convés, de nada adiantam 

ordens bem elaboradas e claras, se não há quem as execute nem quem sugira aperfeiçoamentos a 

elas. Não adianta estabelecer um norte a seguir se todos não remarem na mesma direção. E a 

tripulação de que disponho nessa longa jornada é das mais qualificadas do Exército, o que me dá, 

aliada à honra e ao privilégio de ser o granadeiro mais antigo do Batalhão, uma grande 

tranqüilidade de que todas as nossas missões serão muito bem cumpridas. 
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Reitero a política de portas abertas do gabinete deste comandante: qualquer integrante 

do BGP, a qualquer hora, que deseje falar pessoalmente com o comandante, poderá fazê-lo. Para 

tanto, basta seguir a sua cadeia de comando, manifestando esse desejo por meio dela. 

 

 

 

                                    A GUARDA MORRE, MAS NÃO SE RENDE! 

UMA VEZ GRANADEIRO, SEMPRE GRANADEIRO! 

                                                        GUARDA PRESIDENCIAL! 

 

 

 

Brasília-DF, 2 de julho de 2015. 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

CARLOS FREDERICO GOMES CINELLI – CEL 

Comandante do Batalhão da Guarda Presidencial 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

BATALHÃO DA GUARDA PRESIDENCIAL 

    (Batalhão do Imperador / 1823) 

    BATALHÃO DUQUE DE CAXIAS 

 

 

 

 

      

                                                                                                

 

ANEXO "B” (Diagnóstico Estratégico) ao Plano de Gestão 2015/2016 do BGP 

 

ANÁLISE DO AMBIENTE EXTERNO 

a.Oportunidade 

1) Credibilidade da Unidade perante a sociedade Brasiliense; 

2) Participar de missões subsidiárias em apoio à população ou aos órgãos públicos e/ou 

entidades privadase órgãos públicos federais; 

3) Participação em operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) na Capital Federal; 

4) Estar localizado na Capital Federal, junto a Alta Administração do Exército; 

5) Participar efetivamente da Guarda e da Segurança das Instalações Presidenciais; 

6) Realizar o Cerimonial Militar; 

7) Possibilidade de recebimento de recursos financeiros pela participação em programas 

governamentais; 

8) Existência na guarnição de Instituições públicas e privadas que possibilitam a 

capacitação dos quadros em excelência gerencial; e 

9) Prestígio desfrutado pela OM na guarnição. 
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b.Ameaças 

1) Rotatividade dos quadros; 

2) Problemas de segurança pública na área do Batalhão, principalmente, ação do crime 

organizado e narcotráfico; 

3) Possibilidade de infiltração de meliantes do crime organizado no contingente 

incorporado;  

         4) Redução dos recursos financeiros destinados ao ano de instrução e à vida vegetativa da 

OM; e 

5) Baixa prioridade da OM no Programa de Reestruturação da Força. 

 

ANÁLISE DO AMBIENTE INTERNO 

a.Pontos Fortes 

1) Pessoal com grande experiência profissional; 

2) Nível de informatização da OM considerado muito bom; 

3) Experiência dos quadros em ações subsidiárias; 

4) Existência de área de instrução nas proximidades doaquartelamento; 

5) Espírito de corpo elevado;  

6) Efetivo incorporado com alto grau de instrução; 

7) Processos administrativos mapeados e otimizados; 

8) Otimizar a Gestão Orçamentária e Financeira da OM; e 

9) Grande experiência da OM na Guarda e Segurança Presidencial, na realização do 

Cerimonial  

10)Militar da Presidência da República eprestar as honras militares às autoridades 

nacionais e estrangeiras na Capital Federal. 

 

b.Oportunidade de Melhoria 

1) Disponibilidade em munição para o preparo da tropa abaixo da Dotação de Munição 

Anual (DMA); 
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2) Número de Nacionais Residenciais (PNR)insuficientes para atender aos quadros 

permanentes; 

3) Baixa motivação dos Quadros para servir em Brasília, por falta de PNR e pelo alto custo 

de vida no Distrito Federal; 

4) Aquartelamento antigo, exigindo constantes obras de manutenção; 

5) Atraso nas principais rotinas e quantidade considerável detrabalho; 

6) Falta de controle nos processos e conhecimento sobre o assuntorestrito a poucas 

pessoas;  

7) Segurança precária na área periférica do aquartelamento,particularmente nos período de 

desincorporação; e 

8) Pouca capacitação dos Quadros no uso de ferramentas de informática. 

 

 

 

Brasília-DF, 2 de julho de 2015. 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

CARLOS FREDERICO GOMES CINELLI – CEL 

Comandante do Batalhão da Guarda Presidencial 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

BATALHÃO DA GUARDA PRESIDENCIAL 

    (Batalhão do Imperador / 1823) 

    BATALHÃO DUQUE DE CAXIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO "C” (Mapa Estratégico) ao Plano de Gestão 2015-2016 do BGP 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

BATALHÃO DA GUARDA PRESIDENCIAL 

    (Batalhão do Imperador / 1823) 

    BATALHÃO DUQUE DE CAXIAS 

 

 

 

 

 

 

ANEXO "D” (Relação de Projetos e Responsabilidades) ao Plano de Gestão 

2015-2016 do BGP 

 

Obj 

Estr 
Síntese do Projeto Responsável 

APRIMORAR O SISTEMA DE EXCELÊNCIA NO BGP 

001 

Seguir as orientações de gestão do escalão enquadrante (CMP). 

Seção de Gestão do 

BGP 

Executar o Plano de Manutenção da Excelência. 

Buscar o constante aprimoramento das práticas de gestão. 

Mapear os principais processos administrativos. 

Ministrar palestras de capacitação no Sistema de Excelência do 

Exército Brasileiro (SE-EB). 

Desenvolver a mentalidade da gestão na OM. 

Subcomandante do 

BGP 

Capacitar a Seção de Gestão do Batalhão. 

Conduzir o Plano de Gestão/BGP junto a todos os integrantes do 

batalhão e alinhar com os Objetivos Estratégicos do Comando 

Militar do Planalto. 

 

 

Obj 

Estr 
Síntese do Projeto Responsável 

AMPLIAR A INTERAÇÃO DO BATALHÃO COM A SOCIEDADE LOCAL E 

REGIONAL E A PROJEÇÃO DA IMAGEM DA FORÇA TERRESTRE 

 

 

Contribuir com a sociedade na preservação do meio ambiente e 

no desenvolvimento sustentável. 

Fiscal 

Administrativo 
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002 

Efetivar as relações com a sociedade em geral, particularmente 

com a comunidade brasiliense e suas entidades representativas 

(públicas e privadas). 

Relações Públicas 

 

Buscar a integração com os Órgãos Públicos (ênfase nos Órgãos 

de Segurança Pública) e Privados e a sociedade em geral. 

Chefe da 2ª Seção 

 

Realizar solenidades cívico-militares na OM para cultuar as 

tradições, os valores morais, éticos, culturais e históricos da 

Instituição e da Nação. Apresentando uma síntese do histórico da 

OM nas formaturas comemorativas de sua criação. 
 

Chefe da 3ª Seção / 

Relações Públicas 

 

Realizar palestras nos Estabelecimentos de Ensino da rede 

pública e particular, sobre os vultos históricos do Exército e 

acontecimentos marcantes da história da Instituição e da Nação, 

durante a Semana do Exército, do Soldado e da Pátria. 

Aprimorar o processo de divulgação das atividades da OM. 

Realizar locuções alusivas aos vultos e datas históricas da 

Instituição, nas solenidades cívico-militares da Organização 

Militar, preservando e divulgando seus Produtos de Defesa. 

 

Obj 

Estr 
Síntese do Projeto Responsável 

MANTER OU ELEVAR O NÍVEL DE OPERACIONALIDADE DO BATALHÃO DA 

GUARDA PRESIDENCIAL 

003 

Planejar o recompletamento e a modernização da 4ª e 5ª Cia Inf 

Gd. 
Chefe da 1ª Seção 

Elevar o nível de manutenção e gestão do material de emprego 

militar. 

Fiscal 

Administrativo / 

Chefe da 4ª Seção 

Capacitar e adestrar a Unidade de acordo com Programa-Padrão 

de Instrução (PPA-GLO / 2004-2005 – Experimental) para 

emprego na Garantia da Lei e da Ordem (GLO). 

Chefe da 3ª Seção 

 

Aprimoramento da capacidade de executar Operações de Defesa 

Territorial e Garantia da Lei e da Ordem (GLO). 

Capacitar e adestrar a OM de acordo com o Programa- Padrão de 

Instrução (PPB-2; PPQ-01) para emprego na Defesa Territorial. 

Aprimoramento da Instrução Militar e dos padrões de 

desempenho do efetivo (EV e EP) da OM. 

Aprimorar os padrões de desempenho do TFM de todos os 

militares. 

Aprimoramento do desempenho individual e coletivo na 

realização dos tiros. 

Seguir estritamente o Programa de Instrução Militar (PIM) do 

COTER e a Diretriz de 

Instrução Militar (DIM) do CMP e do Btl. 

Manter o adestramento da 4ª e 5ª Cia Inf Gd de acordo com o 

Programa-Padrão de Instrução (CTTEP) na Garantia da Lei e da 

Ordem. 

Chefe da 3ª Seção 
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Desenvolver os atributos de liderança em todos os níveis.  

Garantir a capacitação dos militares envolvidos no preparo e 

emprego do Btl.  

 

Obj 

Estr 
Síntese do Projeto Responsável 

APERFEIÇOAR OS PRINCIPAIS PROCESSOS LOGÍSTIVOS DA OM 

004 

Instruir os militares responsáveis pela confecção dos processos 

de descarga a respeito da necessidade de agilidade no seu 

processamento. 

Fiscal 

Administrativo / 

Chefe da 4ª Seção 

 

Aperfeiçoar e otimizar as atividades de apoio logístico com 

ênfase na manutenção do material e suprimento (Classe I, III, V, 

VII e IX), visando elevar os níveis de existência e 

disponibilidade dos materiais Produtos de Defesa (PRODE). 

Elaborar um eficiente Plano de Manutenção para cada tipo de 

PRODE (viatura e armamento, dentre outros). 

Informaras necessidades de manutenção e substituição dos 

PRODEao Escalão logístico/11ª RM. 

 

 

Obj 

Estr 
Síntese do Projeto Responsável 

ADMINISTRAR COM QUALIDADE E TEMPESTIVIDADE OS RECURSOS 

FINANCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE DO BATALHÃO 

005 

Aprimorar o planejamento da aplicação dos recursos financeiros 

à disposição da Unidade. 

 

Fiscal 

Administrativo 

 

 

Aprimorar o processo de recebimento do material adquirido, por 

meio de fiscalização efetiva dos produtos recebidos pelo setor de 

material e aprovisionamento. 

Manter a capacidade de aquisição da OM por meio de 

participação em processos licitatórios e manutenção dos 

processos já existentes. 
Fiscal 

Administrativo 

/ Chefe da Seção de 

Aquisições, 

Licitações e 

Contratos 

Elaborar pregões adequados a real necessidade da OM. 

Finalizar os processos de aquisição por meio de liquidação 

eficiente, otimizando a liberação do recurso de modo oportuno 

aos fornecedores. 
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Obj 

Estr 
Síntese do Projeto Responsável 

VALORIZAR OS RECURSOS HUMANOS DA OM 

006 

Promoção de ações que concorram para a satisfação profissional 

e bem-estar do pessoal e da família militar nas áreas de 

segurança, saúde, finanças, educação (capacitação), lazer e 

moradia (PNR). 

Chefe da 1ª Seção 

Confecção do Quadro de Distribuição do Pessoal pelo Comando 

da OM de acordo com as capacitações e necessidades. 

Implantar, modernizar e adequar a estrutura organizacional de 

saúde do BGP. 

Realização de parcerias e/ou convênios com o segmento civil 

(escolas, supermercados, farmácias) público privadas no 

atendimento às necessidades da família militar. 

Melhoria das instalações da OM. Fiscal 

Administrativo 

 

Melhorar as condições ergométricas, de salubridade, 

tecnológicas e de conforto dos locais de trabalho do público 

interno. 

 

Obj 

Estr 
Síntese do Projeto Responsável 

APRIMORAR O SISTEMA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO NA UNIDADE 

007 

Proteção das informações relativas aos recursos humanos, às 

áreas, às instalações e ao material (segurança orgânica) no 

âmbito do BGP. Chefe da 2ª Seção 

 Desenvolver a mentalidade da contra inteligência na OM. 

Manutenção das práticas da inteligência e da contra-inteligência 

por meio de técnicas existentes. 

Elaborar normas para o controle e utilização dos meios de 

tecnologia da informação no âmbito do BGP. 

Fiscal 

Administrativo / 

Seção de Informática 

 

- APÊNDICE “ÚNICO”: Planilha de Aplicação aos Recursos 

 

Brasília-DF, 2 de julho de 2015. 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

CARLOS FREDERICO GOMES CINELLI – CEL 

Comandante do Batalhão da Guarda Presidencial 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

BATALHÃO DA GUARDA PRESIDENCIAL 

 (Batalhão do Imperador / 1823) 

 BATALHÃO DUQUE DE CAXIAS 

 

 

 

 

 

APÊNDICE “ÚNICO” (Planilha de Aplicação aos Recursos) ao ANEXO "D” 

(Relação de Projetos e Responsabilidades) ao Plano de Gestão 2015-2016 do 

BGP 

2015NC401973 DE 02JUL PI: B4OMOBMAQUA 

ND 30: R$ 216.814,04. 

ND 39: R$701.313,86. 

PAVILHÃO VALOR (R$) EMPENHOS EMPRESA SERVIÇO 

CORPO DA 

GUARDA E 

PRISÃO 

100.000,00 218-219 

KONA 

COMÉRCIO E 

ENGENHARIA 

PISO (GRANITINA), 

PINTURA, TROCA 

PORTAS E 

REPAROS 

ELÉTRICOS 

2º ANDAR 

PAV CMDO 
50.000,00 223-225 

KONA 

COMÉRCIO E 

ENGENHARIA 

PINTURAS, 

TOMADAS, 

REVESTIMENTO 

ESCADA CASSINO 

PAV 3ª SEÇÃO 80.000,00 211-212-241-246 

ALMEIDA DIAS 

MATERIAL DE 

CONSTRUÇÃO 

ELÉTRICA 

PAV 3ª SEÇÃO 20.000,00 226 

KONA 

COMÉRCIO E 

ENGENHARIA 

PINTURA E 

HIDRÁULICA 

PAV BANDA 50.000,00 216,232,242,248 
LANDER 

CONSTRUÇÕES 
BANHEIROS 

PAV BANDA 40.000,00 259 

KONA 

COMÉRCIO E 

ENGENHARIA 

TELHADO E 

ELÉTRICO E 

PINTURA 

PAV ALMOX 50.000,00 
208-233-247-

270-277 

DFX 

COMÉRCIO E 

IMPORTAÇÃO 

PINTURA, 

ELÉTRICA E 

HIDRÁULICA 
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PAVILHÃO VALOR (R$) EMPENHOS EMPRESA SERVIÇO 

1ª CIA INF GD 90.000,00 229-230-269 

ORION 

CONSTRUÇÃO 

E COMÉRCIO 

PINTURA E 

HIDRÁULICA 

1ª CIA INF GD 30.000,00  

ALMEIDA DIAS 

MATERIAL DE 

CONSTRUÇÃO 

ELÉTRICA 

BASE ADM 100.000,00 228-231-235 

ORION 

CONSTRUÇÃO 

E COMÉRCIO 

PINTURA, 

ELÉTRICA E 

HIDRÁULICA 

3ª CIA INF GD 80.000,00 
220-221-217-

223-225 

KONA 

COMÉRCIO E 

ENGENHARIA 

PINTURA, 

ELÉTRICA 

5ª CIA 30.000,00 260 

KONA 

COMÉRCIO E 

ENGENHARIA 

PINTURA, 

ELÉTRICA 

4ª CIA 80.000,00 222-224-227 

KONA 

COMÉRCIO E 

ENGENHARIA 

PINTURA, 

ELÉTRICA 

2ª CIA 80.000,00 214-215-259-264 

ORION 

CONSTRUÇÃO 

E COMÉRCIO 

PINTURA, 

ELÉTRICA E 

HIDRÁULICA 

PAV NPOR 38.000,00  
MONDIAL / 

M&C / GFK 
PINTURA 

TOTAL 918.000,00 

 

KONA 400.000,00 

ORION 270.000,00 

ALMEIDA DIAS 110.000,00 

LANDER 50.000,00 

DFX 50.000,00 

MONDIAL/M&C/GFK 38.000,00 

TOTAL 918.000,00 

 

Brasília-DF, 2 de julho de 2015. 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

CARLOS FREDERICO GOMES CINELLI – CEL 

Comandante do Batalhão da Guarda Presidencial 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

BATALHÃO DA GUARDA PRESIDENCIAL 

 (Batalhão do Imperador / 1823) 

 BATALHÃO DUQUE DE CAXIAS 

 

 

 

 

 

 

ANEXO "E” (Programas e Projetos) ao Plano de Gestão 2015-2016 do BGP 

 

PROGRAMA: VIVO SOBRE DUAS RODAS 

Síntese do Programa Responsável 

1. O “Programa VIVO SOBRE DUAS RODAS” tem a finalidade de 

desenvolver a mentalidade de prevenção de acidentes para os militares 

motociclistas no âmbito do Batalhão da Guarda Presidencial. 

2. Este programa tem por objetivos: 

a. Desenvolver e manter, nos militares motociclistas, uma consciência 

crítica de cidadania e uma postura de segurança no trânsito; 

b. Reduzir o número de acidentes de trânsito envolvendo militares 

motociclistas; 

c. Desenvolver, nos militares motociclistas, habilidades de pilotagem 

essenciais para a segurança no trânsito; e 

d. Desenvolver, nos militares motociclistas, uma consciência da 

importância da manutenção das motocicletas. 

 

 

Comandante da 

Companhia do 

Cerimonial 
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PROGRAMA: PREVENÇÃO E COMBATE AO USO DE DROGAS 

Síntese do Programa Responsável 

1. O “Programa PREVENÇÃO E COMBATE AO USO DE DROGAS” 

tem a finalidade de desenvolver a mentalidade de prevenção contra ao uso 

de drogas para os militares no âmbito do Batalhão da Guarda Presidencial. 

2. Este programa tem por objetivos: 

a.   Desenvolver e manter, em caráter permanente, ações preventivas e 

repressivas ao uso de drogas por parte de militares do BGP, por intermédio 

da conscientização e da fiscalização;  

b. Desenvolver um programa de palestras para permitir aos militares o 

conhecimento dos seguintes aspectos: efeitos das drogas no organismo; as 

consequências disciplinares, criminais e jurídicas de seu uso em áreas sob 

administração militar; e as consequências sociais e familiares. 

 

Comandante da 2ª 

Companhia 

Infantaria de 

Guardas 

 

 

PROJETO: CONHECENDO CAXIAS E A HISTÓRIA DO BGP 

Síntese do Projeto Responsável 

1. O “Programa CONHECENDO CAXIAS E A HISTÓRIA DO BGP” tem 

a finalidade de proporcionar a aquisição de conhecimentos sobre o Patrono 

do Exército, bem como a formação e a evolução do Batalhão da Guarda 

Presidencial para os militares desta Organização Militar. 

2. Este programa tem por objetivo enaltecer e disseminar a figura do 

Marechal Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, assim como a 

história do Batalhão da Guarda Presidencial. 

 

Comandante da 1ª 

Companhia 

Infantaria de 

Guardas 

 

 

 

 

 

Brasília-DF, 2 de julho de 2015. 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

CARLOS FREDERICO GOMES CINELLI – CEL 

Comandante do Batalhão da Guarda Presidencial 
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