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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

O Exército Brasileiro estabeleceu a Diretriz de Racionalização Administrativa (EME, 
2014), visando implantar a cultura de inovação na Força Terrestre e a Sistemática de 
Racionalização Administrativa, para alcançar a efetividade no desenvolvimento dos 
diversos processos. De acordo com esta diretriz, a racionalização administrativa está 
fundamentada na tríade: processos, estruturas organizacionais e cargos. Essa tríade 
fica muito bem materializada em uma base administrativa, excelente modelo de 
gestão para a racionalização administrativa das organizações militares da Força 
Terrestre. Nesse contexto, o objetivo desta pesquisa é verificar em que medida a base 
administrativa pode contribuir para o aumento da efetividade da gestão do bem público 
e da capacidade operacional das organizações militares a ela vinculadas. Assim 
sendo, este trabalho foi realizado por meio da seleção e estudo de documentos do 
Exército Brasileiro e de trabalhos acadêmicos, que versam sobre racionalização 
administrativa, tendo como foco as bases administrativas. Ademais, a experiência 
profissional deste autor também contribuiu para a realização do trabalho. Dos mais de 
trinta anos de serviço no Exército Brasileiro, cabe destacar as duas oportunidades de 
comando de organização militar, sendo elas: da 1ª Companhia de Engenharia de 
Combate Mecanizada (São Borja-RS) no biênio 2009-2010, e da 4ª Companhia de 
Engenharia de Combate Mecanizada (Jardim-MS) no biênio 2019-2020. Por fim, a 
adoção das recomendações apresentadas neste artigo pode colaborar com o 
processo de racionalização administrativa do Exército Brasileiro. 
 
Palavras-chave: Exército Brasileiro. Racionalização administrativa. Base 
administrativa. Gestão. Efetividade. 



 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Ejército Brasileño estableció la Directiva de Racionalización Administrativa (EME, 
2014), buscando implementar la cultura de innovación en la Fuerza Terrestre y el 
Sistema de Racionalización Administrativa, para lograr la eficacia en el desarrollo de 
los diversos procesos. Según esta directiva, la racionalización administrativa se basa 
en la tríada: procesos, estructuras y posiciones. Esta tríada está muy bien 
materializada sobre una base administrativa, un excelente modelo de gestión para la 
racionalización administrativa de las organizaciones militares de la Fuerza Terrestre. 
En este contexto, el objetivo de esta investigación es verificar en qué medida la base 
administrativa puede contribuir al aumento de la eficacia de la gestión del bien público 
y la capacidad operativa de las organizaciones militares vinculadas a ella. Por lo tanto, 
este trabajo se llevó a cabo a través de la selección y estudio de documentos del 
Ejército Brasileño y documentos académicos, que tratan sobre la racionalización 
administrativa, centrándose en las bases administrativas. Además, la experiencia 
profesional de este autor también contribuyó a la realización del trabajo. De los más 
de treinta años de servicio en el Ejército Brasileño, vale la pena destacar las dos 
oportunidades para el mando de organización militar, siendo ellas: la 1ª Compañía de 
Ingeniería de Combate Mecanizada (São Borja-RS) en el bienio 2009-2010, y la 4ª 
Compañía de Ingeniería de Combate Mecanizada (Jardim-MS) en el bienio 2019-
2020. Finalmente, la adopción de las recomendaciones presentadas en este artículo 
puede contribuir al proceso de racionalización administrativa del Ejército Brasileño.  
 

Palabras-llave: Ejército Brasileño. Racionalización administrativa. Base 
administrativa. Gestión. Efectividad. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As Organizações Militares (OM) do Exército Brasileiro (EB) seguem preceitos, 

normas e dispositivos legais, que orientam a realização de suas atividades 

administrativas, de modo que possam bem cumprir sua finalidade institucional. Elas 

são, portanto, responsáveis por executar importantes processos administrativos, tais 

como: pagamento de pessoal, execução de despesas públicas, guarda e conservação 

do patrimônio sob sua responsabilidade, entre outros. 

Nesse sentido, as atividades administrativas de uma organização militar, ao 

mesmo tempo que dão suporte às atividades operacionais, impactam negativamente 

no nível de operacionalidade da OM. Esse paradoxo ocorre por causa do insuficiente 

número de militares para um efetivo cumprimento de todas as missões administrativas 

e operacionais. Essa insuficiência de pessoal gera a duplicidade de emprego de 

muitos profissionais, ou seja, um mesmo militar recebe atribuições administrativas e 

operacionais, gerando sobrecarga e baixo rendimento. 

EME (2019b) tem como um dos Objetivos Estratégicos do Exército (OEE) o 

aumento da efetividade na gestão do bem público. Para o alcance desse objetivo, 

foram estabelecidas duas estratégias, sendo uma delas a implantação da 

racionalização administrativa. 

Segundo EME (2014), a racionalização administrativa é o estudo dos processos 

administrativos, abrangendo o planejamento e o aperfeiçoamento da gestão, as 

estruturas organizacionais e o pessoal empregado, visando realizar, com efetividade, 

a gestão do bem público sob a responsabilidade do Exército Brasileiro. 

Nesse contexto, as bases administrativas têm se mostrado uma opção viável 

para execução de atividades administrativas comuns às organizações militares de 

suas respectivas guarnições militares, desonerando-as de vários encargos 

administrativos e, consequentemente, colaborando para um aumento da 

operacionalidade das OM. 

Baseado no acima exposto, pode-se afirmar que o estudo deste tema é de 

grande importância para o Exército Brasileiro. Assim, o presente trabalho tem a 

seguinte hipótese: a base administrativa é um excelente modelo de gestão para a 

racionalização administrativa das organizações militares da Força Terrestre. De modo 

coerente com a citada hipótese, o objetivo desta pesquisa é verificar em que medida 
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a base administrativa pode contribuir para o aumento da efetividade da gestão do bem 

público e da capacidade operacional das OM a ela vinculadas. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

O trabalho foi realizado por meio da seleção e estudo de documentos do 

Exército Brasileiro e de trabalhos acadêmicos, que versam sobre racionalização 

administrativa, tendo como foco as bases administrativas.  

Ademais, a experiência profissional deste autor também contribuiu para a 

realização do trabalho. Dos mais de trinta anos de serviço no Exército Brasileiro, cabe 

destacar as duas oportunidades de comando de organização militar, sendo elas: da 

1ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada (1ª Cia E Cmb Mec – São 

Borja-RS) no biênio 2009-2010, e da 4ª Companhia de Engenharia de Combate 

Mecanizada (4ª Cia E Cmb Mec – Jardim-MS) no biênio 2019-2020. 

 

 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Em que pese a sua importância, a racionalização administrativa é um tema 

pouco estudado até a presente data. Da escassa literatura existente sobre esse tema, 

alguns documentos foram selecionados e estudados, os quais serão abordados 

resumidamente a seguir. 

 

3.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO EXÉRCITO 

 

EME (2019b) tem por finalidade direcionar os investimentos da Força Terrestre 

para o quadriênio 2020-2023, dando prosseguimento ao processo de transformação 

do Exército Brasileiro. Esse plano estabelece os Objetivos Estratégicos do Exército a 

serem alcançados no referido período. O desdobramento dos OEE em estratégias, 

ações estratégicas e atividades, confere ao Plano Estratégico do Exército (PEEx) 

2020-2023 o necessário alinhamento estratégico. 

Conforme EME (2019b), cabe destacar que o Objetivo Estratégico do Exército 

10 visa aumentar a efetividade na gestão do bem público. Sua estratégia 10.2 baseia-
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se na implantação da racionalização administrativa. Para isso, foram previstas três 

ações estratégicas, das quais destaque-se a segunda que objetiva racionalizar as 

estruturas organizacionais, por meio da implantação e reestruturação de bases 

administrativas, estruturas funcionais estas que são o foco deste trabalho. 

 

3.2 A RACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

EME (2014) visa, entre outros objetivos, implantar a cultura de inovação na 

Força Terrestre e estabelecer a Sistemática de Racionalização Administrativa. Nesse 

contexto, cabe destacar que não se deve entender necessariamente racionalização 

como a redução do emprego de recursos de qualquer natureza, mas sim a busca pela 

efetividade no desenvolvimento de um processo. 

De acordo com EME (2014), a racionalização administrativa está fundamentada 

na tríade: processos, estruturas organizacionais e cargos, que devem ser analisados 

de forma interdependente. Essa tríade fica muito bem materializada em uma base 

administrativa, objeto de estudo deste trabalho. 

Ainda conforme EME (2014), cabe destacar o Programa de Racionalização da 

Guarnição de Santa Maria (PRORASAM), que culminou com a implantação da Base 

Administrativa daquela guarnição, programa esse apresentado como referência para 

a condução do processo de racionalização no âmbito do Exército Brasileiro, 

preservadas as peculiaridades de cada guarnição militar. 

 

3.3 IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE BASES ADMINISTRATIVAS NO 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

EME (2019a) tem como principal finalidade estabelecer as orientações básicas 

para a solicitação de projetos de implantação ou reestruturação de bases 

administrativas no âmbito da Força Terrestre. 

Por sua vez, EME (2014) orienta suas organizações militares a buscarem a 

racionalização administrativa por meio de ações que permitam realizar a gestão do 

bem público, sob a responsabilidade da Instituição, com efetividade e com o adequado 

emprego de recursos. 

Nesse contexto, surgiram as bases administrativas com o objetivo de, entre 

outros, centralizar os processos administrativos comuns a todas as organizações 
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militares a elas vinculadas, permitindo que estes processos sejam realizados por 

pessoal qualificado, de forma que os militares da linha bélica e técnica sejam 

empregados essencialmente na atividade-fim, o que contribui para o aumento da 

operacionalidade das OM. (EME, 2019a). 

 

3.4 TRABALHOS ACADÊMICOS SOBRE RACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

Moreira (2020) buscou verificar se a reestruturação dos encargos 

administrativos nas organizações militares do Exército Brasileiro contribui para o pleno 

emprego dos militares das linhas bélica e técnica na atividade-fim. No decorrer deste 

trabalho, constatou que a adoção de uma nova estratégia governamental brasileira, 

de natureza gerencialista, não foi acompanhada por uma adequação da Força 

Terrestre a essa nova realidade, observando-se que as atividades administrativas 

passaram a concorrer com as atividades finalísticas pelos mesmos insumos, como 

tempo e pessoal, entre outros, o que impactou a capacidade operacional das 

organizações militares. 

Por sua vez, Costa (2019) se propôs a estudar a possibilidade de implementar 

as boas práticas alcançadas pelo Programa de Racionalização Administrativa na 

Guarnição de Santa Maria nas demais guarnições militares do Exército Brasileiro, com 

o objetivo de contribuir para o aumento da operacionalidade da Força Terrestre. 

Já Balbino (2019) analisou a criação de bases administrativas como medida de 

racionalização em grandes guarnições militares, tendo como foco principal a Base 

Administrativa da 12ª Região Militar (12ª RM – Manaus-AM). O objetivo desta 

pesquisa foi verificar se a criação de bases administrativas contribui para a 

racionalização administrativa na Força Terrestre. 

Cruz Neto (2013), por seu turno, estudou a necessidade de redução dos 

encargos administrativos nas organizações militares operacionais do Exército 

Brasileiro, com autonomia administrativa, como forma de aumentar a eficiência 

administrativa e a capacidade operacional destas OM.  

Por fim, Jurema (2011) estudou possíveis soluções administrativas para 

melhorar a gestão das organizações militares, racionalizando recursos e 

procedimentos, considerando o número reduzido de profissionais para emprego nas 

diversas atividades das organizações militares, pois, em muitos casos, os militares 
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que executam a atividade-meio são os mesmos que realizam a atividade-fim, gerando 

uma excessiva carga individual de trabalho e considerável queda de rendimento. 

 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 DOCUMENTOS OFICIAIS DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

EME (2019b) confere capital importância para a implantação da racionalização 

administrativa na Força Terrestre, sendo ela uma das estratégias para o aumento da 

efetividade na gestão do bem público. Para isso, foram previstas três ações 

estratégicas, cabendo destacar a segunda que tem por objetivo realizar a implantação 

e a reestruturação de bases administrativas. 

Alinhado com o Planejamento Estratégico do Exército 2020-2023, EME (2014) 

estabelece como Estado Final Desejado (EFD), ao término do processo de 

racionalização, uma estrutura organizacional mais preparada para os desafios atuais 

e futuros, com processos administrativos mais eficientes, com pessoal especializado 

na quantidade necessária, liberando os militares das linhas bélica e técnica para 

serem empregados na atividade-fim, garantindo assim o alcance da necessária 

operacionalidade da Força Terrestre. 

Em alinhamento com o atual PEEx e com a Diretriz de Racionalização 

Administrativa do Exército Brasileiro, EME (2019a) estabelece as orientações básicas 

para a solicitação de projetos de implantação ou reestruturação de bases 

administrativas no âmbito da Força Terrestre. 

As bases administrativas são estruturas encarregadas de realizar determinadas 

atividades de apoio, necessárias ao funcionamento das organizações militares a elas 

vinculadas, devendo ser mobiliadas por pessoal especializado, de modo a permitir que 

os militares das linhas bélica e técnica possam ser empregados na atividade-fim. 

(EME, 2019a). 

Ainda segundo EME (2019a), a base administrativa poderá centralizar, entre 

outros, os seguintes encargos e processos administrativos comuns a todas as OM a 

ela vinculadas: 

- Pagamento de pessoal da ativa e da reserva (encargo obrigatório); 

- Processos licitatórios para as aquisições (encargo obrigatório); 
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- Processos do Sistema de Veteranos e Pensionistas; 

- Serviço de identificação; e 

- Fiscalização de produtos controlados. 

Conforme expresso anteriormente, este autor comandou organização militar 

em duas oportunidades. Nesse momento, cabe salientar que a 1ª Cia E Cmb Mec 

possui semiautonomia administrativa, sendo boa parte dos seus encargos e 

processos administrativos realizados pelo 2º Regimento de Cavalaria Mecanizado (2º 

RC Mec), situado na mesma guarnição militar de São Borja-RS. Enquanto que a 4ª 

Cia E Cmb Mec, localizada em Jardim-MS, possui autonomia administrativa e, 

portanto, executa todos os encargos e processos administrativos que podem ser 

realizados por uma OM. Da comparação dessas duas experiências profissionais, 

pode-se afirmar o seguinte: 

- Como Comandante da 1ª Cia E Cmb Mec, este autor pôde investir a maior 

parte do seu tempo na atividade-fim (preparo e emprego da tropa em operações 

militares), o que não ocorreu na 4ª Cia E Cmb Mec, em virtude dos inúmeros encargos 

administrativos, acrescentando-se ainda a responsabilidade por um sítio histórico 

(Cemitério dos Heróis da Retirada da Laguna) e por um parque histórico (Sala de 

Exposição da Comissão de Estradas de Rodagem 3 e Sala de Exposição da Retirada 

da Laguna); e 

- Além disso, na 1ª Cia E Cmb Mec, poucos militares das linhas bélica e técnica 

estavam executando atividades administrativas, conferindo a esta organização militar 

uma boa capacidade operacional; por sua vez, na 4ª Cia E Cmb Mec, muitos militares 

das linhas bélica e técnica realizavam também processos administrativos, o que 

prejudicava sobremaneira a operacionalidade da OM. 

EME (2019a) define também algumas premissas que devem ser seguidas por 

ocasião da solicitação de reestruturação ou implantação de base administrativa, 

sendo elas: 

- Não deverá, em princípio, haver aumento de efetivo bem como de Quadro de 

Cargos Previstos (QCP); 

- Os cargos e militares a serem utilizados na base administrativa deverão ser 

aproveitados dos próprios QCP das organizações militares que terão seus processos 

centralizados; 

- Priorizar o emprego de militares temporários especialistas e de Prestadores 

de Tarefa por Tempo Certo (PTTC); 
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- Redução do efetivo de militares das linhas bélica e técnica empregados na 

atividade administrativa; 

- Deverão ser aproveitadas as instalações existentes, com as adequações 

necessárias; 

- Impossibilidade de construção de novas instalações; e 

- O Estado-Maior do Exército (EME) não destinará recursos financeiros para 

vida vegetativa da base administrativa. 

De acordo com estas premissas, pode-se afirmar que a base administrativa 

contribui para o direcionamento de militares das linhas bélica e técnica para a 

atividade-fim, pois centraliza encargos e processos administrativos comuns às 

organizações militares a ela vinculadas e emprega, prioritariamente, militares 

especialistas temporários. Além disso, destaque-se que a base administrativa 

representa um custo baixo para a Instituição, principalmente se considerarmos o 

benefício obtido. 

 

4.2 TRABALHOS ACADÊMICOS 

 

A partir deste ponto, serão apresentados os resultados da análise dos trabalhos 

acadêmicos que abordam o assunto em questão. 

Moreira (2020) verificou que a centralização de atividades em bases 

administrativas contribui para a desoneração de pessoal, militares das linhas bélica e 

técnica, anteriormente empregados em atividade-meio, que, ao serem revertidos para 

o emprego na atividade-fim, colaboram para o aumento da capacidade operacional 

das organizações militares vinculadas às respectivas bases administrativas.  

Ao longo da sua pesquisa, Moreira (2020) identificou também alguns óbices 

para a centralização de encargos e processos administrativos em bases 

administrativas. O principal óbice está associado à dependência da organização 

militar em relação à base administrativa, relação esta que supostamente gera a perda 

da capacidade de pronta intervenção do comandante nos processos administrativos 

de interesse de sua OM. Além disso, o comandante perde supostamente o poder de 

decisão sobre a aplicação dos recursos financeiros descentralizados para sua 

organização militar. 

Baseado na experiência deste autor como Comandante da 1ª Cia E Cmb Mec, 

pode-se afirmar que, durante o comando, os processos administrativos de interesse 
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da Companhia foram bem executados pelo 2º RC Mec e foi mantido um canal de 

comunicação entre estas organizações militares para assuntos de natureza 

administrativa, por meio do emprego de militares de ligação, o que permitiu a pronta 

intervenção do Comandante da Companhia quando houve necessidade. Além disso, 

os recursos descentralizados para a Companhia foram efetivamente empregados em 

seu benefício, pois tais recursos vêm com destinação bem definida tanto no que se 

refere à OM contemplada como também quanto à natureza do objeto a ser adquirido 

ou do serviço a ser contratado. 

Costa (2019), por sua vez, analisou os resultados alcançados com a 

centralização dos processos administrativos na guarnição de Santa Maria-RS, por 

meio do PRORASAM, identificando, entre outros, os seguintes pontos fortes: 

- Várias organizações militares com o mesmo Ordenador de Despesas (OD), 

tirando este encargo do comandante de OM operacional; 

- Confecção do Planejamento Administrativo Anual (PAA) da guarnição, 

visando a uma melhor aplicação de recursos; 

- Capacitação de militares em diversas áreas administrativas; 

- Maior capacidade operacional alcançada pelas OM operacionais, em virtude 

do menor número de militares das linhas bélica e técnica envolvidos com atividades 

administrativas; 

- Todos os Próprios Nacionais Residenciais (PNR) administrados por uma única 

seção; 

- Maior agilidade no serviço de identificação e fornecimento de carteiras de 

identidade; 

- Centralização do Sistema de Registro de Preços (SRP) na guarnição, gerando 

uma maior eficiência nos processos e redução de custos na aquisição de bens e 

contratação de serviços, em função das quantidades; 

- Menor rotatividade nas funções por meio do emprego de PTTC, Oficiais 

Técnicos Temporários (OTT) e Sargentos Técnicos Temporários (STT); e 

- Centralização dos transportes. 

Como oportunidades de inovação e melhoria, entre outras, Costa (2019) 

destacou o seguinte: 

- Criação de Prefeitura Militar de guarnição, de forma a centralizar a 

administração dos PNR; 

- Racionalização de mais atividades administrativas; 
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- Realização de treinamento para os encarregados dos sistemas corporativos, 

a fim de nivelar os conhecimentos para o aperfeiçoamento dos procedimentos; 

- Ampliação da utilização de PTTC, OTT e STT nas atividades administrativas 

especializadas; 

- Utilização das ferramentas de Tecnologia da Informação (TI) disponíveis no 

mercado para agilizar e racionalizar os trabalhos; 

- A centralização de serviços e atividades como almoxarifado, controle e 

manutenção de PNR, garagens, rancho, enfermarias, pagamento de pessoal, entre 

outros, pode ficar sob a responsabilidade de uma OM criada especificamente para a 

gestão administrativa, liberando as demais desse ônus; e 

- Racionalização logística operacional por meio da implantação de um Centro 

de Manutenção e Transportes. 

Os resultados alcançados pelo Programa de Racionalização da Guarnição de 

Santa Maria ratificam a importância da racionalização administrativa, pois, em pouco 

tempo de implantação, apresentou significativos pontos fortes, que aumentaram a 

efetividade administrativa e contribuíram para o aumento da operacionalidade das 

organizações militares na referida guarnição. Além disso, as oportunidades de 

inovação e melhoria assinaladas evidenciam que os ganhos obtidos podem ser 

expandidos e novos benefícios poderão ser alcançados, o que confirma o grande 

potencial da racionalização administrativa. 

Já Balbino (2019) analisou se a criação de bases administrativas pode 

contribuir para a racionalização administrativa em grandes guarnições militares do 

Exército Brasileiro, verificando, entre outros benefícios, que o Setor de Pagamento de 

Pessoal já tem apresentado resultados positivos, uma vez que a uniformidade e 

centralização de procedimentos têm reduzido substancialmente as inconsistências 

bancárias e pagamentos indevidos. 

À semelhança de Costa (2019), Balbino (2019) concluiu, por meio de sua 

pesquisa, que a racionalização administrativa apresenta, entre outras, as seguintes 

vantagens: 

- Maior eficiência na execução dos processos administrativos; 

- Diminuição do número de militares das linhas bélica e técnica envolvidos com 

atividade-meio; e 

- Aumento do número de militares das linhas bélica e técnica voltados para 

atividade-fim. 
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Esta conclusão confirma que o Exército Brasileiro acertou ao optar pela 

racionalização administrativa como um efetivo instrumento para o alcance de uma 

melhor gestão do bem público sob sua responsabilidade, bem como dos recursos 

orçamentários destinados à Instituição, tendo como ganho adicional o aumento da 

operacionalidade da Força Terrestre. 

Cruz Neto (2013), por seu turno, analisou se a redução dos encargos 

administrativos nas organizações militares operacionais do Exército Brasileiro com 

autonomia administrativa aumentaria a capacidade operacional, concluindo que há a 

necessidade de uma adaptação estrutural que redunde em uma maior centralização 

dos processos administrativos e da gestão dos recursos, visando melhorar a eficiência 

administrativa e concentrar o esforço na obtenção do nível necessário de 

operacionalidade. 

Ao analisar as oportunidades existentes para a racionalização administrativa, 

Cruz Neto (2013) verificou que, nas guarnições com mais de uma organização militar, 

é viável a concentração dos encargos administrativos em uma estrutura distinta das 

OM operacionais, que as alivie desse ônus, tendo como referência dois casos de 

sucesso, quais sejam, o da Brigada Paraquedista e o Programa de Racionalização 

Administrativa da Guarnição de Santa Maria, que possuem potencial para se tornar 

modelo para as demais guarnições do país, mas destacando a necessidade das 

devidas adequações às particularidades de cada guarnição militar. 

Em resumo, Cruz Neto (2013) ratificou a importância da base administrativa no 

contexto da racionalização administrativa, por ser uma estrutura organizacional 

vocacionada para concentração dos encargos administrativos comuns às 

organizações militares de uma guarnição militar, aliviando-as de uma parte 

significativa de seus encargos administrativos, contribuindo para uma maior eficiência 

administrativa e uma maior operacionalidade da Força Terrestre. 

Finalmente, Jurema (2011) evidenciou a enorme carga de atribuições 

administrativas que são impostas aos agentes da administração das organizações 

militares do Exército Brasileiro, ressaltando a carga excessiva que é de 

responsabilidade de seus comandantes. Além disso, ele avaliou as dificuldades que 

os comandantes enfrentam para cumprir suas missões operacionais, em virtude 

destes pesados encargos administrativos.  

Neste contexto, Jurema (2011) apresentou possíveis soluções para racionalizar 

a administração das organizações militares com autonomia administrativa, para que 
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cumpram suas missões operacionais em melhores condições, cabendo destacar, 

dentre as soluções apresentadas, a criação de bases administrativas. 

 

 

5 RECOMENDAÇÕES 

 

RECOMENDAÇÃO nº 1: A comunicação estratégica das boas práticas e dos 

resultados já alcançados pela racionalização administrativa, dirigida ao público 

interno, principalmente junto aos comandantes de organização militar, pode contribuir 

para a neutralização de eventuais óbices, como os identificados por Moreira (2020). 

Para isso, sugere-se uma ampla difusão dos benefícios da racionalização 

administrativa sempre que oportuno, como por exemplo, por ocasião do Curso de 

Preparação para o Comando, Chefia e Direção de Organizações Militares e Postos 

Médicos de Guarnição (CPCOM), promovido pela Alta Administração do Exército 

Brasileiro. 

 

RECOMENDAÇÃO nº 2: A centralização de atividades administrativas em uma base 

administrativa nas guarnições onde houver Grande Unidade ou Grande Comando e 

em uma estrutura administrativa menor, orgânica de uma organização militar, nas 

demais guarnições militares em que haja mais de uma OM pode conferir ao Exército 

Brasileiro maior efetividade administrativa e maior operacionalidade. Para isso, 

sugere-se que cada Comando Militar de Área defina uma base administrativa que 

sirva como referência para todas as guarnições militares subordinadas onde houver 

mais de uma organização militar. 

 

RECOMENDAÇÃO nº 3: O compartilhamento sistemático de informações (boas 

práticas, oportunidades de melhoria, desafios e soluções) entre as bases 

administrativas pode contribuir para que se alcance mais cedo a efetividade da gestão 

do bem público e uma maior operacionalidade, pois os desafios são semelhantes e 

existem bases administrativas em fases diferentes de implantação, o que permite 

principalmente que uma base administrativa em estágio avançado compartilhe suas 

experiências com bases em estágios anteriores. Para isso, sugere-se que cada 

Comando Militar de Área defina uma OM subordinada que organize e coordene o 

proposto compartilhamento de informações. 
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RECOMENDAÇÃO nº 4: O emprego de militares de ligação das organizações 

militares vinculadas com a respectiva base administrativa pode conferir aos 

comandantes de OM a necessária capacidade de pronta intervenção nos processos 

administrativos de interesse, eliminando ou pelo menos mitigando o óbice identificado 

por Moreira (2020) em sua pesquisa. 

 

RECOMENDAÇÃO nº 5: A centralização de encargos administrativos comuns em 

bases administrativas não significa necessariamente que os comandantes das 

organizações militares vinculadas não podem ser ordenadores de despesas, pois 

determinadas OM, em virtude de sua natureza, podem realizar processos 

administrativos específicos muito complexos, a exemplo do que ocorre com os 

Batalhões de Engenharia de Construção, entre outros.  

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

A racionalização administrativa já é uma realidade no Exército Brasileiro. 

Mesmo estando ainda em fase de implantação em muitas guarnições militares, os 

benefícios já se mostram claros, podendo serem citados como exemplo os resultados 

alcançados pelo Programa de Racionalização Administrativa da Guarnição de Santa 

Maria, entre outros. Tal situação justifica a importância atribuída pela Força Terrestre 

à racionalização administrativa, que se apresenta como um efetivo instrumento de 

melhoria da gestão do bem público e de aumento da operacionalidade da Força 

Terrestre. 

Nesse contexto, as bases administrativas são uma síntese da tríade da 

racionalização administrativa: processos, estruturas organizacionais e cargos. As 

bases já implantadas têm aliviado o “fardo administrativo” que repousa sobre as 

organizações militares a elas vinculadas, dando a estas OM melhores condições para 

que obtenham o aumento de sua capacidade operacional. Cabe salientar que a base 

administrativa representa um custo baixo para a Instituição, principalmente se 

considerarmos os benefícios obtidos. 

O alinhamento do Plano Estratégico do Exército 2020-2023 com a Diretriz de 

Racionalização Administrativa do Exército Brasileiro e com o Caderno de Orientação 
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“Solicitação de Implantação ou Reestruturação de Bases Administrativas no Exército 

Brasileiro” evidencia a maturidade institucional alcançada pelo Exército Brasileiro. 

Tudo começa no mais alto nível da Instituição (Comando e Estado-Maior do Exército), 

passa pelo nível intermediário (Comandos Militares de Área) e alcança as 

organizações militares distribuídas em todo o território nacional. 

Por fim, pode-se afirmar que, ao término do processo de racionalização 

administrativa, principalmente por meio da reestruturação e implantação de bases 

administrativas, o Exército Brasileiro estará mais preparado para enfrentar e superar 

os desafios atuais e futuros, com processos administrativos mais eficientes, bem 

executados por pessoal especializado, permitindo que os militares das linhas bélica e 

técnica sejam majoritariamente empregados na atividade-fim, garantindo assim o 

alcance da necessária operacionalidade da Força Terrestre. 

 



20 

 

REFERÊNCIAS 
 
BALBINO, Rodrigo Chiarini. A implantação da Base Administrativa da 12ª Região 
Militar como medida de racionalização na guarnição de Manaus-AM. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Especialização de Gestão em Administração Pública) – Escola 
de Formação Complementar do Exército / Centro Universitário do Sul de Minas. 
Salvador, 2019. 
 
COSTA, Luiz Gustavo da. A racionalização como vetor para a melhoria da 
administração no Exército Brasileiro. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Especialização de Gestão em Administração Pública) – Escola de Formação 
Complementar do Exército / Centro Universitário do Sul de Minas. Salvador, 2019. 

 
CRUZ NETO, Arlindo José da.  Redução dos encargos administrativos nas 
organizações militares operacionais do Exército Brasileiro. Dissertação (Mestrado) 
– Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Rio de Janeiro, 2013. 
 
EME. Caderno de Orientação - Solicitação de Implantação ou Reestruturação de 
Bases Administrativas no Exército Brasileiro. Estado-Maior do Exército. Brasília, 
2019. 
 
_______. Planejamento Estratégico do Exército 2020-2023. EB 10-P-01.007. 
Brasília, 2019. 
 
_______. Portaria nº 295-EME, que aprova a Diretriz de Racionalização 
Administrativa do Exército Brasileiro. Brasilia, 2014. 
 

JUREMA, Aires de Melo. Racionalização da administração das organizações 
militares operacionais do Comando do Exército. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Especialização em Ciências Militares) – Escola de Comando e Estado-Maior do 
Exército. Rio de Janeiro, 2011. 
 
MOREIRA, Alessandro Guiduci. A racionalização dos meios administrativos em 
grandes bases como possibilidade de ampliação da capacidade operaional das 
organizações militares do Exército Brasileiro. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Especialização em Ciências Militares) – Escola de Comando e Estado-Maior do 
Exército. Rio de Janeiro, 2020. 
 

 
 


