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RESUMO 
Pretende‐se neste artigo verificar quais os pontos fortes e as oportunidades de melhoria encontradas 

na utilização do Sistema “Sentinela”, idealizado em 2004 pelo S Ten Com EDVALDO DANTAS DE 
MEDEIROS, e implantado de forma descentralizada no 1º Batalhão de Engenharia de Construção, de 
2004 a 2009, no 10º Grupo de Artilharia de Campanha de Selva, de 2010 a 2012, e na Academia Militar 
das Agulhas Negras, de 2013 e 2015. Além disso, busca-se verificar a possibilidade de implantação do 
referido sistema para a melhoria da gestão de recursos humanos, materiais e financeiros das Unidades 
e Subunidades do Exército Brasileiro. Tal ideia foi calcada na evolução da Tecnologia da Informação e 
no aumento de sua utilização junto à Administração Militar na última década. Para atingir tais objetivos, 
foi realizada uma pesquisa bibliográfica e exploratória acerca do tema, bem como foram realizados 
questionários e entrevistas com militares afetos à área de estudo. Dentre os resultados obtidos, pode-
se concluir que o Sistema “Sentinela” possui utilidade, principalmente, para a gestão de recursos 
humanos. Além disso, existe a possibilidade de ser implantado nas demais Organizações Militares do 
Exército Brasileiro, a critério de cada Comandante, caso seja constatado que esta ferramenta atenderá 
às demandas decorrentes de sua rotina administrativa e operacional. 
Palavras-chave: SISTEMAS. SISTEMA “SENTINELA”. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. 
 
ABSTRACT 
The purpose of this article is verifying which are the strengths and opportunities for improvement in the 
use of the "Sentinel" System, idealized in 2004 by the Warrant Officer EDVALDO DANTAS DE 
MEDEIROS, and implemented by decentralized way in the 1st Construction Engineering Battalion, from 
2004 to 2009, in the 10th Jungle Field Artillery Group, from 2010 to 2012, and at the Agulhas Negras 
Military Academy, in 2013 and 2015. Besides that, it was sought for verify the possibilities of 
implementing this system for improvements of human resources management, material and financial of 
Units and Subunits of the Brazilian Army. This idea was based on the evolution of the Information 
Technology and the increase of its use in the Military Administration on last decade. To reach these 
objectives, was carried out a bibliographical and exploratory research on the subject, as well as 
questionnaires and interviews with military personnel assigned to the study area. Among the results 
obtained, it can be concluded that the "Sentinel" System is useful, mainly, for human resources 
management. In addition, there is a possibility of being implemented in the Military Organizations of the 
Brazilian Army, in accordance with the criterion of each Commander, if found that the respective forms 
of service are adequate to their administrative and operational requirements. 
Keywords: SYSTEMS. “SENTINEL” SYSTEM. INFORMATION TECHNOLOGY. MILITARY 
ADMINISTRATION. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A inserção da tecnologia da informação no âmbito do Exército Brasileiro, por 

meio de sistemas, tem-se feito presente, principalmente, a partir da última década. 

Como exemplo, destacam-se: em 2007, a implantação do Sistema Gerencial de 

Custos do Exército (SISCUSTOS), por meio da Portaria nº 932-EME, de 19 de 

dezembro de 2007; em 2011, o desenvolvimento do Sistema Único De Controle De 

Efetivos e Movimentações (SUCEM); em 2012, a implantação do Sistema de 

Protocolo Eletrônico de Documentos (SPED), por meio da Portaria nº 002-EME, de 17 

de janeiro de 2012, e a implantação do Sistema de Boletins e Alterações (SISBOL). 

Observa-se, assim, a utilização de recursos de tecnologia da informação com o 

intuito de gerenciar procedimentos e processos da administração militar, a fim de se 

obter a integração de determinadas atividades desenvolvidas pelo Exército Brasileiro, 

seja na gestão de recursos humanos, materiais ou financeiros. 

Nesse sentido, este Artigo Científico tem por finalidade apresentar o Sistema 

“Sentinela”, com o intuito de propor sua implantação nas Organizações Militares (OM) 

nível Unidade (U) e Subunidade (SU) do Exército Brasileiro, a fim de operacionalizar 

e atender algumas das principais demandas internas de uma Organização Militar 

relacionadas com a gestão de recursos humanos, materiais e financeiros. 

O Sistema “Sentinela”, elaborado pelo S Ten Com (Idt 0724514542) EDVALDO 

DANTAS DE MEDEIROS, que atualmente serve no Gabinete do Comandante do 

Exército, em Brasília - DF, possui recursos que podem ser acessados pela intranet da 

OM, conforme os privilégios individuais de acesso do usuário ao sistema. 

Este sistema, apesar de não ter sido normatizado pelo Exército Brasileiro, já foi 

implantado de forma descentralizada no 1º Batalhão de Engenharia de Construção (1º 

BEC), em Caicó – RN, entre os anos de 2004 e 2009, no 10º Grupo de Artilharia de 

Campanha de Selva (10º GAC Sl), em Boa Vista – RR, entre os anos de 2010 e 2012, 

e na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), em Resende – RJ, entre os anos 

de 2013 e 2015, períodos em que o S Ten EDVALDO serviu nessas localidades. 

Os módulos, os quais o Sistema “Sentinela” é dividido, permitem o 

gerenciamento centralizado dos dados relativos aos recursos humanos, materiais e 

financeiros da Organização Militar. Trata-se de um sistema com diversas ferramentas 

úteis à vida administrativa da OM, entretanto, com fácil acessibilidade. 
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Diante disso, será realizada uma pesquisa bibliográfica, baseada em 

publicações de autores de reconhecida importância no meio acadêmico, com foco em 

Tecnologia da Informação, em Gestão de Recursos Humanos e em Administração 

Militar, com vistas a reforçar a ideia de que a implantação do Sistema “Sentinela” está 

de acordo com as necessidades do Exército Brasileiro, diante de uma sociedade 

globalizada e dinâmica, cada vez mais conectada por meio computadores, tablets, e 

smartphones com a utilização da internet. 

Propõe-se, ainda, a elaboração de uma pesquisa de campo, constituída por 

questionários e entrevistas junto aos agentes da Administração Militar ligados à 

gestão de recursos humanos, materiais e financeiros, particularmente às 

Organizações Militares em que o Sistema “Sentinela” foi implantado, com o intuito de 

verificar a utilidade deste sistema, a fim de corroborar com a implantação do referido 

sistema nas demais Unidades e Subunidades do Exército Brasileiro. 

Com isso, após realizar a apresentação do Sistema “Sentinela”, bem como, 

verificar sua utilidade, tem-se a proposta de implantá-lo nos níveis Unidade e 

Subunidade do Exército Brasileiro, de uma forma padronizada, homogênea e 

ordenada, com a apreciação e validação pelo Estado-Maior do Exército (EME), por 

intermédio do Centro de Desenvolvimento de Sistemas (CDS), vinculado ao 

Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT), com a participação do S Ten Com 

(0724514542) EDVALDO DANTAS DE MEDEIROS neste processo, tendo em vista 

que este militar foi o responsável pela criação do sistema. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

De acordo com ALBERTIN (1999), as organizações brasileiras utilizam, cada vez 

mais, a Tecnologia da Informação (TI) para interligar áreas, fornecedores e clientes. 

Não distante desta realidade, tem-se o Exército Brasileiro, com a implantação de 

sistemas, tais como, SISCUSTOS, SPED, SISBOL, SUCEM, dentre outros, com o 

intuito de adequar-se à nova sistemática digital. 

Neste contexto, por intermédio da Portaria nº 001-Res – Cmt EB, de 27 de 

fevereiro de 2012, foi aprovado o Projeto de Força do Exército Brasileiro 

(PROFORÇA), segundo o qual “o Exército deverá mover-se do estágio em que se 

encontra para um patamar mais elevado, por intermédio de um Processo de 

Transformação”. Este Processo de Transformação, por sua vez, orienta o Exército 
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Brasileiro por meio de diretrizes para os Vetores de Transformação (VT), quais sejam: 

“Ciência & Tecnologia; Doutrina; Educação & Cultura; Engenharia; Gestão; Recursos 

Humanos; Logística; Orçamento & Finanças e Preparo & Emprego”. 

Deste modo, evidencia-se a importância do estudo e da implantação da 

Tecnologia da Informação para a gestão de recursos humanos, materiais e 

financeiros, no Exército Brasileiro. 

Diante do que fora exposto, com vistas a nortear o presente trabalho, foi 

formulado o seguinte problema: seria viável a implantação do Sistema “Sentinela” para 

a melhoria da gestão de recursos humanos, materiais e financeiros das Unidades e 

Subunidades do Exército Brasileiro? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem por finalidade apresentar o Sistema “Sentinela”, bem 

como propor sua implantação nas Organizações Militares nível Unidade e Subunidade 

do Exército Brasileiro, a fim de operacionalizar e atender algumas das principais 

demandas internas de uma Organização Militar relacionadas com a gestão de 

recursos humanos, materiais e financeiros. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os 

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico do 

raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) Estudar a possibilidade de implantação do Sistema “Sentinela”, no todo ou em 

parte, nas Organizações Militares nível Unidade e Subunidade do Exército Brasileiro; 

b) Analisar a importância da Tecnologia da Informação para a gestão de recursos 

humanos, materiais e financeiros, no Exército Brasileiro; 

c) Elaborar uma pesquisa de campo, constituída por questionários e entrevistas, 

junto aos agentes da administração militar ligados à gestão de recursos humanos, 

materiais e financeiros, particularmente às Organizações Militares em que o Sistema 

“Sentinela” foi implantado, com o intuito de verificar a utilidade deste sistema, a fim de 

corroborar com a implantação do Sistema “Sentinela” nas demais Unidades e 

Subunidades do Exército Brasileiro; e 

d) Concluir sobre qual a melhor forma de proceder a implantação do Sistema 

“Sentinela”, seja no todo ou em parte, bem como, verificar a possibilidade de 

interligação com outros sistemas já existentes na Força. 
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1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 

Diante do incremento da tecnologia da informação no âmbito do Exército 

Brasileiro, ocorrido principalmente na última década, observa-se a utilização de 

recursos de tecnologia da informação com o intuito de gerenciar procedimentos e 

processos da administração militar. 

Neste viés, o Sistema “Sentinela” visa operacionalizar e atender algumas das 

principais demandas internas de uma Organização Militar relacionadas com a gestão 

de recursos humanos, materiais e financeiros. 

O Sistema “Sentinela” apresenta telas simples e com a possibilidade de 

automação de tarefas, que permite gerenciar de forma eficiente as informações de 

recursos humanos, materiais e financeiros da OM, por intermédio de seus módulos de 

operação. Além disso, não há a necessidade de substituição de nenhum dos sistemas 

corporativos do Exército Brasileiro, para a implantação do Sistema “Sentinela”. 

Dentre os módulos de operação do Sistema “Sentinela”, destacam-se: 

a) Módulo de Pessoal: permite o gerenciamento complementar de 

Indicadores (Mapa da Força, Afastamentos Temporários, Situação Disciplinar, 

Situação do Efetivo, Nível de Escolaridade, Opção Religiosa, Tipo Sanguíneo/Fator 

RH, Quadro de Qualificação Militar, Controle de Efetivos), de Escalas de Serviço 

(Previsão Diária, Previsão por Escala, Folgas, Escalas, Subescalas), de Sindicâncias 

(desde a confecção das folhas até o controle do processo), de FATD (desde a 

confecção das folhas até o controle do processo), de Justiça e Disciplina (Controle de 

Punições Disciplinares, Cancelamento de registro de punições, Recursos 

disciplinares, Recompensas, Fatos Observados), de Plano de Férias, de Plano de 

Chamada, de Organograma da OM, de Cadastramento de Veículos, e de Quadro de 

Controle de Pessoal; 

b) Módulo de Instrução: permite o gerenciamento de Teste de Avaliação 

Física (TAF), de Teste de Aptidão no Tiro (TAT) e de Pedidos de Cooperação de 

Instrução (PCI); 

c) Módulo de Material: permite uma abordagem complementar ao sistema 

de gerenciamento do patrimônio da OM; 

d) Módulo Financeiro: permite o gerenciamento complementar de Notas de 

Créditos (NC), de numerários, de Notas de Empenho (NE), de Ordens 
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Bancárias/Pagamento (OB), de Fornecedores, de Orçamentos por Objeto de Gastos 

(OOG) e de Natureza de Despesas; 

e) Módulo de Arranchamento: permite o gerenciamento complementar do 

arranchamento do pessoal da Unidade; 

f) Módulo de Saúde: permite o gerenciamento complementar de consultas 

médicas, odontológicas, exames laboratoriais e marcações de consultas do pessoal 

da Unidade; e 

g) Módulo Utilitário: composto por ferramentas que permitem o 

levantamento das cidades e dos bairros dos integrantes da OM, a inserção de Avisos, 

de Atividades, de Dados da OM e a verificação de Log de Acessos. 

Ou seja, trata-se de um sistema relativamente completo, que pode ser muito útil 

à vida administrativa de uma OM. Somado a isso, existem demandas internas das 

Unidades e Subunidades ainda não padronizadas pelo Exército Brasileiro, como o 

controle da escala de serviço, por exemplo, que poderiam ser suprimidas com a 

implantação do Sistema “Sentinela”, possibilitando uma maior transparência e 

eficiência da escala de serviço para o público interno. 

Outros aspectos que apontam para uma relevante funcionalidade do Sistema 

“Sentinela” são: 

a) Os níveis de acesso adequados do sistema permitem considerável 

segurança das informações; 

b) Como o sistema já foi implantado, mesmo que de forma descentralizada, 

em algumas OM, é possível obter informações e parâmetros para uma projeção de 

implementação nas demais OM do Exército Brasileiro; e 

c) Como o sistema foi desenvolvido por um militar do Exército Brasileiro, e 

em uma plataforma livre, não haverá custo para a Força, no que tange ao aspecto da 

implantação. 

Nesse sentido, o presente estudo se justifica por promover uma pesquisa a 

respeito de um tema atual e de suma importância para a implementação de uma 

ferramenta de tecnologia da informação no âmbito do Exército Brasileiro, do qual se 

espera uma importante contribuição para a gestão de recursos humanos, materiais e 

financeiros, indo ao encontro do Projeto de Força do Exército Brasileiro (PROFORÇA), 

que apresenta diretrizes para os Vetores de Transformação da Ciência & Tecnologia, 

Gestão e Recursos Humanos. 
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2 METODOLOGIA 

 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou a leitura analítica e fichamento 

das fontes, entrevistas com especialistas na área de TI, questionários junto aos 

agentes da Administração Militar ligados à gestão de recursos humanos, materiais e 

financeiros, particularmente às Organizações Militares em que o Sistema “Sentinela” 

foi implantado, análise e discussão de resultados. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizou-se, principalmente, a 

pesquisa quantitativa, pois as referências numéricas obtidas por meio dos 

questionários foram fundamentais para analisar a importância e utilidade do Sistema 

“Sentinela” junto às OM em que fora implantado. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, tendo em 

vista o pouco conhecimento disponível, notadamente escrito, acerca do tema em 

específico, o que exigiu uma familiarização inicial, materializada pela apresentação do 

Sistema “Sentinela”, pelas entrevistas e pelos questionários destinados a uma 

amostra ligada diretamente ao referido sistema. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídios 

para um direcionamento mais preciso sobre uma proposta de implantação do Sistema 

Sentinela, no âmbito do Exército Brasileiro. 

A fim de se verificar quais os pontos fortes e as oportunidades de melhoria 

encontradas na utilização do Sistema “Sentinela”, foi proposto um questionário 

destinado aos militares agentes da Administração Militar que utilizam o Sistema 

“Sentinela” atualmente, ou seja, aos oficiais do 10º GAC Sl. 

A pergunta inicial do questionário aborda a frequência de utilização do Sistema 

“Sentinela” pela amostra, da qual, o gráfico a seguir, apresenta o resultado obtido: 
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GRÁFICO 1 – Resposta da amostra, em valores absolutos e percentuais, sobre a frequência 

de utilização do Sistema “Sentinela” 
Fonte: O autor 

 
De uma maneira geral, grande parte da amostra (58,8%) realiza a utilização do 

Sistema “Sentinela” de maneira regular e frequente – ao menos 1 vez por dia. Parte 

relativa da amostra (35,3%) utiliza o sistema com uma frequência regular, porém não 

tão frequente – em média de 1 a 4 vezes por semana. E uma minoria (5,9%), utiliza o 

referido sistema de maneira não significativa – em média 1 vez por mês – porém 

caracterizada, estatisticamente, como um resultado desprezível. Sendo assim, tem-

se um indício de relevância na utilização do Sistema “Sentinela” para a amostra 

considerada. 

Outro item procurou investigar quais módulos do Sistema “Sentinela” são 

efetivamente utilizados pela amostra. Dentre as opções, encontravam-se os módulos 

que se destacam no referido sistema, possibilitando a escolha de mais de um módulo 

como resposta, bem como permitindo a inserção da resposta “outros”. Como 

resultado, tem-se o gráfico a seguir: 
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Módulo de Pessoal (Sindicâncias) 

Módulo de Pessoal (FATD) 

Módulo de Pessoal (Plano de Chamada) 

Módulo de Pessoal (Indicadores) 

Módulo de Pessoal (Escalas de Serviço) 

Módulo de Pessoal (Justiça e Disciplina) 

Módulo de Pessoal (Plano de Férias) 

Módulo de Pessoal (Organograma da OM) 

Módulo de Pessoal (Cadastramento de veículos) 

Módulo de Pessoal (Quadro de Controle de Pessoal) 

Módulo de Instrução (TAF) 

Módulo de Instrução (TAT) 

Módulo de Material (Patrimônio da OM) 

Módulo de Arranchamento 

Módulo Financeiro (NC, numerários, ...) 

Módulo de Saúde 

Módulo Utilitário (levantamento de dados diversos) 

Módulo de Instrução (PCI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
GRÁFICO 2 – Resposta da amostra, em valores absolutos e percentuais, sobre quais módulos do Sistema 

“Sentinela” utilizados com maior efetividade 
Fonte: O autor 
 
 

Ao observar o gráfico acima, pode-se identificar que o Módulo de Pessoal 

(Escalas de Serviço) é, significativamente, o módulo mais utilizado pela amostra 

(94,1%). Outros módulos também são utilizados, porém com menor efetividade, tais 

como o Módulo de Pessoal (Plano de Chamada) (47,1%), e o Módulo de Pessoal 

(Indicadores) (41,2%). Os demais módulos são utilizados com por uma parcela não 

muito significativa da amostra, ou mesmo, não são utilizados, como os Módulos 

Material e Financeiro (0%). Assim, pode-se inferir que os principais módulos utilizados 

pela amostra em questão referem-se à Escala de Serviço, ao Plano de Chamada da 

OM e aos Indicadores de pessoal, ou seja, aos recursos humanos da OM. 

Em seguida, a amostra foi indagada a respeito das melhorias que a implantação 

do Sistema “Sentinela” proporcionou para a gestão dos recursos humanos, materiais 

e financeiros na OM. As respostas foram divididas nos campos “humanos”, “materiais” 

e “financeiros”. 

Como resultados a respeito de cada campo em questão, tem-se os gráficos a 

seguir: 
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GRÁFICO 3 – Resposta da amostra, em valores absolutos e percentuais, sobre as melhorias que o 
Sistema “Sentinela” proporcionou para a gestão de recursos humanos 

Fonte: O autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO 4 – Resposta da amostra, em valores absolutos e percentuais, sobre as melhorias que o 

Sistema “Sentinela” proporcionou para a gestão de recursos materiais 
Fonte: O autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 5 – Resposta da amostra, em valores absolutos e percentuais, sobre as melhorias que o 
Sistema “Sentinela” proporcionou para a gestão de recursos financeiros 

Fonte: O autor 

 

Dessa forma, a partir da observação dos resultados encontrados nos Gráficos 3, 

4 e 5, infere-se que a maioria da amostra como um todo (100%) concorda que a 
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(2) 

5,9%

) 
(1) 
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implantação do Sistema “Sentinela” em sua OM proporcionou melhoria para a gestão 

de recursos humanos, seja totalmente (88,2%) ou parcialmente (11,8%). Com relação 

à melhoria dos recursos materiais e financeiros, a implantação do referido sistema não 

proporcionou significativa melhoria, pelo contrário, os indícios apontam que o Sistema 

“Sentinela” não foi empregado efetivamente para estes fins. 

Por conseguinte, a amostra foi questionada a respeito da utilidade em se realizar 

a implantação do Sistema “Sentinela” no âmbito das demais Unidades e Subunidades 

do Exército Brasileiro, e obteve-se o seguinte resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO 6 – Resposta da amostra, em valores absolutos e percentuais, sobre as melhorias que o 

Sistema “Sentinela” proporcionou para a gestão de recursos financeiros 
Fonte: O autor 

 

Isto posto, observa-se que a amostra como um todo (100%), concorda, 

totalmente (76,5%) ou parcialmente (23,5%), que seria útil realizar a implantação do 

Sistema "Sentinela" no âmbito das Unidades e Subunidades do EB. Por 

consequência, tem-se mais um indício sobre a utilidade do Sistema “Sentinela”. 

Finalizando o questionário destinado aos usuários do sistema em questão, a 

amostra foi indagada sobre a apresentação de alguma oportunidade de melhoria a ser 

aplicada ao Sistema "Sentinela", ou se gostaria de acrescentar alguma consideração 

sobre o presente estudo. Dentre as respostas obtidas, destacam-se as seguintes: 

a. “O sentinela possui funções que alguns oficiais não sabem utilizar ou não 

sabem que existe.”; 

b. “O sistema é uma excelente ferramenta para gestão dos recursos humanos, 

financeiros e materiais.”; 

c. “É um software altamente prático. No 10° GAC Sl ele é a principal 

ferramenta para confecção de escalas de Sv.”; 

(4) 

(13) 
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d. “O "Sentinela" é bem completo e facilita em demasia o controle de pessoal 

da SU. É um sistema simples e de fácil operação, o que ajuda muito no trabalho diário, 

principalmente, no que tange àquele inerente a Sargenteação.”; 

e. “Pode ser melhorado quanto a gestão de material.”; 

f. “Talvez uma apresentação mais intuitiva.”; 

g. Há necessidade de se difundir um manual de utilização do Sentinela, 

integrando-o ao SPED e ao SISBOL, mais frequentemente empregados no cotidiano 

da OM.”; 

h. “Criação de um APP para acessibilidade em celulares.”; e 

i. Em nossa OM o ‘Sentinela’ poderia ser mais empregado na gestão de 

recursos materiais e financeiros. O programa em suma é excelente.”. 

 

O resultado desse item corrobora que o Sistema “Sentinela” possui notável 

utilidade e praticidade para a amostra, mas apresenta também algumas limitações ou 

oportunidades de melhoria, como a necessidade de se criar um tutorial e um manual 

do usuário, por exemplo. 

Acerca das possibilidades de implantação do Sistema “Sentinela”, foram 

criadas entrevistas destinadas a especialistas em Tecnologia da Informação que 

atuam em organizações militares relevantes para esta pesquisa, isto é, militares que 

servem no CDS, na AMAN, no 10º GAC Sl, no 1º BEC, bem como ao idealizador do 

sistema. 

Inicialmente, será apresentado o resultado obtido por meio da entrevista 

realizada com o senhor S Ten Com EDVALDO DANTAS DE MEDEIROS, idealizador 

do Sistema “Sentinela”, por meio da tabela que se segue: 
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TABELA 1: Considerações do S Ten Com EDVALDO DANTAS DE MEDEIROS sobre o Sistema 
“Sentinela” 

Pergunta Resposta 

Como e quando surgiu a ideia da criação do Sistema 

"Sentinela"? 

“Em 2004, devido a necessidade da OM em que este militar 

servia.” 

Quais os requisitos básicos para se instalar/implantar 

o Sistema "Sentinela" em uma OM do EB? 

Conhecimentos de servidores Linux, Apache2 e Firebird 

Qual a necessidade de emprego de pessoal e material 

pra se manter o Sistema "Sentinela" em funcionamento 

e atualizado em uma OM do EB? 

“É necessário o emprego de um militar para instalação/suporte 

do sistema e não são necessários outros materiais além do 

servidor.” 

Quais melhorias poderiam ser implementadas no 

Sistema "Sentinela" já existente? 

“Migrar o desenvolvimento para Programação Orientada a 

Objetos já em desenvolvimento e aperfeiçoamento da 

segurança.” 

O senhor possui o interesse em propor a implantação 

do Sistema "Sentinela" no âmbito do EB? 

“O sistema Sentinela é um software livre e desenvolvido por 

iniciativa pessoal, não pode ser comercializado, podendo ser 

adotado na OM a critério de seu Cmt, sob risco de invasões e 

roubos de dados por uso indevido ou por hackers. O 

criador/desenvolvedor do sistema Sentinela não se 

responsabiliza pelo uso do sistema na OM e nem mesmo 

possui autorização do CDS e demais órgãos competentes para 

permitir a adoção do software nas Unidades.” 

O senhor considera possível interligar as 

funcionalidades do Sistema "Sentinela" a outros 

sistemas já existentes, como o SICAPEX, ou 

SUCEMNET, por exemplo? Se sim, como? 

“Sim, é possível, mas é necessário a autorização dos órgãos 

competentes para tal” 

O senhor considera possível implementar apenas 

algumas ferramentas do Sistema "Sentinela" em outros 

sistemas já utilizados no âmbito do EB? Se sim, como? 

“Não considero viável tal implementação.” 

O senhor gostaria de acrescentar alguma consideração 

sobre o presente estudo? 

“Convém acrescentar que o sistema Sentinela carece de 

manual e seu uso depende de suporte da equipe de TI da 

Unidade.” 

Fonte: o autor 

 

Ao observar-se as respostas apresentadas, identifica-se que a finalidade do 

referido sistema decorre de uma lacuna então existente no 1º BEC. Além disso, para 

a implantação do sistema em determinada OM, são necessários: um militar para 

instalação/suporte do sistema com conhecimentos de servidores Linux, Apache2 e 

Firebird, e um servidor. 

Fica destacado como oportunidade de melhoria a necessidade de se criar um 

manual do usuário para o sistema, bem como a dependência de um suporte da equipe 

de TI da Unidade para a manutenção do sistema em funcionamento. 

Além disso, o S Ten EDVALDO deixa claro que o Sistema “Sentinela” é um 

software livre e desenvolvido por iniciativa própria, porém não é normatizado pelo 

CDS, devendo a sua adoção, implantação e utilização, atualmente, ser realizada por 
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iniciativa e responsabilidade do próprio Cmt OM. 

Por fim, verifica-se que existe a possibilidade de se interligar as funções do 

Sistema “Sentinela” com outros sistemas já existentes, mas seria necessária a 

autorização dos órgãos competentes para a realização de tal procedimento. 

A seguir, será apresentado o resultado obtido por meio da entrevista realizada 

com membros da Seção de Informática da AMAN e do 10º GAC Sl, o senhor Cap 

ANDERSON CRISTIANO KUHL DE MENEZES, e o senhor 1° Ten QAO MIGUEL 

ARQUIMEDES CAMARGO MORAES, respectivamente, por meio da tabela que se 

segue: 

TABELA 2: Considerações do Cap ANDERSON CRISTIANO KUHL DE MENEZES (1) e do 1° Ten 
QAO MIGUEL ARQUIMEDES CAMARGO MORAES (2) sobre o Sistema “Sentinela” 

Pergunta Resposta (1) Resposta (2) 

Quais os requisitos básicos para 

se instalar/implantar o Sistema 

"Sentinela" em sua OM? 

“Nenhum, está em fase de descontinuidade.” “Servidor para instalar a aplicação e 

navegador nas máquinas dos usuários 

para utilização.” 

Qual a necessidade de emprego 

de pessoal e material pra se 

manter o Sistema "Sentinela" em 

funcionamento e atualizado em 

sua OM? 

“Material: Infraestrutura de rede (servidor, 

cabeamento, rede wi-fi, computadores), 

Pessoal: Gestor de Rede, Desenvolvedor 

(Firebird e PHP).” 

“1 militar com conhecimento de 

informática.” 

Quais melhorias poderiam ser 

implementadas no Sistema 

"Sentinela" já existente? 

Na minha OM foi decidido pela substituição 

do mesmo por um outro sistema, devido à 

dificuldade de manutenção. 

“Concluir os poucos módulos que 

estão pendentes.” 

O senhor considera possível 

interligar as funcionalidades do 

Sistema "Sentinela" a outros 

sistemas já existentes, como o 

SICAPEX ou SUCEMNET, por 

exemplo? Se sim, como? 

“Não sei responder, pois não acompanhei o 

desenvolvimento de nenhum dos referidos 

sistemas. Para responder esta pergunta 

deveria se fazer um estudo aprofundado de 

cada um dos mesmos para se avaliar como 

cada um foi projetado em termos de 

modelagem e quais as tecnologias 

envolvidas (base de dados, linguagem de 

programação, requisitos de segurança Etc.).” 

“É totalmente possível. Tendo um 

banco de dados único.” 

O senhor considera possível 

implementar apenas algumas 

ferramentas do Sistema 

"Sentinela" em outros sistemas 

já utilizados no âmbito do EB? 

Se sim, como? 

“Idem à resposta do item anterior.” “É possível, porém, ele é um sistema 

completo que unirá as ferramentas 

existentes em outros sistemas.” 

O senhor gostaria de 

acrescentar alguma 

consideração sobre o presente 

estudo? 

“Não.” 
 

“Tendo um banco de dados único 

(DGP) ao cadastrar a OM, 

automaticamente ficaria acessível no 

Sentinela as informações pertinentes e 

este seria de uso diário e constante de 

todas as OM, já alimentando, com 

dados, diretamente o DGP.” 

Fonte: o autor 
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Dessa maneira, observa-se dois resultados divergentes a respeito da 

continuidade e utilização do Sistema “Sentinela” na AMAN e no 10º GAC Sl. Além 

disso, faço constar que não houve sucesso na tentativa de entrevista com algum 

militar da Seção de Informática do 1º BEC, pois, em ligação telefônica, recebi a 

informação de que, em 2015, o sistema em questão foi descontinuado por um bug no 

servidor e consequente falta de suporte técnico para atualizar ou reimplantar o 

sistema. 

Ao se observar as respostas, reforça-se a ideia da necessidade de pessoal e 

material apresentadas inicialmente pelo S Ten EDVALDO, ou seja, basicamente um 

servidor e um militar capacitado em TI. 

Com relação à utilização do sistema, observa-se a sua descontinuidade na 

AMAN, mas uma efetiva aplicação no 10º GAC Sl. Além disso, como oportunidades 

de melhoria, foram apresentadas a dificuldade de manutenção do sistema e a 

necessidade de conclusão de módulos pendentes. 

A respeito da possibilidade de se interligar as funcionalidades do Sistema 

"Sentinela" a outros sistemas já existentes, uma das respostas foi inconclusiva e outra 

positiva, similar ao que havia sido apresentado pelo idealizador do sistema. 

Assim, tem-se dois casos distintos sobre a evolução do sistema em estudo, 

com alguns pareceres similares, possibilitando deduzir que a implantação ou 

utilização do Sistema “Sentinela” deve ser analisada e moldada a cada tipo de OM, 

pois pode ser útil a determinado universo, mas sem necessidade para outro. Ou seja, 

depende das demandas de cada OM e das utilidades oferecidas pelo sistema. 

Finalizando as entrevistas, será apresentado o resultado obtido por meio da 

entrevista realizada com um membro do Centro de Desenvolvimento de Sistemas 

(CDS), o senhor Cel QEM/COMPUTAÇÃO SILAS LEITE ALBUQUERQUE, por meio 

da tabela que se segue: 
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TABELA 3: Considerações do Cel QEM/COMPUTAÇÃO SILAS LEITE ALBUQUERQUE sobre a 
implantação de sistemas no âmbito do Exército Brasileiro 

Pergunta Resposta 

Quais os procedimentos necessários para se 

propor a implantação de novas ferramentas ou 

sistemas relacionados à Tecnologia da 

Informação no âmbito do Exército Brasileiro, 

como por exemplo, um sistema de 

gerenciamento de recursos humanos, materiais 

e financeiros? 

“Se o ambiente no qual pretende-se que o sistema funcione tem uma 

abrangência local (uma OM, uma Diretoria, etc.), a área de TI da OM 

alvo deverá ser consultada a respeito (a análise da pertinência de 

adoção da ferramenta será feita localmente); se a abrangência for todo 

o Exército (sistema corporativo), o CDS deverá ser consultado e o 

próprio Centro fará uma análise da pertinência de adoção no escopo 

corporativo.” 

Quais os procedimentos necessários para se 

propor novas ferramentas ou utilidades 

relacionadas à Tecnologia da Informação para 

sistemas já implantados no âmbito do Exército 

Brasileiro? 

“Para se propor novas funcionalidades para sistemas já em uso no 

Exército, o órgão responsável pelo sistema ("dono do sistema") deverá 

ser consultado (ex. SICAPEx - DGP, SIMATEx - COLog, SIGMA - 

DFPC, Sistemas de simulação de combate - COTer, etc.). 

Após a consulta, o próprio órgão entrará em contato com o CDS para 

verificar a viabilidade da evolução do sistema considerado).” 

O senhor gostaria de acrescentar alguma 

consideração sobre o presente estudo? 

“Apesar do CDS ser responsável, "apenas", pelos sistemas 

corporativos, mesmo sistemas não corporativos devem seguir, durante 

seu processo de desenvolvimento, normas preconizadas por esse 

Centro (IG e MT) para que os sistemas em uso em todo o EB 

(corporativos ou não) obedeçam aos mesmos padrões, o que facilitará 

as manutenções sobre esses sistemas. 

Fonte: o autor 

 

Logo, acerca da proposição de implantação de um sistema no âmbito do 

Exército Brasileiro, o CDS deverá ser consultado e o próprio centro analisará e definirá 

se o sistema proposto deverá ou não ser implantado em prol da Instituição. Caso o 

interesse seja apenas pela implantação de um sistema com uma abrangência local, 

como uma OM, a Seção de Informática da respectiva OM ficará responsável por tal 

adoção, logicamente, com o aval do Cmt OM. 

Cabe ressaltar, conforme apresentado pelo Cel SILAS, que mesmo os sistemas 

não corporativos do EB obedeçam aos padrões preconizados pelo CDS, a fim de se 

facilitar a manutenção dos mesmos. 

 

3.1 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

 

Iniciou-se o delineamento da pesquisa com a definição de termos e conceitos, a 

fim de viabilizar a solução do problema de pesquisa, sendo baseada em uma revisão 

de literatura no período de 2007 a 2017. Essa delimitação baseou-se na necessidade 

de atualização do tema, visto que as tecnologias da informação aplicadas à 

administração pública se encontram em constante evolução. 
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Assim, fez-se a verificação de alguns sistemas implantados pelo Exército 

Brasileiro na última década, dentre os quais, destacam-se os seguintes: em 2007, a 

implantação do Sistema Gerencial de Custos do Exército (SISCUSTOS); em 2011, o 

desenvolvimento do Sistema Único De Controle De Efetivos e Movimentações 

(SUCEM); em 2012, a implantação do Sistema de Protocolo Eletrônico de 

Documentos (SPED), e a implantação do Sistema de Boletins e Alterações (SISBOL). 

O SISCUSTOS foi implantado em 2007, por meio da Portaria nº 932-EME, de 19 

de dezembro de 2007 e, de acordo com esta Portaria, tem por finalidade “regular os 

procedimentos a serem adotados para o funcionamento do Sistema Gerencial de 

Custos do Exército”. 

Em 2011, foi desenvolvido o SUCEM, com o “objetivo de proporcionar 

confiabilidade, agilidade, transparência e apoio as tomadas de decisão por parte do 

Diretor de Controle de Efetivos e Movimentações” (SANTOS e LARANJO, 2011). 

Ainda de acordo com os elaboradores do SUCEM, este foi formulado como “um 

projeto que tem como objetivo desenvolver um sistema de informação visando 

automação do processo de designação de militares da reserva remunerada para o 

serviço ativo do Exército”.  

No ano de 2012, houve a implantação do SPED, por meio da Portaria nº 002-

EME, de 17 de janeiro de 2012, que, de acordo com esta Portaria: 

 

Esse Sistema, pela agilidade e economia às urgentes demandas no processo 

de tramitação documental da Força, implicará em padronização de 

procedimentos, garantia de entrega, confidencialidade e não-repúdio 

(garantia da autoria), valendo-se de certificação digital. 

 

Ainda em 2012, tivemos a implantação do SISBOL, que, conforme a Palestra de 

Apresentação do Sistema, confeccionada pelo 3º Centro de Telemática de Área (3º 

CTA), surgiu através do Projeto Bandeirante, “com a finalidade de desenvolver um 

sistema automatizado que auxilie na confecção dos boletins das OM e gere as 

alterações dos militares.”. 

Assim, observa-se uma crescente utilização de recursos de Tecnologia da 

Informação com o intuito de gerenciar procedimentos e processos da administração 

militar, a fim de se obter a integração das atividades desenvolvidas pelo Exército 

Brasileiro, seja na gestão de recursos humanos, materiais ou financeiros. 
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Foram utilizadas as palavras-chave “sistemas”, “tecnologia da informação” e 

“administração militar”, juntamente com seus correlatos em inglês, em sítios 

eletrônicos de procura na internet, sendo selecionados apenas os artigos em 

português e inglês considerados relevantes para este estudo. 

Nesse sentido, apresenta-se o Sistema “Sentinela”, com o intuito de divulgá-lo e 

propor sua implantação nas Organizações Militares (OM) nível Unidade e Subunidade 

do Exército Brasileiro, a fim de operacionalizar e atender algumas das principais 

demandas internas de uma Organização Militar relacionadas com a gestão de 

recursos humanos, materiais e financeiros. 

O Sistema “Sentinela” foi elaborado pelo S Ten Com EDVALDO DANTAS DE 

MEDEIROS, militar da ativa do Exército Brasileiro, que atualmente serve no Gabinete 

do Comandante do Exército. Este sistema, apesar de não ter sido normatizado pelo 

Exército Brasileiro, já foi implantado de forma descentralizada no 1º Batalhão de 

Engenharia de Construção (1º BEC), em Caicó – RN, entre os anos de 2004 e 2009, 

no 10º Grupo de Artilharia de Campanha de Selva (10º GAC Sl), em Boa Vista – RR, 

entre os anos de 2010 e 2012, e na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), 

em Resende – RJ, entre os anos de 2013 e 2015, períodos em que o S Ten EDVALDO 

serviu nessas localidades. 

Em 2008, o S Ten EDVALDO, como parte de sua graduação em Web Design e 

Programação, elaborou o Projeto Interdisciplinar intitulado “Sistema Sentinela – 

Sistema de Gerenciamento e Planejamento Financeiro de Organizações Militares”. 

Neste projeto, o autor destacou uma das ferramentas no sistema, o módulo financeiro, 

com ênfase na informatização da gestão financeira para o controle dos convênios 

celebrados entre órgãos públicos e o 1º BEC: 

 

Devido aos altos custos destas obras é essencial para uma gestão eficiente 

dos recursos uma ferramenta com alto grau de disponibilidade e fidelidade 

nas informações. A informatização do gerenciamento e planejamento dessas 

obras públicas feitas pela Unidade do Exército Brasileiro proporcionariam, 

além de uma eficiente gestão, um aproveitamento melhor dos recursos 

públicos, evitando desperdícios (MEDEIROS, 2008). 

 

A seguir, serão apresentadas algumas interfaces e informações do Sistema 

“Sentinela”, obtidas no próprio sistema, a fim de ilustrar a possibilidade de aplicação 

de seus módulos e ferramentas: 
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a. Tela inicial do Sistema “Sentinela” (Figura 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FIGURA 1: Tela inicial do Sistema “Sentinela” 
Fonte: o autor 

 

b. Módulo de Pessoal – Permite o gerenciamento complementar de 

Indicadores, de Escalas de Serviço, de Sindicâncias, de FATD, de Justiça e Disciplina, 

de Plano de Férias, de Plano de Chamada, de Organograma da OM, de 

Cadastramento de Veículos e de Quadro de Controle de Pessoal (Figuras 2 e 3): 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
FIGURA 2: Tela do controle das escalas de serviço 
Fonte: o autor 
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FIGURA 3: Tela do controle das sindicâncias 
Fonte: o autor 

 
c. Módulo de Instrução – Permite o gerenciamento de Teste de Avaliação 

Física (TAF), de Teste de Aptidão no Tiro (TAT) e de Pedidos de Cooperação de 

Instrução (PCI) (Figuras 4 e 5):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4: Tela do controle de dados do TAF 
Fonte: o autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FIGURA 5: Tela da tabela de índices do TAF 
Fonte: o autor 
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d. Módulo de Material – Permite uma abordagem complementar ao sistema 

de gerenciamento do patrimônio da OM (Figura 6):  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
FIGURA 6: Tela do controle do material de consumo 
Fonte: o autor 

 
e. Módulo Financeiro – Permite o gerenciamento complementar de Notas 

de Créditos (NC), de numerários, de Notas de Empenho (NE), de Ordens 

Bancárias/Pagamento (OB), de Fornecedores, de Orçamentos por Objeto de Gastos 

(OOG) e de Natureza de Despesas (Figura 7):  

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
FIGURA 7: Tela do controle de notas de empenho 
Fonte: o autor 
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f. Módulo de Arranchamento – Permite o gerenciamento complementar do 

arranchamento do pessoal da Unidade (Figura 8): 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
FIGURA 8: Tela do controle do arranchamento 
Fonte: o autor 

 

g. Módulo de Saúde – Permite o gerenciamento complementar de consultas 

médicas, odontológicas, exames laboratoriais e marcações de consultas do pessoal 

da Unidade (Figura 9): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FIGURA 9: Tela do prontuário médico individual 
Fonte: o autor 
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h. Módulo Utilitário – Composto por ferramentas que permitem o 

levantamento das cidades e dos bairros dos integrantes da OM, a inserção de Avisos, 

de Atividades, de Dados da OM e a verificação de Log de Acessos (Figura 10): 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
FIGURA 10: Tela do controle de cidades dos integrantes da OM 
Fonte: o autor 
 

Desta forma, os módulos, os quais o “Sentinela” é dividido, permitem o 

gerenciamento centralizado dos dados relativos aos recursos humanos, materiais e 

financeiros da Organização Militar. Trata-se de um sistema com diversas ferramentas 

úteis à vida administrativa da OM, entretanto, com fácil acessibilidade. 

Com isso, após realizar uma breve apresentação do Sistema “Sentinela”, tem-

se a intenção de verificar a possibilidade de implantação nos níveis Unidade e 

Subunidade do Exército Brasileiro. Para tanto, encontra-se, dentre as competências 

da 2ª Subchefia do Estado-Maior do Exército, o que segue: 

 

II - planejar, orientar, coordenar e avaliar, no nível de direção geral, as 

atividades referentes aos Sistemas de Inteligência, Informações 

Organizacionais, Comunicação Social, Comunicações, Informática, Guerra 

Eletrônica, Imagens e Informações Geográficas, Informações Operacionais e 

Operações Psicológicas, integrantes do SINFOEx, objetivando a 

modernização do Sistema de Comando e Controle do Exército (SC2Ex) e a 

otimização do processo decisório no âmbito da Força 

(http://www.eme.eb.mil.br/index.php/2-subchefia, Acesso em 3 de março de 

2017) 

 

Ou seja, para que ocorra uma implantação forma padronizada, homogênea e 

ordenada do Sistema “Sentinela”, será necessária a validação pelo Estado-Maior do 

http://www.eme.eb.mil.br/index.php/2-subchefia
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Exército (EME), por intermédio da 2ª Subchefia, bem como, o gerenciamento pelo 

Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT), por intermédio do Centro de 

Desenvolvimento de Sistemas (CDS), com a participação do S Ten Com EDVALDO 

DANTAS DE MEDEIROS neste processo, tendo em vista que este é o idealizador do 

sistema. 

Nesse sentido, com o intuito de reforçar a importância em se implantar o Sistema 

“Sentinela” nas Unidades e Subunidades do Exército Brasileiro, buscou-se identificar 

o que de mais relevante e atualizado tem sido produzido sobre a aplicação da TI na 

gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros. 

Assim, MORTON (1991) apresenta duas premissas básicas sobre o estudo 

sobre TI e a administração: “(1) o ambiente de negócio é e continuará turbulento; e (2) 

a TI continuará sua rápida evolução pelo menos durante as próximas décadas”. Estas 

premissas nos remetem aos dias atuais com a necessidade de constante atualização 

digital, e inserção de novas TI para a gestão administrativa. 

Esta gestão administrativa alinhada com a TI é reforçada por MADNICK (1991), 

o qual projeta uma elevada conectividade entre as oportunidades de TI e as forças de 

negócios, possibilitando novas formas de relacionamentos entre as organizações, 

além de aumentar a produtividade dos grupos. 

De acordo com WANG (1998), "a Tecnologia da Informação mudou tudo que 

você aprendeu sobre gestão, e está achatando milhões de administradores que 

deixaram de conformar-se ao inevitável". Novamente, este pensamento nos remete à 

necessidade de adaptabilidade e acompanhamento da evolução digital, e o Exército 

Brasileiro, bem como seus integrantes, devem caminhar na direção de tal evolução. 

Para FURLAN (1994), existem várias TI que podem influenciar na eficiência de 

uma empresa, entretanto: 

 

“A Tecnologia da Informação deve ser vista não apenas como uma 

ferramenta para a automatização ou desenho de processos, mas, 

principalmente, como uma ferramenta que pode auxiliar na reformulação do 

modo como o negócio opera, na redução do tempo de resposta, num melhor 

balanceamento de recursos e na redução de custos.”. 

 

De fato, observa-se que o aumento da eficiência de uma empresa estará 

diretamente ligado à informatização dos processos, com a utilização da internet. 
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Corrobora esta ideia a afirmação de TIGRE (1999), quando expõe que “Através de 

uma rede aberta como a Internet, é possível avançar na integração das cadeias 

produtivas, e coordenar atividades de desenvolvimento, produção, comercialização e 

distribuição de produtos e serviços.”. 

AMOR (2000) correlaciona a TI com a forma de se fazer negócios, reforçando a 

ideia de que as empresas, inseridas nesta nova configuração de sociedade, 

necessitam de um novo referencial, alicerçado pela própria TI.  

Por fim, DIAS (2000) afirma que a administração dos recursos humanos 

materiais e financeiros pode ser realizada com mais rapidez e precisão com a 

utilização da Tecnologia da Informação. 

Assim, o estudo e a implementação da Tecnologia da Informação, aliada à 

gestão de recursos humanos, materiais e financeiros, segue ao encontro do Projeto 

de Força do Exército Brasileiro (PROFORÇA), que apresenta diretrizes para os 

Vetores de Transformação da Ciência & Tecnologia, Gestão e Recursos Humanos. 

 

3.2 ENTREVISTA 

 

Com a finalidade de se obter um direcionamento mais preciso sobre uma 

proposta de implantação do Sistema "Sentinela" no âmbito do Exército Brasileiro, bem 

como obter informações relacionadas à utilidade e oportunidades de melhoria do 

referido sistema, foram realizadas entrevistas exploratórias com os seguintes 

especialistas: 

Nome Justificativa/Experiência na área de estudo 

S Ten Com EDVALDO DANTAS DE 
MEDEIROS 

• 1988 - 1992 – 1º Batalhão de Engenharia de 
Construção – 1º BEC (Caicó/RN) 
Cargo: Auxiliar da Seção de Informática do 1o BEC 
Principais atividades: digitador e programador 
(Clipper). 

• 1994 - 1995 – 6º Batalhão de Engenharia de 
Construção – 6º BEC (Boa Vista/RR) 
Cargo: Auxiliar da Seção de Informática 
Principais atividades: assistência técnica; 
manutenção de equipamentos de informática; e 
programador (Clipper). 

• 1996 - 2009 – 1o Batalhão de Engenharia de 
Construção – 1o BEC (Caicó/RN) 
Cargo: Auxiliar (1996) e Chefe da Seção de 
Informática do 1o BEC 
Principais atividades: administração da equipe de 
trabalho, material e documentação da Seção de 
Informática; administração de servidores; 
planejamento e montagem da infraestrutura física e 
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lógica da rede local de computadores da Unidade; 
desenvolvimento e manutenção do sítio da 
Internet e intranet; planejamento e execução de 
modernização (upgrade) dos microcomputadores da 
Unidade; reciclagem de cartuchos; migração da 
plataforma de software para livre; 
implementação de um Tele Centro na Unidade; e 
programador (Delphi, ASP e PHP). 

• 2010 – 2012 – 10º Grupo de Artilharia de 
Campanha de Selva – 10º GAC Sl (Boa Vista/RR) 
Cargo: Chefe da Seção de Informática do 10o GAC 
Sl 
Principais atividades: administração da equipe de 
trabalho, material e documentação da Seção de 
Informática; administração de servidores; migração 
da plataforma de software proprietário para livre; 
web design e programador (PHP). 

• 2013 – 2016 – Academia Militar das Agulhas 
Negras - AMAN (Resende/RJ) 
Cargo: Auxiliar da Seção de Sistemas - Divisão de 
Tecnologia da Informação da AMAN 
Principais atividades: web design e programador da 
equipe de desenvolvimento de sistemas (PHP OO). 

Cap ANDERSON CRISTIANO KUHL DE 
MENEZES 

• Mais de 20 anos de experiência no 
desenvolvimento de sistemas e de modelagem de 
base dedados. 

1° Ten QAO MIGUEL ARQUIMEDES 
CAMARGO MORAES 

• Trabalha na Área de Informática desde 
1995. 

Cel QEM/COMPUTAÇÃO SILAS LEITE 
ALBUQUERQUE 

• Programador, analista e gerente em vários 
projetos de desenvolvimento de sistemas do EB 
(principalmente nas áreas de simulação e 
segurança da informação); 

• Professor de cibernética (dentro e fora do 
EB); 

• Chefe da Divisão de TIC e SIC da AMAN 
("CIO" e "CISO" da AMAN). 

QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados 
Fonte: O autor 

 

3.3 QUESTIONÁRIO 

 

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de agentes da 

Administração Militar que utilizam o Sistema “Sentinela”. O estudo foi limitado 

particularmente aos militares do 10º GAC Sl, devido ao fato de esta ser a OM em que 

o referido sistema continua, efetivamente, operacional. 

 A amostra selecionada para responder aos questionários também foi restrita a 

oficiais que integram o 10º GAC Sl. O âmbito dos oficiais foi escolhido pois o estudo 

refere-se aos conceitos da aplicação de TI na Administração Militar, e, de acordo com 

o Regulamento Interno dos Serviços Gerais (RISG), os oficiais compõem, em sua 

totalidade, os agentes executores diretos ou indiretos da Administração Militar. 
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Dessa forma, utilizando-se dados obtidos junto ao 10º GAC Sl, a população a 

ser estudada foi estimada em 35 oficiais, isto é, a totalidade de oficiais que utilizam o 

Sistema “Sentinela” naquela OM. A fim de atingir uma maior confiabilidade das 

induções realizadas, buscou-se atingir uma amostra significativa, utilizando como 

parâmetros o nível de confiança igual a 90% e erro amostral de 10%. Nesse sentido, 

a amostra dimensionada como ideal (nideal) foi de 24 oficiais do 10º GAC Sl. 

Assim, foram disponibilizados questionários para todos oficiais do 10º GAC Sl 

que utilizam o Sistema “Sentinela”, no intuito de se obter, ao menos, 24 respostas. A 

sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma indireta (whatsapp ou 

e-mail) para os 35 oficiais que atendiam os requisitos. Entretanto, devido a diversos 

fatores, somente 17 respostas foram obtidas (70,83% de nideal e 48,57% dos 

questionários enviados), não havendo necessidade de invalidar nenhuma por 

preenchimento incorreto ou incompleto. 

A partir do nideal (24), depreende-se que o tamanho amostral obtido (n=17) foi 

inferior ao desejado para o tamanho populacional dos potenciais integrantes da 

amostra, no entanto, não inviabiliza, tampouco reduz, a relevância desta pesquisa, 

haja vista ser esta a única amostra existente. 

Foi realizado um pré-teste com três capitães-alunos da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), que atendiam aos pré-requisitos para integrar a 

amostra proposta no estudo – já utilizaram o Sistema “Sentinela” anteriormente –, com 

a finalidade de identificar possíveis falhas no instrumento de coleta de dados. Ao final 

do pré-teste, não foram observados erros que justificassem alterações no questionário 

e, portanto, seguiram-se os demais de forma idêntica. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho, 

conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, ampliando a 

compreensão sobre a importância e a utilização dos meios de TI na Administração 

Militar, em particular, sobre o emprego do Sistema “Sentinela” no 10º GAC Sl. 

A revisão de literatura possibilitou concluir que a gestão administrativa deve estar 

associada à utilização da TI, com a automação de tarefas, com vistas a permitir uma 

maior velocidade na execução de processos ligados aos recursos humanos, materiais 

e financeiros. 
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Além disso, foi verificado que a TI continuará a evoluir rapidamente nos próximos 

anos, e que o alinhamento da Administração Militar a esta evolução será crucial para 

aumentar a produtividade administrativa da Instituição.  

A compilação de dados obtidos pelos questionários e entrevistas permitiu 

identificar que, dentre as utilidades do Sistema “Sentinela”, destacam-se o Módulo de 

Pessoal nos campos de Escalas de Serviço, Plano de Chamada e Indicadores da OM. 

Assim, corrobora-se a importância da utilização do sistema, principalmente, para a 

gestão dos recursos humanos, apesar da existência de módulos para a gestão dos 

recursos materiais e financeiros. 

Com relação à possibilidade de implantação do Sistema “Sentinela” como um 

sistema corporativo – analisado, aprovado e controlado pelo CDS, com abrangência 

para todo o Exército – foi verificado que deveria ser realizada uma requisição junto ao 

CDS, que examinaria a viabilidade do sistema considerado. Assim, julgo que a 

iniciativa de propor a implantação do Sistema “Sentinela” como um sistema 

corporativo deveria partir do próprio idealizador do sistema, S Ten EDVALDO, seja 

por sua dedicação, seu trabalho e seu conhecimento a respeito deste sistema, seja 

por sua capacidade e especialização vocacionada ao tema em estudo. 

Como foram obtidos resultados distintos sobre a continuidade e utilidade do 

Sistema “Sentinela” na AMAN e no 10º GAC Sl, uma ideia proposta seria a 

implantação deste sistema a partir das necessidades de sua utilização, de acordo com 

a demanda de cada OM. Ou seja, não propor uma implantação generalizada, mas 

possibilitar que o sistema fosse implantado na OM cujo Cmt julgasse necessária sua 

utilização. Atualmente, verifica-se que esta proposta é viável, porém, não há um 

parecer do CDS a respeito desta possibilidade. 

No que refere às oportunidades de melhoria a serem aplicadas ao Sistema 

“Sentinela”, ressalta-se a necessidade de se criar um manual do usuário e um tutorial, 

para permitir uma maior facilidade na utilização do referido sistema. Além disso, não 

foi confirmado se o sistema foi criado com base nos parâmetros do CDS, para 

enquadrar-se às padronizações desta OM e facilitar a manutenção do sistema.  

Conclui-se, portanto, que é inegável a utilidade do Sistema “Sentinela”, 

principalmente para a melhoria da gestão dos recursos humanos da OM. E seria viável 

sua implementação nas demais Unidades ou Subunidades do Exército Brasileiro de 

modo particularizado, isto é, a partir das demandas que podem ser atendidas por este 

sistema. 
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