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RESUMO 
 

A rápida evolução tecnológica aliada a necessidade das Organizações Militares em renovarem 
seus parques computacionais, gera uma disponibilidade de materiais de informática ainda em bom 
estado e de proveito para outras unidades militares. O trabalho proposto consiste no estudo de 
viabilidade da informatização do gerenciamento dos materiais diversos de Tecnologia da Informação 
através de um modelo proposto de software, bem como o aproveitamento dos mesmos entre 
Organizações Militares do Exército Brasileiro e possíveis doações a outras instituições, sendo essas, 
governamentais ou privadas. O software sugerido no presente trabalho dispõe em sua essência, 
preferencialmente de natureza web, linguagem de programação de código aberto e SGBD livre. A 
pesquisa procedeu-se ao levantamento de uma revisão literária de característica exploratória e 
qualitativa, tendo como fundamento, livros, artigos, normas, boletins internos das Organizações 
Militares pesquisadas, tanto no Exército Brasileiro, quanto na Marinha do Brasil. 
 
Palavras-chave: Informação centralizada. Transferência de materiais. Software de gerenciamento. 
 
 
ABSTRACT 
 
The rapid technological evolution coupled with the need for Military Organizations to renew their 
computer parks, generates an availability of computer equipment still in good condition and of benefit to 
other military units. The proposed work consists in the feasibility study of the computerization of the 
management of the diverse materials of Information Technology through a proposed model of software, 
as well as the use of the same between Military Organizations of the Brazilian Army and possible 
donations to other institutions, being these governmental or private. The software suggested in the 
present work essentially has, preferably of a web nature, open source programming language and free 
DBMS. The research proceeded to the survey of a literary revision of exploratory and qualitative 
characteristic, based on books, articles, norms, internal bulletins of the Military Organizations 
researched, both in the Brazilian Army, and in the Brazilian Navy. 
 
Keywords: Centralized information. Material transfer. Management software 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A tecnologia da informação é uma ciência em franca evolução e que apresenta 

acelerado ritmo de atualizações, sejam elas de hardware ou software, com o objetivo 

de atender de maneira eficaz, eficiente e efetiva as demandas do público em geral e 

das grandes organizações. 

O parque computacional das unidades da Força Terrestre possui grande 

capilaridade e singularidade entre si, sugerindo diferentes requisitos de hardware que 

possam atender suas necessidades. 

É mister enfatizar que periodicamente as organizações necessitam rever e 

atualizar seus parques computacionais, adquirindo novos equipamentos, o que não 

significa que os materiais obsoletos não apresentem utilidades para outras 

Organizações Militares. 

O presente trabalho terá como objetivo apresentar ao leitor um estudo de 

viabilidade de informatização do processo de desfazimento e transferência de 

materiais que apresente as unidades do Exército Brasileiro um catálogo com a 

disponibilização dos equipamentos de TI, substituídos pela aquisição de novos 

equipamentos, que possam ser reaproveitados por outras Organizações Militares. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS PATRIMONIAIS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI (UFSJ) 

 

 O presente trabalho realizou uma análise sobre o processo de desfazimento de 

bens patrimoniais na UFSJ e verificou boas práticas realizadas pela instituição. 

 Todo processo da Universidade foi devidamente documentado em um Manual 

de Procedimentos para desfazimento de Bens Patrimoniais. 

 Para a UFSJ o desfazimento de bens consiste no processo de exclusão de um 

bem do acervo patrimonial da instituição, de acordo com a legislação vigente e 

expressamente autorizada pelo dirigente máximo do órgão, conforme consta da 

página 1 do Manual de Procedimentos. 

 Todo material considerado genericamente inservível para repartição é 

classificado conforme o Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990 como: 
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• Ocioso – quando, embora em perfeitas condições de uso, não estiver sendo 

aproveitado; 

• Recuperável – quando sua recuperação for possível de orçar, no âmbito, a 

cinquenta por cento de seu valor de mercado; 

• Antieconômico – quando sua manutenção for onerosa, o seu rendimento 

precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo e 

sua recuperação for superior a 50% do valor de sua aquisição; 

• Irrecuperável – quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina 

devido à perda de suas características ou em razão da inviabilidade econômica 

de sua recuperação. 

 

Nos casos específicos de equipamentos de informática, a UFSJ faz uso da 

Planilha de desfazimento do governo federal, com as informações dos bens para a 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG), conforme prevê do Decreto nº 6.087/2007. 

 Não ocorrendo a manifestação por parte da SLTI/MPOG no prazo de 30 (trinta) 

dias, o órgão que houver prestado a informação poderá proceder ao desfazimento dos 

materiais. 

 Afim de assegurar a segurança dos dados e informações da UFSJ, todos os 

arquivos são retirados dos HD dos computadores. 

 

2.2. PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE MATERIAIS DA MARINHA DO BRASIL 

 

O processo de desfazimento de materiais da Marinha do Brasil inicia-se 

anualmente, com a publicação de comissão de inspeção de materiais nas 

Organizações Militares da Marinha do Brasil.  

O grupo de trabalho é responsável por fiscalizar os materiais da OM, verificando 

o estado, cautela e composição dos equipamentos designados no boletim de 

publicação da comissão.  

Os detentores da carga inspecionada realizam verificação prévia antes da 

comissão, durante a verificação os responsáveis podem identificar materiais que 

devido à obsolescência não atendam mais aos requisitos da OM.  
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O militar que responde pela carga notifica o gestor de materiais da OM sobre 

os equipamentos, este publica a lista destes equipamentos no Boletim de Ordens e 

Notícias (BONO).  

Caso ocorra o período de três meses sem que o material seja requisitado por 

qualquer OM, ficará disponível então para doação a outras entidades.  

A SGM-303 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2016, dispõe sobre o processo de 

desfazimento, publicação e cessão de materiais na Marinha do Brasil. 

 

2.3. PLANILHA DE DESFAZIMENTO DE MATERIAIS DO GOVERNO FEDERAL 

 

O Governo Federal possui orientações que visam a centralização das 

informações acerca de materiais eletrônicos disponíveis para cessão a outros órgãos. 

As informações são consolidadas através de uma planilha em formato MS Excel, 

e disponibilizada no sítio do ComprasNet, onde constam todas as informações 

necessárias para o correto preenchimento da planilha.  

O DECRETO Nº 9.373, DE 11 DE MAIO DE 2018 dispõe sobre a alienação, 

cessão, transferência e destinação de materiais no âmbito da administração pública 

federal. 

 

2.4. TERMO DE EXAME E AVERIGUAÇÃO DE MATERIAIS (TEAM) 

 

O TEAM tem como objetivo examinar o estado geral do material, através da 

comissão designada em Boletim Interno da OM. Após a averiguação do material, a 

equipe de trabalho formula parecer favorável ou não a descarga do material. 

A comissão do TEAM pode verificar que os materiais de TI, em especial, podem 

apresentar obsolescência para a Organização Militar que renovou seu parque 

computacional, mas que os materiais substituídos podem ser reaproveitados por 

Unidades Militares que utilizem computadores para processos de negócios que não 

envolvam extensos processamentos de Hardware. 

 

 

 



8 

 

2.5. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

Segundo O’BRIEN (2004, p. 6) “sistema é um conjunto organizado de pessoas, 

hardware, software, redes de comunicações e recursos de dados que coleta, 

transforma e dissemina informações em uma organização”. 

De tal definição podemos compreender que além de um sistema informatizado, 

se faz necessário a participação das pessoas envolvidas nos processos para que o 

sistema seja alimentado e se mantenha com informações atualizadas fornecendo 

adequada fonte de consulta. 

 

2.5.1. Tipos de sistemas de  informação 

 

Segundo LACOMBE e HEILBORN (2003, p. 450) “classificam os sistemas de 

informações em três tipos: os sistemas de informações gerenciais, os sistemas de 

informações para executivos e os sistemas de apoio à decisão”. 

Para este estudo o presente trabalho foca nos sistemas de informações 

gerenciais. Para OLIVEIRA (2000, p. 171) sistemas de informação gerenciais são “um 

método formal de tornar disponíveis para a administração, oportunamente, as 

informações precisas necessárias para facilitar o processo de tomada de decisão e 

para dar condições para que as funções de planejamento, controle e operação da 

organização sejam executadas eficazmente”. 

 

2.6. O MODELO DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADO A OBJETOS 

 

O modelo de programação para a solução de software proposta neste estudo 

é calcado na Orientação a Objetos, um modelo robusto e capaz de reutilizar 

componentes de software flexibilizando e reaproveitando ao máximo as peças de 

código escritas. Para DEITEL a tecnologia de objetos: 

“[...] Objetos ou, mais precisamente, as classes de onde os 
objetos vêm são essencialmente componentes reutilizáveis 
de software. Há objetos data, objetos data/hora, objetos 
áudio, objetos vídeo, objetos automóvel, objetos pessoas 
etc. Quase qualquer substantivo pode ser razoavelmente 
representado como um objeto de software em termos dos 
atributos (por exemplo, nome, cor e tamanho) e 
comportamentos (por exemplo, calcular, mover e 
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comunicar). Grupos de desenvolvimento de software 
podem usar uma abordagem modular de projeto e 
implementação orientados a objetos para que sejam muito 
mais produtivos do que com as técnicas anteriormente 
populares como “programação estruturada” — programas 
orientados a objetos são muitas vezes mais fáceis de 
entender, corrigir e modificar. (DEITEL, 2016)” 
 

2.7. LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO PARA WEB 

 

Linguagens de programação são caracterizadas pelo forte apelo a construção 

de sites, portais e programas que são executados em um servidor e acessados pelos 

mais diversos navegadores disponíveis, como FireFox, Google Chrome e Internet 

Explorer. Essa característica traz como principais benefícios a independência de 

Sistemas Operacionais, baixos recursos computacionais para os usuários que 

acessam os sistemas e o acesso por smartphones.  

O Exército Brasileiro prioriza a utilização de tecnologias livres e de código-

aberto, previsto no plano de migração para software livre do DCT, PORTARIA Nº 046-

DCT, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2005. Neste contexto podemos citar duas linguagens 

de programação WEB amplamente utilizadas: PHP e JAVA. 

Ambas linguagens atendem aos requisitos para o desenvolvimento de uma 

solução completa de software e são alternativas encorajadas pelo presente trabalho. 

 

2.8. DEFINIR SISTEMAS GERENCIADORES DE BANCO DE DADOS 

 

Todo sistema de informação trabalha com dados que são processados e geram 

informações, a manipulação das informações geradas exige alto grau de 

complexidade caso fosse armazenada em sistemas de arquivos comuns.  

Devido ao alto grau de dificuldade para manipulação das mais diversas formas 

de informação, os sistemas gerenciadores de banco de dados surgiram como uma 

solução perfeitamente adequada. De acordo com Carlos Alberto Heuser (2010, p. 04): 

Com o tempo, foram sendo identificadas funcionalidades 
comuns a muitos programas. Por exemplo, hoje em dia, a 
grande maioria dos programas comunica-se com os 
usuários através de interfaces gráficas de janelas. 
Entretanto, normalmente, os programas não contêm todo 
código referente à exibição dos dados na interface, mas 
utilizam gerenciadores de interface de usuário, conjuntos 
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de rotinas que incluem as funcionalidades que um 
programador vai necessitar frequentemente, ao construir 
uma interface de usuário. Da mesma forma, para 
comunicar-se com processos remotos, usam 
gerenciadores de comunicação. Para manter grandes 
repositórios compartilhados de dados, ou seja, para manter 
bancos de dados, são usados sistemas de gerência de 
banco de dados (SGBD). 

 

SGBD é uma coleção de dados inter-relacionados e um conjunto de programas 

para acessar esses dados (SILBERSCHATZ, KORTH, SUDARSHAN, 2006).  

Esses sistemas são projetados para gerenciar grandes quantidades de 

informações, definindo uma estrutura de armazenamento dos dados e fornecendo 

mecanismos para consultas e tratamento das informações dentro dessas estruturas. 

 Uma abstração de alto nível de Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados 

pode ser visualizada conforme Figura 1. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 1: Estrutura de um SGBD 

 

Para este trabalho, seguindo as recomendações de softwares livres e de código 

aberto do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, PORTARIA Nº 046-

DCT, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2005, o presente estudo propõe a utilização do 

MySQL Server, um banco de dados amplamente utilizado pelo mercado e com vasta 

documentação de suporte disponível para consulta. 
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2.8.1. Principais características de um SGBD 

 

Um SGBD possui caraterísticas que o definem e apresentam sua importância 

no que tange ao armazenamento, manipulação e recuperação de dados: 

• Redundância; 

• Compartilhamento de dados; 

• Controle de acesso; 

• Múltiplas interfaces; 

• Relacionamentos; 

• Restrições e integridade; 

• Backup e restauração. 

 

2.9. GRANDE VOLUME DE DADOS (BIGDATA) 

 

 Grande volume de dados, ou BigData, é um termo que caracteriza a 

manipulação, processamento e recuperação de grandes volumes de dados, 

estruturados ou não. Para SANTANA (2015, p. 9) Big Data é “um termo que engloba 

uma larga quantidade de conceitos e ferramentas cujo foco é gerenciar grandes 

quantidade de dados. Visto como um novo paradigma computacional, o BigData 

promete capturar, armazenar, analisar e compartilhar dados da ordem de petabytes, 

gerados por aplicações nos mais distintos domínios”. 

 A busca por informações torna-se essencial sendo extremamente oportuno, 

coletar e organizar os dados disponíveis.  

 O BigData é focado em três ideias principais: volume, velocidade e variedade, 

conforme figura 2. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Volume, Velocidade, Variedade 

Figura 2: Principais aspectos de Bigdata 
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2.10. INDEXAÇÃO DE DADOS COM ELASTICSEARCH 

 

O Elasticsearch é uma ferramenta concebida para trabalhar com o conceito de 

BigData, ele é capaz de trabalhar com dados estruturados ou não, e indexa-los para 

facilitar a busca de qualquer informação que seja parte do documento armazenado. 

De acordo com SANTANA (2015, p. 11): 

O Elasticsearch é uma ferramenta distribuída para 
mineração e tratamento de textos. Sua função principal é 
permitir que os documentos desestruturados sejam 
armazenados e recuperados de forma simples e eficiente. 
A arquitetura do Elasticsearch, que foi projetada para 
trabalhar em cluster, suporta grandes quantidades de 
dados. 

 

O presente estudo foca na utilização do Elasticsearch para fornecer uma 

pesquisa rápida e completa sobre os diversos materiais de TI que serão os dados 

fornecidos ao sistema proposto. 

 

3. DISCUSSÃO 

 

A Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), após análise de 

viabilidade de seus bens patrimoniais, classifica-os de acordo com o previsto no 

Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990. Essa classificação é importante para 

criar uma caracterização dos materiais com vistas a facilitar o processo futuro de 

transferência de carga ou doação. 

Nota-se também um cuidado especial com os equipamentos de Tecnologia da 

Informação, para que dados sensíveis a entidade não tenha exposição indevida. 

Após consulta e estudo de manuais e dispositivos legais de outras entidades, 

em especial a Marinha do Brasil (MB) foi possível verificar que todo material 

tecnológico e em bom estado de conservação sofre anualmente inspeções por 

comissões designadas em Boletim. As informações de disponibilidade acerca desses 

equipamentos eletrônicos são centralizadas e divulgadas no Boletim de Ordens e 

Notícias, acessível a qualquer Organização Militar da Marinha do Brasil utilizando 

como canal de acesso sua intranet corporativa. 

O Governo Federal, através do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (MCTIC) possui uma planilha no formato MS-Excel para centralização 
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e divulgação dos equipamentos eletrônicos com o intuito de transferências para outras 

entidades do governo. 

De acordo com os estudos realizados junto a Marinha do Brasil, Governo 

Federal e Universidade Federal de São João del-Rei, é mister notar que as três 

entidades pesquisadas possuem local próprio para a centralização e o 

compartilhamento de informações acerca de materiais de informática disponíveis para 

transferência a outros órgãos, o que se caracteriza como uma boa prática de cessão 

de equipamentos eletrônicos e economia para o erário. 

Analisando o caso em particular da Universidade Federal de São João del-Rei, 

é importante frisar que todo processo de desfazimento de seus bens materiais está 

em atendimento às disposições previstas no Decreto nº 99.658 de 30 de outubro de 

1990, Decreto nº 6.087 de 20 de abril de 2007 e Instrução Normativa nº 205 de 08 de 

abril de 1988 da SEDAP, utilizando classificações importantes para os bens materiais 

analisados e em consonância com os seus diplomas legais. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Examinando a documentação legal que permeia todo ciclo de vida dos 

materiais classe VII relacionados a informática no Exército Brasileiro, é notório que 

todo arcabouço de portarias e regulamentos que tratam o assunto, possuem vasta 

informação que regula desde sua aquisição, tombamento (inclusão em patrimônio) e 

descarga. 

Ainda assim, é imprescindível notar que a ausência de local centralizado e 

próprio para disseminação e compartilhamento desses materiais para utilização em 

Organizações Militares que se beneficiariam com seu uso é condição premente para 

contribuição decisiva na política de austeridade que se verifica dentro dos quartéis. 

Apoiado pelas boas práticas pesquisadas nos referenciais teóricos e entidades 

como Marinha do Brasil, Governo Federal e Universidade Federal de São João del-

Rei, podemos chegar à conclusão que a simples adoção de um sistema que facilite a 

redistribuição de materiais não é o suficiente para atingir o objetivo principal. É 

necessário adequar e refinar o processo de desfazimento de materiais no Exército 

Brasileiro para poder fazer uso eficiente de uma solução de software, sendo 

necessário adotar as seguintes medidas:  

• A de se convir que haja participação efetiva da alta administração;   
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• Propor mudanças na legislação que trata do material de TI no Exército 

Brasileiro, incluindo em seu processo a obrigatoriedade da informação 

dos materiais em um sistema de gerenciamento de materiais 

disponíveis; 

• Pautar o novo processo no Decreto nº 99.658 de 30 de outubro de 1990, 

Decreto nº 6.087 de 20 de abril de 2007 e Instrução Normativa nº 205 de 

08 de abril de 1988 da SEDAP; 

• Proceder com os seguintes tipos de movimentação de materiais, de 

acordo com o Manual de Procedimentos para desfazimento de Bens 

Patrimoniais da FSJ: 

o Transferência: modalidade de movimentação de material de acervo, 

com troca de responsabilidade, de uma unidade para outra, dentro 

do mesmo órgão ou entidade. 

o Cessão: modalidade de movimentação de material do acervo, com 

transferência gratuita de posse e troca de responsabilidade, entre 

órgãos ou entidades da Administração Pública Federal direta, 

autárquica e fundacional do Poder Executivo ou entre estes e outros, 

integrantes de qualquer dos demais Poderes da União; 

o Doação: permitida exclusivamente para fins e uso de interesse 

social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência 

socioeconômica relativamente à escolha de outra forma de 

alienação, não devendo acarretar quaisquer ônus para os cofres 

públicos; 

o Inutilidade ou Abandono: verificada a impossibilidade ou 

inconveniência da alienação do material classificado como 

irrecuperável, a autoridade competente determinará sua descarga 

patrimonial e sua inutilização ou abandono, após a retirada das 

partes economicamente aproveitáveis, porventura existentes, que 

serão incorporadas ao Patrimônio. 

• Elaboração do sistema proposto, de maneira que o mesmo seja 

responsivo e independente de plataforma de Sistema Operacional. 

Como trabalho futuro pode-se adotar um aplicativo para dispositivos móveis 

que esteja sincronizado com a mesma base de dados do software proposto. 
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O presente trabalho, propõe que a arquitetura da nova solução de software 

utilize o Elasticsearch para indexação dos materiais de Tecnologia da Informação que 

serão armazenados no Banco de Dados MySQL Server. 

A indexação das informações justifica-se pelo fato do Sistema proposto 

abranger em um segundo momento todas as unidades do Exército Brasileiro, gerando 

um grande e complexo arcabouço de informações, tornando inviável uma busca 

utilizando apenas o Banco de Dados de maneira rápida e de qualidade sobre materiais 

disponíveis para a transferência de carga. 

 A figura 3 apresenta a arquitetura da solução de software proposta pelo 

presente trabalho: 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Arquitetura da solução de software 

  

O Cliente solicita a inclusão 

de um material 

O Servidor armazena o 

material no banco de dados 

Paralelamente, o Servidor 

indexa o material com o 

Elasticsearch 
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