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A RACIONALIZAÇÃO COMO VETOR PARA A MELHORIA DA 

ADMINISTRAÇÃO NO EXÉRCITO BRASILEIRO 

Luiz Gustavo Da Costa1 

RESUMO 
Este trabalho está baseado no programa pioneiro do Exército Brasileiro implementado 

em 2011, na guarnição militar de Santa Maria – RS, e que vem sendo modelado ano a ano, até 
os dias atuais. Um comandante de Organização Militar (OM) possui um pacote pesado de 
encargos ligados à administração, e no caso de comando de OM operacionais, ocorre de forma 
inevitável o desvio de pessoal de suas especialidades da atividade-fim para que assumam os 
encargos administrativos. Algumas guarnições vêm ao longo dos anos procurando soluções 
para essas questões, como, por exemplo, a Gu de Santa Maria no Rio Grande do Sul, onde foi 
planejado há alguns anos o Programa de Racionalização Administrativa (PRORASAM). Dentre 
os resultados que aconteceram destacam-se o pouco conhecimento dos militares na área da 
administração, o desvio de finalidade sobre os recursos humanos na atividade-fim das 
Organizações Militares (OM) operacionais e a melhoria significativa nos processos 
administrativos, entre os quais se sobressaem o Setor de Pagamento de Pessoal (SPP), a 
Seção de Aquisição e Licitações e Contratos (SALC) e a Seção de Fiscalização de Produtos 
Controlados (SFPC), além da Seção de Inativos e Pensionistas (SIP), entre outros importantes 
processos. A presente pesquisa procurou nos subsídios existentes e nas experiências práticas 
implementadas na Guarnição de Santa Maria por meio do Programa de Racionalização 
Administrativa (PRORASAM), apresentar uma proposta com vistas a contribuir com a 
operacionalidade da tropa, para que os combatentes se voltem ao combate e que os 
administradores gerenciem seus processos afins. 
Desta forma, o presente trabalho se propôs a estudar o assunto para verificar a possibilidade 
de sistematizar esta prática nas guarnições (Gu) militares do Exército Brasileiro, especialmente 
com mais de uma OM e propor uma solução que se imagina viável, razoável e racional para o 
problema apresentado.  
Palavras-chave: Racionalização Administrativa, PRORASAM, New Public Management 
(NPM). 

 
RATIONALIZATION AS A VECTOR FOR THE OPTIMIZATION OF THE 

ADMINISTRATION IN THE BRAZILIAN ARMY  

ABSTRACT 

This work is based on the pioneering program of the Brazilian Army implemented in 2011, 
in the military garrison of Santa Maria - RS, and that has been modeled year after year, until the 
present day. A Military Organization (OM) commander has a heavy package of administration-
related charges, and in the case of operational OM command, personnel diversion from their 
end-activity specialties inevitably occurs to take on the administrative burden. Some garrisons 
come over the years looking for solutions to these issues, such as Gu de Santa Maria in Rio 
Grande do Sul, where the Administrative Rationalization Program (PRORASAM) was planned a 
few years ago. During the execution of this program, other garrisons sought to follow the model 
presented and some difficulties were observed, including in Gu Santa Maria itself. Among the 
expected results are the lack of knowledge of the military in the area of administration, the 
misuse of human resources in the final activity of the operational Military Organizations (OM) 
and the significant improvement in administrative processes, among which (SPP), the 
Procurement and Bidding and Contracts (SALC) section and the Controlled Products Inspection 
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(SFPC) section, as well as the Inactive and Pensioners (SIP) section, among other important 
processes. The present research sought in the existing subsidies and practical experiences 
implemented in the Garrison of Santa Maria through the Program of Administrative 
Rationalization (PRORASAM), to present a proposal with a view to contribute to the operability 
of the troops, so that the combatants turn to combat and administrators for the management of 
their related processes. In this way, the present work has proposed to study the subject to verify 
the possibility of systematizing this practice in the military garrisons (Gu) of the Brazilian Army, 
especially with more than one MO and propose a solution that is considered viable, reasonable 
and rational for the presented problem. Keywords: Administrative Rationalization, PRORASAM, 
New Public Management (NPM). 

 

A RACIONALIZAÇÃO COMO VETOR PARA A MELHORIA DA 
ADMINISTRAÇÃO NO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Exército Brasileiro (EB), instituição nacional, permanente e que tem por 

missão a defesa da soberania nacional em todo o território, em qualquer época 

e sob quaisquer circunstâncias, vem experimentando nos últimos anos, a 

diminuição dos recursos financeiros necessários para o cumprimento das 

tarefas de sua responsabilidade. Com isso, a gestão orçamentária da Força 

Terrestre (FT) passou a ser tratada como uma das questões mais importantes 

na pauta do Alto Comando do Exército (ACE), para manter a operacionalidade 

da Força Terrestre (FT) e a capacidade plena dos recursos humanos que 

fazem parte dela. 

Assim, este trabalho tem por objetivo contribuir nesse processo de 

transformação da Força Terrestre Brasileira, otimizando a administração 

interna. 

 
2 A RACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA NO MEIO MILITAR 

A racionalização administrativa é um caminho sem volta para as grandes 

empresas e instituições – públicas e privadas, sendo que esta implementação, 

ao longo dos tempos, já é considerada um método eficaz de resolver 

problemas gerenciais e aumentar o lucro ou promover uma economia de 

recursos financeiros e humanos. 

O movimento conhecido como New Public Management (NPM), que 

ganhou força a partir da década de 1970, trouxe para a administração pública, 

práticas adotadas na gestão privada. Isso resultou numa busca por maior 
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eficiência nesse meio, assim como na necessidade de se dispor de 

ferramentas para acompanhar melhor o desempenho no setor público. 

 

Nesse contexto, foi lançado no Brasil em 1995, o Plano Diretor de 

Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), no bojo das reformas promovidas 

pelo Governo Fernando Henrique Cardoso (1996-2003). Esse plano visava a 

tornar a máquina pública mais eficiente por meio da diminuição de seu 

tamanho e da mudança do modelo gerencial adotado, passando do modelo 

burocrático para o modelo gerencial, o que pode ser visto até os dias atuais. 

Quando se trata de administração no meio civil, os termos empresariais, 

de lucratividade e de economia diferem, até certo ponto, da visão militar, já que 

a Instituição Exército Brasileiro é pública e não visa lucro. Porém, pode-se 

observar que muitos dos conceitos são plenamente aplicáveis à realidade e 

podem contribuir efetivamente com a gestão das organizações militares de 

todos os níveis. 

Assim, foi consultado o Regulamento de Administração do Exército (RAE-

R3) aprovado pelo Decreto Presidencial nº 98.820, de 12 de janeiro de 1990, a 

fim de direcionar o estudo para as atividades desenvolvidas na Força e como 

elas podem ser racionalizadas. 

No Título III, do RAE, são apresentados os Agentes e Auxiliares da 

Administração e suas atribuições e, baseado nestas atividades, que foram 

direcionados os estudos de viabilidade para a proposta do trabalho em 

epígrafe. A modernização do Exército Brasileiro tem exigido de seus chefes, 

em todos os escalões, medidas de melhoria e gerenciamento de processos 

para atender às demandas atuais e à inevitável explosão tecnológica, ocorrida 

no novo século que se inicia.  

Para isto, deve-se estabelecer, a priori, o conceito de Racionalização 

Administrativa a ser adotado pelo Exército, a fim de nivelar o conhecimento de 

todos os seus integrantes e identificar o chamado Estado Final Desejado 

(EFD).  

... a Racionalização Administrativa é o estudo das causas 

e soluções dos processos administrativos abrangendo a 

responsabilidade básica de planejar e aperfeiçoar a 

gestão, as estruturas organizacionais, o pessoal 
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empregado, com o objetivo de realizar a gestão do bem 

público sob responsabilidade do Exército com eficiência e, 

assim, proporcionar o alcance da eficácia e da efetividade 

organizacional. (BRASIL, pg 39, 2014).  

Assim sendo, visualizou-se a necessidade de buscar uma forma prática 

para gerir os recursos humanos, material e a vida vegetativa das OM, criando-

se inicialmente um Programa de Excelência Gerencial, entre 2003-2006 e, 

posteriormente, transformando-se no Sistema de Excelência Gerencial, de 

acordo com a Portaria nº 220-Cmt Ex, de 20 de abril 2007 - Estabelece o 

Sistema de Excelência no Exército Brasileiro (SE-EB) - augurando diversas 

melhorias na gestão de processos e projetos do EB.  

Porém, pode-se observar que muitos dos conceitos são plenamente 

aplicáveis à nossa realidade e podem contribuir efetivamente com a gestão das 

organizações militares de todos os níveis. Quando se trata da administração no 

meio civil, os termos empresariais, de lucratividade e de economia diferem, até 

certo ponto, da visão militar, já que a Instituição Exército Brasileiro é pública e 

não visa lucro. 

A partir daí a gestão administrativa no EB tomou novos rumos, 

introduzindo-se a excelência gerencial como meta de melhoria de processos, 

até então não sistematizados. Vários fóruns discutiram a viabilidade e a 

aplicabilidade dessa nova governança e apesar das opiniões divididas é fato 

que muita coisa melhorou na parte de gestão e, hoje, a excelência gerencial já 

faz parte do cotidiano das OM.  

Ciente da fase embrionária que ainda se encontra este tipo de programa e 

com a necessidade de liberar as OM operacionais para a atividade-fim, esta 

pesquisa buscou nas diretrizes baixadas pelo Comando do EB, por meio da 

Port nº 295-EME, de 17 de Dez de 2014, uma proposta de atividades 

administrativas, que poderiam ser racionalizadas nas guarnições com a 

finalidade de cooperar com a operacionalidade da Força.  

 

3 METODOLOGIA E MÉTODO 

Um Cmt de Organização Militar é um Oficial que tem uma missão muito 

específica: Manter a Unidade sob sua responsabilidade em condições de 
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atender as demandas previstas na Constituição Federal de 1988, 

caracterizadas pela necessidade do permanente estado de prontidão de 

emprego, em qualquer situação e em qualquer tempo. 

 

Entretanto, nos últimos tempos, uma quantidade enorme de atividades 

ligadas à administração, sob responsabilidade direta do comando, vem 

afastando e desviando pessoal de suas especialidades da atividade-fim, 

causando um prejuízo significativo nas missões operacionais. 

Nesse contexto, foi planejado desde 2010, um programa que pudesse 

representar uma solução para essas demandas que exigem desprendimento 

de recursos humanos, tempo, meios, recursos financeiros, entre outros. Assim, 

emergiu a problemática da pesquisa delineada. A implementação do Programa 

de Racionalização Administrativa da Guarnição de Santa Maria tem sido 

efetiva? 

Com isso, o corpo deste trabalho deverá mostrar os seguintes objetivos: 

constatar a efetividade do Programa de Racionalização Administrativa da 

Guarnição de Santa Maria e confirmar a eficácia da centralização 

administrativa e difundir esse modelo, estudar a história da racionalização 

administrativa, descrever as atividades administrativas comuns às 

Organizações Militares que são passíveis de serem centralizadas, demonstrar 

a aplicabilidade da racionalização administrativa, exemplificando o modelo 

implementado na guarnição de Santa Maria – RS e apresentar as vantagens e 

possíveis desvantagens existentes na centralização ou descentralização das 

atividades administrativas em uma guarnição militar com duas ou mais 

unidades para a aplicação da racionalização dessas mesmas atividades.  

Este trabalho limitou-se a estudar o PRORASAM, no contexto do 

processo de transformação do Exército. Foi avaliado o nível de implementação 

do programa, que foi concebido em 2011, iniciado em 2012 e cuja conclusão 

deverá ser finalizada até 2020. 

O tipo de pesquisa, quanto aos procedimentos, se iniciou pela pesquisa 

bibliográfica. O tema – Racionalização Administrativa no Exército Brasileiro – 

ainda é carente de trabalhos científicos e, basicamente, as poucas monografias 

ou artigos se resumem aos documentos elaborados na Escola de Comando de 

Estado-Maior (ECEME) e na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO).  
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Além disso, foram estudados alguns livros ou publicações ligadas ao tema 

para situar o objeto de pesquisa e fornecer informações teóricas sobre a 

racionalização administrativa, permitindo o entendimento de diversas partes do 

Processo de Racionalização Administrativa de Santa Maria (PRORASAM).  

 

A Pesquisa documental buscou as diversas legislações, ordens de 

serviços e análises realizadas na implantação do PRORASAM. As leis, 

portarias, atos normativos, decretos e ordens de serviço foram avaliadas em 

busca de informações que proporcionem suporte legal para a realização de 

licitações na guarnição de Santa Maria de forma centralizada, visando à 

redução de custos e o envolvimento de Comandantes das diversas unidades 

militares. Quanto à abordagem a pesquisa é qualitativa.  

O foco principal foi identificar a nova sistemática das licitações na 

Guarnição de Santa Maria independente de números, visando identificar se 

houve racionalização no processo de forma global. Dessa forma, a avaliação 

concluirá se a centralização de processos é viável e possibilitará o menor 

emprego de recursos humanos qualificados para as atividades operacionais e o 

preenchimento de claros das funções administrativas por militares técnicos 

temporários, segundo a nova diretriz de efetivos do Exército. é interessante ou 

não que o processo seja implementado em outras regiões do Exército 

Brasileiro.  

Já quanto à natureza, a pesquisa será aplicada. A implantação do 

PRORASAM visou à solução de problema específico se caracterizando como 

uma aplicação prática para melhoria do processo de aquisições em Santa 

Maria. Portanto, o procedimento avaliou de maneira prática para identificar a 

possibilidade de difusão para outras guarnições do Exército.  

Ademais, quanto aos objetivos a pesquisa será exploratória. O estudo de 

caso foi particularizado na guarnição de Santa Maria, buscando avaliar a 

evolução do processo de implantação da seção de licitações. Com isso, as 

diversas modificações foram detalhadas para permitir o entendimento do atual 

estágio da seção de licitações e evitar que outras guarnições cometam os erros 

já testados anteriormente.  

 

4 HISTÓRICO SOBRE A RACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA NO 
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EXÉRCITO BRASILEIRO 

O Exército Brasileiro deu início ao Processo de Transformação no final de 

2014, naquele momento o Comandante do Exército emitiu diretrizes referentes 

à Racionalização Administrativa, condensadas em uma Portaria que 

estabeleceu os passos necessárias para a elaboração, a implantação e o 

acompanhamento da execução do Plano de Racionalização Administrativa do 

Exército Brasileiro. 

O termo racionalização vem da razão e indica a luta contra o desperdício 

de tempo, de material, de dinheiro e do próprio esforço humano.  

Neste ínterim, o método de administração mais empregado e eficiente na 

racionalização é a simplificação do processo e da forma de trabalho, 

constituindo-se na principal técnica para eliminar o desnecessário. Deve-se 

tomar a devida precaução para não confundir o significado de racionalização e 

racionalidade, já que o primeiro termo indica a ação de racionalizar, de 

simplificar, de empregar a razão, a lógica e a ciência na organização do 

processo produtivo; a racionalidade indica uma situação, uma condição 

situacional.  

Por exemplo, a racionalidade burocrática significa o emprego adequado 

das características da organização burocrática. A racionalidade tecnológica é o 

emprego adequado da tecnologia adequada. A racionalidade administrativa é o 

desempenho da administração pelo emprego da norma, da competência, da 

ausência de aos produtos e aos serviços. Pode ser considerado como toda 

ação que reduz custos e despesas e aumenta a produtividade do homem e da 

estrutura.  

A Portaria nº 295 EME entendeu que a efetividade dos processos deve 

ser o foco da racionalização administrativa, isto é, o compromisso maior deve 

ser com o resultado e a satisfação do cliente, o dito estado final desejado 

(EFD).  

Para isto, a supracitada portaria definiu racionalização administrativa 

como o “estudo das causas e soluções dos processos administrativos, 

abrangendo a responsabilidade básica de planejar e aperfeiçoar a gestão, as 

estruturas organizacionais e o pessoal empregado, com o objetivo de realizar a 

gestão do bem público, sob responsabilidade do EB, com eficiência e, assim, 
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proporcionar o alcance da eficácia e da efetividade organizacional”.  

Embora seja pouco visível, existe interação entre sistemas, processos, 

métodos, funções administrativas e procedimentos operacionais. Como toda 

Atv organizacional, a racionalização do trabalho tem objetivos a alcançar e são 

esses objetivos que definem as dimensões e os pontos do processo que 

devem ser simplificados, racionalizados.  

São objetivos da racionalização: eliminar a complexidade desnecessária, 

incluindo os controles paralelos, as cópias de documentos que não têm função 

de facilitar respostas, o fornecimento de informações a quem não precisa 

delas, os transportes e esperas excessivos, as atividades sem função produtiva 

ou de apoio ao processo, os movimentos inúteis, a improvisação do arranjo 

físico do posto de trabalho, tudo isso levando à redução dos custos e 

consequente aumento da produtividade. 

A racionalização administrativa no EB surgiu de uma necessidade de 

melhorar a efetividade das ações previstas e dos processos mapeados por 

intermédio do sistema de excelência, visando dar continuidade ao processo de 

transformação, que a Instituição vem sofrendo e como uma forma de adequar 

as diversas atividades desse sistema complexo que forma a Força Terrestre, à 

realidade vivida pelas organizações nos dias atuais.  

Recentemente, foi instituído, por meio da Portaria nº 059-EME, de 23 de 

março de 2015, o Escritório de Processos Organizacionais do Exército, dando 

continuidade ao previsto no Sistema de Excelência do EB e com o intuito de 

normatizar os processos existentes e os que serão mapeados ou 

aperfeiçoados futuramente.  

O propósito final da Racionalização Administrativa da gestão do pessoal, 

das estruturas e dos cursos e estágios, poderá ser obtido pela eliminação de 

estruturas organizacionais que já cumpriram a missão para a qual 

originariamente foram criadas e não encontram mais lugar no novo cenário que 

se apresenta à Instituição.  

Verifica-se que esta metodologia ultrapassou a simples melhoria contínua 

dos processos, já que aborda a administração de forma sistêmica, inteligente, 

inovadora e, principalmente, objetiva e modelada para proporcionar o 

atendimento aos objetivos finais. Por intermédio da Racionalização 

Administrativa, a boa governança pública e o cliente, tornam-se os focos 
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centrais da qualidade e da prestação de serviços do Exército Brasileiro.  

 
5  PROGRAMA DE RACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO 

DE SANTA MARIA (PRORASAM)  

A Gu Santa Maria, no Rio Grande do Sul, é uma das maiores do País. 

Possui 19 (dezenove) Organizações Militares (OM) do Exército e um efetivo 

superior a 6.800 (seis mil e oitocentos) militares. A boa qualidade de vida da 

cidade determina uma concentração de aproximadamente 3.200 (três mil e 

duzentos) inativos e pensionistas vinculados ao Órgão Pagador da Guarnição 

(OPIP). 

A 3ª DE, Grande Comando da Gu de Santa Maria, agregou aos seus 

encargos administrativos cerca de 10 (dez) repartições ou OM, sendo que, para 

muitos destes encargos, não havia o correspondente efetivo em QCP, o que 

ocasionou dispersão de esforços e desvio de seu foco principal, a Atv Op. 

Para levar a efeito todas essas missões, o Cmdo da 3ª DE valia-se de 

efetivos das OM da guarnição que eram desviados de suas atividades-fim. As 

grandes exigências administrativas são fatores que, cada vez mais, preenchem 

a rotina dos Cmt de OM, agravando a falta dos efetivos acima referidos. 

O exemplo do programa da Gu de Santa Maria, implementado por 

iniciativa do Cmdo da 3ª Divisão de Exército, em 2011, foi utilizado para 

analisar a aplicação prática de um modelo de racionalização já em execução e 

que serviu de base para a proposta apresentada. 

O Cmt da 3ª DE à época, estabeleceu como uma das suas diretrizes, que 

se estudasse uma forma de racionalizar alguns processos julgados repetitivos 

e que estavam desviando os militares das suas funções operacionais, 

entendendo que havia necessidade premente de relocação das OM de Santa 

Maria e de reestruturação da gestão das atividades administrativas na Gu, com 

a diminuição do número de Unidades Gestoras. 

Assim, com o intuito de alocar pessoal para a gestão administrativa, a fim 

de atender às novas demandas e sistemas de TI cada vez mais crescentes, 

liberando a tropa para suas atividades operacionais, configurou-se o embrião 

do Programa de Racionalização Administrativa de Santa Maria (PRORASAM).  
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5.1.IMPLANTAÇÃO 

O Chefe do Estado-Maior do Exército após receber proposta da 3ª DE 

para que fosse implantado na Guarnição de Santa Maria um novo modelo de 

gestão administrativa, designou o Cmt DE para ser o gerente do projeto, 

devendo seguir as Normas para Elaboração, Gerenciamento e 

Acompanhamento de Projetos no EB (NEGAPEB).  

O Estudo de Viabilidade do Projeto (EVP) foi aprovado pelo EME que 

criou o Programa de Racionalização Administrativa de Santa Maria, passando 

a designá-lo pela sigla PRORASAM (Of nº 9831-V Ch EME, de 16 de setembro 

de 2011).  

A Portaria nº 193, de 23 de novembro de 2012, do Estado-Maior do 

Exército, foi aprovada a diretriz para implantação da 1ª fase do PRORASAM. 

Nesta fase, procurou-se estabelecer os processos administrativos mais 

relevantes para serem mapeados e avaliados, com o intuito de verificar aqueles 

que poderiam ser racionalizados. As atividades administrativas propostas para 

a racionalização deveriam contemplar a visualização de estratégias e a 

elaboração de planejamentos sustentáveis, visando à melhoria dos processos 

abrangidos pelo Programa. Deveria haver, também, a participação do Órgão de 

Direção Setorial (ODS) responsável pelo processo, a fim de evitar e eliminar 

gargalos, bem como para as modificações necessárias e assimilação dos 

novos modelos de gestão.  

Todos os passos do PRORASAM deveriam ser notificados ao EME para 

acompanhamento e orientações necessárias, particularmente de especialistas 

ad hoc do Escritório de Projetos do Exército (EPEx).  

De acordo com a NEGAPEB, foi priorizado, nesta primeira fase, o Plano 

de Riscos do Programa e considerados os fatores conjunturais, sendo 

acompanhado e monitorado pelos gerentes, a fim de se antecipar as ações 

planejadas para a sua gestão.  

Dos processos analisados no âmbito da Guarnição de Santa Maria, 5 

(cinco) foram incluídos na 1ª fase do PRORASAM e 1 (um) na 2ª fase, cada um 

constituindo um projeto específico dentro do Programa, conforme quadro 1, 

abaixo:  

2012 -1ª fase 

Pagamento de Pessoal 
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Assuntos de Justiça 

Aquisições, licitações e contratos 

Identificação de Pessoal 

Fardamento (controle e distribuição) 
 

2013 -2ª fase 

Administração de Vila Militar e PNR 

                                                                    (quadro 1) 
 

Os projetos identificaram os graus de interação e racionalização 

adequados a cada um dos processos em revisão, buscando um novo modelo 

para a sua gestão no âmbito da Gu de Santa Maria, contando, nesses estudos 

e testes, com a participação de todas as OM nela sediadas.  

Na 1ª fase do Programa, os meses iniciais foram dedicados à organização 

do Grupo de Trabalho responsável pela revisão do processo e à sua 

preparação e capacitação. Após isto, foram realizados a formulação e o teste 

do novo modelo de gestão, partindo do estudo detalhado dos processos em 

vigor, delineando-se as alternativas e propostas possíveis de modificações, 

sendo algumas descartadas e outras aperfeiçoadas, até a formulação e 

apresentação do modelo pelo Grupo de Trabalho encarregado da revisão do 

processo.  

A aprovação e validação dos novos modelos de gestão dos processos 

pelo CMS foi o ato que autorizou os testes necessários à sua validação, 

seguindo o cronograma  do PRORASAM. Os testes com os protótipos 

atestaram a validação dos novos modelos, possibilitando concluir o Estudo de 

Viabilidade do Projeto (EVP), onde constavam as informações necessárias 

para a avaliação da proposta de implantação desses modelos na Gu de SM.  

De acordo com o EVP, o próximo passo na implantação do programa 

seria o estudo dos fatores legais, onde constava a diretriz do Cmt EB, 

enfatizando a austeridade e o aperfeiçoamento na execução orçamentária, em 

especial o desempenho das Unidades Gestoras (UG), com relação à qualidade 

dos gastos, à presteza da execução e ao acompanhamento das diferentes 

fases da despesa.  

Um estudo preliminar levantou 92 (noventa e dois) processos distintos em 
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execução no âmbito das OM da Gu, desde os mais simples aos mais 

complexos. 

Este número passou por um estudo, que permitiu a identificação daqueles 

que apresentavam possibilidades e vantagens no âmbito da Guarnição.  

Desta forma, foram identificados e selecionados os 5 (cinco) processos 

para a inclusão na 1ª fase do PRORASAM. Em seguida, passou-se à 

elaboração e execução da racionalização. Para cada processo listado, foi 

elaborado um estudo composto por 4 (quatro) Doc, que materializaram a 

entrega do trabalho realizado, conforme quadro 2, abaixo:  

 

 

mapeamento do processo na forma como atualmente funciona 

proposta de melhoria, que é a formulação e o mapeamento do novo 

modelo de gestão do processo 

relatório do teste do novo modelo (teste de protótipo), com o 

levantamento das necessidades de recursos para sua efetiva implantação 

(material, pessoal e instalações) 

plano de implantação 

                                                                                                      (quadro 2) 
 

A proposta de melhoria e o plano de implantação foram formalizados 

considerando as seguintes premissas, conforme quadro 3, abaixo:  

- quanto às instalações e ao material – utilizar prioritariamente 

instalações já existentes na Gu, com a previsão da realização de reformas de 

adaptação ou ampliação 

- quanto aos Rec Hum - de acordo com a diretriz do Comando do EB não 

poderia haver aumento de efetivos, porém estaria autorizada a alteração dos 

cargos existentes em QCP de uma OM para outra e o recompletamento com 

pessoal temporário 

- quanto aos RecFin- as Nec constaram no EVP e foram disponibilizados 

de acordo com a validação nos testes de protótipo dos novos modelos 

propostos. 

                                                                                                      (quadro 3) 

 
5.2    DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 

A meta, relativa aos processos incluídos no Programa, era realizar e 
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concluir, dentro dos prazos estabelecidos pelo cronograma de execução, as 

ações previstas, ficando em condições de prosseguir na ação seguinte. Cada 

ação concluída constituía um objetivo atingido dentro do Programa.  

As ações foram desencadeadas de forma coordenada e progressiva, até 

a entrega do produto, configurada, em uma 1ª etapa, pela validação do novo 

modelo de gestão de cada processo, após o teste de protótipo, e, em uma 2ª 

etapa e conclusiva etapa, com a efetiva implantação de toda a estrutura 

necessária à sua execução no âmbito da Guarnição, sendo o objetivo final de 

cada projeto e, por conseguinte, do Programa.  

 

 

No decorrer da 1ª fase, desenvolvida durante o ano de 2012, foi possível 

avaliar os processos administrativos nela incluídos, sendo executados os 

seguintes eventos, conforme quadro 4, abaixo:  

seleção e consolidação das Info sobre os processos a serem revistos 

organização e capacitação dos grupos de trabalho (GT) 

revisão dos processos previstos 

formulação, apresentação e justificativa do novo modelo de gestão do 

processo e simulação dos modelos propostos (teste dos protótipos), 

concluindo sobre a validade da nova formulação 

                                                                                                               (quadro 

4) 
As ações descritas foram realizadas e concluídas no prazo, sendo que os 

modelos propostos foram apresentados e aprovados pelo Comandante Militar 

do Sul, e posteriormente testados e validados, encerrando a primeira 

aproximação do PRORASAM. 

Desta forma, passou-se à 2ª fase do Programa, desenvolvida em 2013, 

com os processos administrativos incluídos na 1ª fase, constando dos 

seguintes passos, conforme quadro 5, abaixo: 

Elaboração do Estudo de Viabilidade dos Projetos (EVP) da 1ª fase e 

remessa ao EME. Após a ação ter sido realizada e concluída, inclusive o teste dos 

protótipos, os novos modelos de gestão foram validados.  

A Adm da Vila Militar e de PNR, selecionada para a inclusão na 2ª fase do 

Programa, constou do EVP. Após isto, foi organizada a estrutura necessária à 
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execução do novo modelo, de cada processo da 1ª fase, utilizando as condições e 

meios disponibilizados pela Gu.  

Aplicação do novo modelo dos processos da 1ª fase, utilizando as condições 

e os meios disponibilizados pela Gu, considerando as restrições e limitações 

decorrentes. O funcionamento do novo modelo de gestão do processo tem caráter 

provisório e limitado, em razão de restrições que dependem da liberação dos 

recursos solicitados e da aprovação das propostas descritas no EVP (QCP e 

ajustes na legislação em vigor). 

Os processos administrativos incluídos na 2ª fase seguiram os mesmos 

passos que os demais e foram planejados e testados em 2013. 

                                                                                                      (quadro 5) 

 

A 3ª fase, colocada em execução em 2014, apresentou toda a estrutura 

necessária à efetiva execução do novo modelo, de cada processo da 1ª fase, 

totalmente implantada e funcionando (instalações, pessoal e material).  

Os processos administrativos incluídos na 2ª fase foram submetidos ao 

Estudo de Viabilidade dos Projetos (EVP), para posterior remessa ao EME. Em 

2015, aquilo que tangia os processos incluídos na 1ª e 2ª fases do 

PRORASAM, toda a estrutura necessária à efetiva execução do novo modelo 

de gestão (instalações, pessoal e material), com as seções e órgãos 

responsáveis da Gu organizados, foram implantadas e passaram a funcionar.  

Em dezembro, todos os processos que tiveram o novo modelo aprovado, 

foram implantados e, com isso, o PRORASAM foi finalizado.  

Segundo o Escritório de Excelência Operacional (EEOp) da 3ª DE, as 

metas foram cumpridas na sua maioria. Alguns pontos sofreram reajustes para 

continuar o processo de implantação das novas seções de Gu e dos novos 

modelos de gestão, sendo algumas metas alteradas e até suprimidas.  

A SALC de Gu, por exemplo, não incorporou as aquisições das OM da 

Gu, ficando apenas com as licitações e os contratos. A estrutura para poder 

realizar as aquisições seria muito grande e envolveria todos os ODS e o EME, 

pois os recursos de todas as OM e fontes teriam que recair no Cmdo 3ª DE 

(são 19 OM e 10 UG).  

Pelo PEEx 2016-2019, o PRORASAM foi prorrogado até o final de 2016 e 

prevista a implantação da Base Adm da Gu de Santa Maria nos anos de 2017 e 
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2018, após o encerramento do PRORASAM.  

Hoje, a Base Administrativa da Gu já está operativa, inclusive com seu 2º 

Comandante e já encontra-se atendendo vários processos administrativos da 

Gu e os do Cmdo 3ª DE. A Base possui autonomia Adm e o Cmdo 3ª DE 

perdeu autonomia Adm, ficando focado na atividade-fim, caracterizando assim, 

um objetivo atingido. 

Atualmente, os GT do PRORASAM estão concluindo o mapeamento dos 

novos modelos dos processos e será iniciado o levantamento de indicadores 

sobre o Programa.  

Portanto, o modelo de Programa adotado na Guarnição de Santa Maria 

pode ser considerado um bom exemplo de racionalização e que, após ser 

implantado na sua totalidade e devidamente testado, servirá de base para 

outros modelos a serem desenvolvidos nas guarnições do EB, levando-se em 

consideração as características de cada guarnição, ou seja, cada caso deve 

ser analisado separadamente para se evitar as soluções paliativas ou 

parcialmente fundamentadas. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Finalmente, após as considerações mencionadas no corpo do trabalho, 

pode-se observar que há subsídios conclusivos que atestam dezenas de 

vantagens da centralização dos processos administrativos como os que foram 

implementados na Gu SM.  

A seguir, veremos de forma direta os pontos fortes observados e, também 

as oportunidades de inovação e melhoria da racionalização Adm nas Gu. A 

análise dos resultados indicou como pontos fortes os seguintes tópicos, 

conforme quadro 6, abaixo:  

Otimização do emprego de recursos e de pessoal; 

Melhoria na qualidade dos serviços; 

Otimização dos diversos processos racionalizados; 

Redução do efetivo nas seções das OM; 

Várias OM com mesmo OD tirando este encargo do Cmt OM 

operacional; 

Grande Unidade com oficial superior desempenhando função específica 

de Ordenador de Despesas da guarnição; 
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Confecção do Planejamento Administrativo Anual (PAA) da guarnição, 

visando à melhor aplicação de recursos; 

Padronização do trâmite administrativo na guarnição; 

Profissionalização e maior conhecimento do pessoal envolvido 

especificamente com uma atividade, diminuindo os erros, facilitando o controle 

e coibindo improbidades administrativas; 

O modelo do PRORASAM servirá como base de planejamento para 

outras guarnições; 

Processos administrativos elaborados com eficiência, eficácia 

efetividade; 

Processos de aquisições de bens e serviços mais eficientes e alinhados 

com as necessidades das OM; 

Diminuição dos valores para a aquisição de materiais; 

Melhoria na elaboração dos projetos de todas as necessidades das OM; 

Militares constantemente se especializando nas diversas áreas 

administrativas; 

Economia em vários setores da administração militar; 

Maior operacionalidade da tropa, tendo em vista menor número de 

militares envolvidos com questões administrativas; 

Redução de encargos Adm das OM; 

Melhora considerável na qualidade do serviço de controle e manutenção 

dos PNR; 

Todos os PNR administrados por uma única seção; 

Agilidade no serviço de identificação e fornecimento de carteiras de 

identidade; 

Segregação de funções no sistema de pagamento de pessoal (as OM 

geram o direito e a SPP Gu executa o pagamento); 

Sistema de Registro de Preços (SRP) centralizados para toda a Gu 

gerando economia nos processos e possível redução de valores em função 

das quantidades; 

Distribuição de fardamento diretamente da OM logística ao militar, 

reduzindo recontagens, diminuindo pessoal envolvido no processo e 

facilitando a troca quando necessária; 

IAFEx somente na OM logística (as demais OM não possuem mais 

estoque de fardamento) 

Menor rotatividade nas funções utilizando-se PTTC e OTT/STT; 

Busca constante da divulgação de informações relativas à implantação 

de uma mentalidade de mais economia, mais planejamento e controle dos 
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gastos; 

Criação de um órgão (Núcleo, programa) voltado especificamente para a 

racionalização dentro da Instituição (Guarnição), centralizando algumas 

atividades administrativas (antes descentralizadas), possibilitando maior 

controle e eficiência; 

Centralização de aquisições de bens e serviços comuns para várias UG, 

mediante planejamento prévio, aliviando os encargos administrativos das UG 

participantes; 

Centralização dos transportes; 

Terceirização de alguns processos; 

                  (quadro 6) 
 

 

 

 

 

 

Como oportunidades de inovações e melhorias foram apresentadas as 

seguintes sugestões, conforme quadro 7, abaixo:  

Criação de Prefeitura Militar de guarnição de forma a centralizar a 

aquisição de material por parte das OM; 

Não retirar das OM militares para mobiliar a nova OM criada, exceto 

os que serão suprimidos no QCP, pois isso originou mais claros e 

sobreposições de missões; 

Mapear integralmente os processos de pagamento de pessoal e 

compras, com vistas a evitar ações judiciais nas OM ou na guarnição; 

Racionalização de mais áreas da parte administrativa; 

Racionalizar sistemas on-line e com acesso pela internet; 

Realização de treinamento para os encarregados dos sistemas 

corporativos, a fim de nivelar os conhecimentos para o aperfeiçoamento 

dos procedimentos, sob tutela dos órgãos gestores; 

Não executar na OM os processos racionalizados e executados na 

guarnição, evitando retrabalho; 

Adequação dos itens a serem licitados com as reais necessidades 

dos OM; 

Ampliação dos trabalhos das seções administrativas criadas, 

desonerando, ainda mais, as OM; 
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Diminuição dos efetivos empregados na nova sistemática; 

Ampliação da utilização de PTTC e quadro técnico temporário nas 

atividades administrativas especializadas; 

Melhorar o planejamento de gastos e projetos das OM, já que, 

quando são aquinhoadas com créditos não previstos, muitas vezes não 

sabem onde e como gastar; 

Utilização das ferramentas de TI disponíveis no mercado para 

agilizar e racionalizar os trabalhos; 

Separar as duas atividades, uma vez que há militares que trabalham 

com a atividade meio e quando são requisitados são empregados na 

atividade-fim, deixando suas funções e podendo gerar solução de 

continuidade; 

As medidas adotadas não levaram em conta a carga de trabalho de 

cada função, apenas foram cortados cargos sendo repassadas as 

atribuições a outro militar, cumulativamente com os encargos anteriores; 

A centralização de serviços e atividades como almoxarifado, controle 

e manutenção de PNR, garagens, rancho, enfermarias, pagamento de 

pessoal, alterações, entre outros, podem ficar sob a responsabilidade de 

uma OM criada especificamente para a gestão Adm, liberando as demais 

desse ônus; 

Há a necessidade de capacitar os agentes da administração dessas 

UG no tocante à realização de Pregão com Registro de Preços, à luz do 

Decreto nº 7892, de FEV 13; 

Melhor planejamento de como otimizar as atividades de transporte 

para as demandas previstas; 

Racionalização administrativa com Bases de Administração e Apoio; 

Racionalização logística operacional tal como centro de manutenção 

e transportes; 

Atribuição da função de OD a outro oficial que não o comandante; e 

Desoneração das responsabilidades diretas do Cmt com efetiva 

responsabilização dos Ag Adm, restando ao Cmt apenas a função de 

agente diretor. 

                                                                                                     (quadro 7) 
 

Em decorrência dos resultados apresentados, verificou-se que 177 

processos foram citados na questão, sendo que, em torno de 55% das 

citações, apontaram os processos de SPP e OPIP, Adm PNR e SALC, para 

serem efetivamente racionalizados nas guarnições. 
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Isto demonstra que o PRORASAM surtiu efeito já que os processos que 

mais foram citados constam da racionalização em curso na 3ª DE.  

Próximo aos 33% dos processos citados ficaram a Asse Jurd, o OD e o 

Sistema OPUS, fato que demonstra que estes processos necessitam ser 

testados e aplicados, com bom potencial para serem racionalizados. A parte 

jurídica já está constando do PRORASAM e está sendo implementada na 

guarnição. 

Os 12% restantes citaram outros processos, sendo a maioria o serviço de 

Aprovisionamento (terceirizado) e na sequência os serviços de identificação, 

sindicâncias e inquéritos, fiscalização de produtos controlados e FUSEx. 

Constaram, ainda, os processos de distribuição de fardamento, hotelaria, 

mobilização, munição, tesouraria, almoxarifado, manutenção de viaturas, 

abastecimento e formação de motoristas, como possíveis de racionalizar em 

uma guarnição com mais de duas OM. Outro detalhe importante é que todo o 

projeto de racionalização deve seguir rigorosamente os passos da NEGAPEB, 

que orienta muito bem como conduzir o trabalho. 

A racionalização deve proporcionar um melhor emprego dos militares com 

formação acadêmica para o desempenho de funções administrativas e maior 

capacitação aos envolvidos nessa atividade. É bom acrescentar que a 

racionalização, às vezes, não quer dizer diminuição de pessoal, também que 

racionalizar não é só juntar o que era feito separado e agora será realizado 

junto, conforme posicionamentos e opiniões equivocadas observados em 

pessoas que não possuem o conhecimento mínimo do assunto.  

Desta forma, conclui-se que a pesquisa trouxe resultados positivos e que 

colaborou sobremaneira para que fosse embasada a proposta de 

racionalização administrativa em uma guarnição com mais de duas OM.  
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