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RESUMO 
 

Este trabalho visa propor uma oportunidade de melhoria para aumentar a velocidade de tramitação de 
informações de acesso restrito do processo de pagamento de pessoal, após a implantação do Programa de 
Racionalização Administrativa (PRORASAM) e consequente criação da Base Administrativa da guarnição de 
Santa Maria (B Adm Gu SM). Tal abordagem se faz necessária tendo em vista ter sido verificada a necessidade 
de maior celeridade das informações pessoais e restritas envolvidas no pagamento. Através de estudo de caso, 
utilizando a B Adm Gu SM, pioneira no processo de racionalização administrativa do pagamento de pessoal, foi 
verificada a necessidade de melhorar a velocidade de tramitação da documentação de pagamento de pessoal, 
como forma de maximizar a eficiência, eficácia -e efetividade do processo. A análise revelou que a tramitação da 
documentação de acesso restrito terá sua velocidade aumentada e segurança garantidas em virtude da 
utilização da rede de internet por meio digital, por meio da Rede Mercúrio e fazendo uso do sistema de 
criptografia S2-A2, ambos sob supervisão e controle do Centro de Inteligência do Exército (CIE). Dessa forma o 
Processo de Pagamento de Pessoal na Gu SM se encontra dentro dos padrões de segurança previstos pela 
legislação vigente, servindo de referência para as demais Gu Mil que passaram pelo Processo de 
Racionalização Administrativa. 

 
Palavras-chave: Exército Brasileiro. Base Administrativa da guarnição de Santa Maria. Pagamento de Pessoal. 
Racionalização Administrativa. PRORASAM. 

 
 
ABSTRACT 
 

This work aims to propose an improvement opportunity to increase the speed of processing of restricted 
access information of the personnel payment process, after the implementation of the Administrative 
Rationalization Program (PRORASAM) and consequent creation of the Administrative Base of the garrison of 
Santa Maria (B Adm Gu SM). Such an approach is necessary in order to verify the need to expedite the personal 
and restricted information involved in the payment. Through a case study, using B Adm Gu SM, a pioneer in the 
process of administrative rationalization of personnel payment, it was verified the need to improve the processing 
speed of personnel payment documentation, in order to maximize efficiency, effectiveness and effectiveness of 
the process. The analysis revealed that the processing of the restricted access documentation will have its speed 
increased and security guaranteed due to the use of the internet network through digital means, through the 
Mercury Network and making use of the S2-A2 cryptography system, both under supervision and control of the 
Army Intelligence Center (CIE). In this way, the Personnel Payment Process in Gu SM is within the security 
standards established by current legislation, serving as a reference for the other Gu Thousand that have 
undergone the Administrative Rationalization Process. 
 
Keywords: Brazilian Army. Administrative base of the garrison of Santa Maria. Payment of Personnel. 
Administrative Rationalization. PRORASAM. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho aborda como tema o processo de pagamento de pessoal vinculado 

ao Exército Brasileiro (EB) na Guarnição de Santa Maria (Gu SM) tendo em vista ter sido 

levantada a necessidade de racionalização de processos e RH envolvidos em atividades 

administrativas, desviando o foco da atividade fim que é a operacionalidade da tropa. 

Fruto do PRORASAM foi criada a Base Administrativa de Santa Maria (B Adm SM), OM 

que absorveu quase em sua totalidade os processos administrativos que eram executados 

pelas demais OM do EB na Gu SM. Dessa forma, as demais unidades tiveram uma redução 

significativa de encargos administrativos e de pessoal envolvido na atividade de pagamento 

de seus integrantes, uma vez que os Setores de Pagamento de Pessoal (SPP) foram 

desmobilizados. Porém, depois de efetivada a racionalização administrativa no pagamento de 

pessoal, na Gu de Santa Maria, verificou-se lentidão na tramitação das informações pessoais 

de acesso restrito. Neste contexto, surge o problema de pesquisa que norteou esse trabalho: 

como maximizar a velocidade de tramitação das informações de acesso restrito a serem 

processadas no pagamento? 

O objetivo da presente pesquisa é de apresentar uma ferramenta para aumentar a 

velocidade de tramitação das informações de acesso restrito, respeitando-se o quesito 

segurança necessária para a tramitação de informações pessoais de acesso restrito, 

conforme constante na Lei de Acesso à Informação (LAI) nº 12.527, de 18 de novembro de 

2011 e na Portaria do Comandante do Exército nº 012, de 9 de janeiro de 2015. 

Tal abordagem se justifica devido à necessidade de se ter maior agilidade no processo 

de pagamento de pessoal após a racionalização administrativa, visando maximizar a 

eficiência, eficácia e efetividade do processo. 

É importante salientar que este projeto este trabalho servirá para todas as guarnições 

militares do Exército Brasileiro que implantaram a racionalização administrativa por intermédio 

das B Adm Gu e que se esbarraram com lentidão na tramitação das informações de acesso 

restrito relativas ao pagamento de pessoal. 

Este propósito foi conseguido através de um estudo de caso, que se limitou a estudar o 

processo de pagamento de pessoal na Gu de Santa Maria após implantação do PRORASAM 

e consequente criação da B Adm Gu SM, no contexto de transformação do Exército.  

 

 

 



2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 A Racionalização Administrativa do Exército Brasileiro 

A racionalização administrativa surgiu pela necessidade de implantar a cultura de 

inovação em todos os sistemas integrantes do Sistema Exército, a partir da Alta 

Administração, contribuindo para melhorar a gestão do bem público em toda a Instituição, 

conforme descrito na Diretriz de Racionalização Administrativa do Exército (2014, p. 15). 

Um conceito bastante acertado de Racionalização Administrativa é: 
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 e o pessoal 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. (DIRETRIZ 
DE RACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO EXÉRCITO, 2014, p. 15). 

 

A partir desse conceito fica o entendimento de que não deve vincular a racionalização 

com a redução do emprego de recursos de qualquer natureza, mas sim a busca da 

efetividade no desenvolvimento de um processo, tendo como foco o cliente. Dessa maneira, a 

ideia geral é de eliminar controles desnecessários e passos intermediários que não agregam 

valor algum, passando a delegar competências e terceirizar atividades não essenciais, 

evitando-se duplicidades e redundâncias, dando maior celeridade e qualidade, reduzindo o 

custeio. 

Dessa forma o EB prioriza a gestão e processos visando a eficiência, eficácia e 

efetividade, princípios da administração pública. 

 

2.2 Princípios da Administração Pública 

Os princípios da Administração Pública norteiam as gestões e processos em grande 

parte dos órgãos públicos e privados. No âmbito do EB a gestão de processos administrativos 

deve primar pela eficiência, eficácia e efetividade, princípios básicos da administração pública. 

Quando a estes conceitos, entende-se que: 
- por eficiência, entende-se como um conceito relacionado ao custo-benefício 

empregado na realização das tarefas, atividades, ações, projetos e operações; trabalhar com 

eficiência é objetivar produzir um nível ideal de serviços demandando menos recursos, ou 

seja, é a capacidade do administrador de obter bons resultados utilizando a menor quantidade 

de recursos possíveis; 
- por eficácia, entende-se ser o alcance dos objetivos propostos na missão 

organizacional e nas estratégias do Exército, sejam elas no nível estratégico, operacional ou 

tático. A eficácia pode ser medida por indicadores e padrões previamente estabelecidos pelas 



próprias Organizações Militares (OM). Para tanto, pressupõem-se que na Gestão Pública o 

alcance da eficácia depende também da necessidade de melhor gerir o bem público; e 
- por efetividade, entende-se como a medida do alcance das ações do Exército 

considerando para isto os seus principais propósitos: atender aos anseios da sociedade 

brasileira e do Estado quanto à Defesa da Pátria, o emprego em operações de Garantia da 

Lei e da Ordem (GLO) e o apoio à Defesa Civil. A efetividade é a verificação da amplitude das 

ações finais do Exército. Ou seja, a entrega de resultados para a sociedade; ela deve 

caracterizar as boas práticas administrativas na condução de sua gestão na medida em que 

permite atingir os objetivos e as metas estabelecidas sob uma ótica conceitual que vai além 

da eficiência e da eficácia. (DIRETRIZ DE RACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO 

EXÉRCITO, 2014, p. 16).  

 
Dentre os três atributos da administração acima descritos, 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. A análise e melhoria dos processos devem preceder a 

todo estudo administrativo. 

Conforme constante no Plano Estratégico do Exército (PEEx), o Objetivo Estratégico do 

Exército (OEE 10) que é o de “aumentar a efetividade na gestão do bem público”, a Estratégia 

da Racionalização Administrativa ainda se mantém presente desde a publicação da Portaria 

Nr 193-EME, de 23 de novembro de 2012, que aprovou as diretrizes para a implantação da 1ª 

Fase do PRORASAM. 

 

2.3 Metodologia da Racionalização Administrativa no EB 

Segundo consta na Diretriz de Racionalização Administrativa do Exército (2014), a 

metodologia adotada pelo EB para o Projeto Racionalização Administrativa, em síntese, teve 
início a partir de uma análise prévia da missão do órgão a ser racionalizado, sua visão de 

futuro, o ambiente interno e o externo, levando-se em consideração as expectativas 

depositadas pela sociedade brasileira quanto a missão da OM. Finalizada a análise prévia, 
passa-se ao mapeamento dos macroprocessos e processos, ao aperfeiçoamento e à 

inovação dos mesmos a fim de permitir o efetivo cumprimento da missão. Nessa etapa foram 

levantados os RH, em número e capacitação, suficientes para a realização de cada processo. 

Conforme a Diretriz de Racionalização Administrativa do Exército (2014, p. 18). “A 

Racionalização Administrativa estará assentada na tríade processos, estruturas 

organizacionais e cargos, que deve ser analisada dentro do contexto da administração, de 

forma interdependente”. 



 

Figura 1: Tríade da Racionalização Administrativa 
Fonte: Portaria Nº 295-EME, 17/12/14 – Republicação, p. 18 

 
 

 

Neste caso, ficou definido que o trabalho realizado pela equipe do Projeto de 

Racionalização Administrativa da Guarnição de Santa Maria (PRORASAM) servirá de 

referência para, preservadas as peculiaridades de cada guarnição, orientar a condução do 

Processo de Racionalização. 

 

2.3.1 Programa de Racionalização Administrativa na Guarnição de Santa Maria - 
PRORASAM 

O processo de racionalização administrativa no EB ocorreu após levantamentos e 

estudos gerados pelo Comando da 3ª Divisão de Exército, que percebeu o excesso de 

militares desempenhando funções administrativas semelhantes, nas diversas OM sediadas na 

Gu SM, onerando o adestramento e preparação constante de parte do efetivo profissional. 

A Guarnição de Santa Maria (Gu SM) acolhe 20 (vinte) organizações militares (OM) do 

Exército, dentre as quais 11 são Unidades Gestoras (UG) com autonomia administrativa e 

seus comandantes são ordenadores de despesa (OD). As demais unidades não possuem 

autonomia administrativa e estão vinculadas administrativamente à outra OM. Além disso, a 

Gu SM possui um Órgão Pagador de Inativos e Pensionistas (OPIP) destinado ao controle 

dos militares inativos, dos civis aposentados do Exército e dos pensionistas de militares 

(ELESBÃO, 2016, p.13). 

Verificado o problema o Cmdo 3ª DE montou um grupo de trabalho (GT) com objetivo de 

detalhar os problemas administrativos e gerar um relatório pormenorizado para ser 

encaminhado ao Estado-Maior do Exército (EME) para fins de análise. O EME realizou um 



estudo aprofundado, onde constatou a necessidade de uma análise por uma empresa 

especializada em gestão com intuito de ver métodos e ferramentas aplicáveis para a 

administração militar. 

Fruto disso o EME resolve implantar o Programa de Racionalização Administrativa da 

Guarnição de Santa Maria (PRORASAM), no período de 2012 a 2015, visando racionalizar e 

centralizar os seguintes processos: pagamento de pessoal; assuntos de justiça; aquisições, 

licitações e contratos; identificação de pessoal; administração de Próprios Nacionais 

Residenciais (PNRs) e distribuição e controle de fardamento. O foco inicial determinado foi o 

processo de pagamento de pessoal, com objetivo aprimorá-lo, liberando as OM de encargos 

administrativos em prol do preparo e emprego. 

Segundo ELESBÃO (2016) a racionalização deu origem à Base Administrativa da 

guarnição de Santa Maria, que absorveu a maior parte do processo de pagamento de 

pessoal, ficando com cerca de 80% dos encargos, enquanto que as demais OM ficaram com 

aproximadamente 20% do processo. 

A empresa contratada pelo EB foi a MEMORA Processos Inovadores que, através do 

Contrato Nº 022/2014-SG4.2 EME, tinha como objetivo de realizar o Diagnóstico de 

Processos – Macroprocesso “Gestão de pessoal” – PRORASAM (Programa de 

Racionalização Administrativa de Santa Maria), conforme pode ser verificado na Fig. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Cadeia de Valor Agregado – Macroprocesso “Gestão de Pessoal”. 
Fonte: Gestão de Processos Organizacionais – Modelagem do Processo da Situação Atual, 18/09/15, pág. 14 

 



 
 

Já o Diagnóstico da Situação Atual – Guarnição de Santa Maria se destaca a tabela 

onde foram levantados os problemas e as causas a eles relacionados conforme se segue: 

 

 

Figura 3: Problemas percebidos versus causas apontadas no Processo de Pagamento de Pessoal. 
Fonte: Gestão de Processos Organizacionais – Diagnóstico da Situação Atual – Guarnição de Santa Maria, 

25/09/15, p. 14 



 

 
 

Dessa forma foi percebido pela empresa MEMORA os problemas e as causas, com 

intuito de serem apresentados possíveis ferramentas para solucioná-los. Porém, faz-se 

necessário o conhecimento dos regulamentos que regulam as correspondências do EB, 

principalmente as utilizadas no processo de pagamento de pessoal. 

 

 

2.4 Cultura Organizacional do Exército 
 

2.4.1 Instruções Gerais para a Correspondência do Exército 



A documentação no âmbito do EB é normatizada através das Instruções Gerais para a 

Correspondência do Exército (EB 10-IG-01.001 – IG 10.01, 1ͣ Edição, 2011), aprovada pela 

Portaria Nº 769, de 7 de dezembro de 2011. 

Nessas Instruções Gerais encontram-se as normas gerais e conceitos básicos, dentre 
eles a definição de Documento, que “é um veículo de comunicação escrita que forma 
uma unidade constituída pela informação e por seu suporte material, suscetível de 
consulta, estudo, prova e pesquisa” (2011, p. 9). Da mesma forma, a IG 10.01 (2011, p. 10) 

define Documento Eletrônico como sendo “toda a informação ou o conjunto de 
informações existente em formato digital (texto, imagem, áudio e vídeo, dentre outros) 
que poderá ser armazenada em meio magnético, optomagnético, eletrônico ou similar, 
susceptível de ser utilizada em órgãos do Exército ou externos à Força”. 

A título de conhecimento, a IG 10.01 (2011) traz, em seu Art. 65, os tipos de 

Documentos de correspondência destinados para a CIRCULAÇÃO INTERNA do Exército, 

sendo eles o Correio Eletrônico e o Documento Interno do Exército (DIEx). 
I - CORREIO ELETRÔNICO – é um documento eletrônico, meramente informativo, que 
pode responder por algumas rotinas de trabalho, regulado por normas específicas e 
pelo previsto no capítulo VI destas IG (Fig. A-3); 
II - DOCUMENTO INTERNO DO EXÉRCITO (DIEx) – forma de correspondência 
utilizada pela autoridade militar ou pelo militar, com a finalidade de tratar de assuntos 
oficiais, transmissão de ordens, instruções, decisões, recomendações, 
encaminhamentos de documentos, solicitações, comunicar assuntos de serviço, 
esclarecimentos, informações e outros, devendo ser preferencialmente utilizado com 
suporte eletrônico (o documento é arquivado/enviado por rede de computadores ou por 
meio físico de transporte de dados, outros, porém continua sendo um DIEx. (IG 10.01, 
2011, p. 21). 

 

Sabe-se que, dessa forma, que a tramitação de documentação interna no âmbito do EB 

é realizada por meio de Correio Eletrônico e por DIEx, assim como a tramitação da 

documentação do processo de pagamento de pessoal, objeto do presente trabalho. 

Nas IG (2011, p. 11) verifica-se que os documentos são classificados de diversas 

formas, dentre elas o sigilo. São considerados sigilosos todos os documentos que tratam de 

assuntos que, por sua natureza, devam ser de conhecimento restrito e, portanto, requerem 

medidas especiais de salvaguarda para sua custódia. Consta, ainda, no “§ 4º A indicação do 

grau de sigilo de um documento será feita de acordo com o previsto nestas IG, e regulado 

pelas Instruções Gerais para a Salvaguarda de Assuntos Sigilosos e demais legislações que 

tratam do assunto.” 

Em seu Art. 15, a IG 10.01 (2011, p. 11) diz que os documentos que contenham dados 

pessoais de militares, ao serem elaborados ou expedidos ao seu destinatário, devem ser 

manuseados apenas pelas pessoas que tenham necessidade de conhecer estes dados. 



Os documentos de acesso restrito são classificados de acordo com as Normas para 

Classificação da Documentação do Exército. Dentre elas, as informações de acesso restrito 

relativas ao pagamento de pessoal – dados referentes ao direito remuneratório de militares. A 

Portaria do Comandante do Exército Nº 1.067, de 8 de setembro de 2014, que aprova as 

Instruções Gerais para a Salvaguarda de Assuntos Sigilosos - IGSAS (EB10-IG-01.011), é a 

legislação que estabelece o critério de classificação e restrição de acesso da documentação 

do EB.  

É dever do Exército Brasileiro proteger a informação classificada ou sob restrição de 
acesso, sob sua custódia, que possa comprometer a segurança da sociedade ou do 
Estado ou que esteja amparada por dispositivo legal em vigor. 
Assim sendo, buscou-se garantir a harmonia e o alinhamento dos procedimentos para 
a salvaguarda de assuntos sigilosos a serem adotadas no Exército Brasileiro com a 
legislação em vigor, sem perder de vista as particularidades da Força Terrestre. 
(IGSAS, 2014, p. 3) 

 

A IGSAS trata as informações de pessoal sob restrição de acesso, por conter dados 

pessoais, dentre eles o sigilo bancário. IGSAS (2014, p. 30) descreve em seu Art. 91 “O 

documento classificado somente poderá ser manuseado por pessoa credenciada que tenha 

necessidade de conhecer seu conteúdo e devidamente autorizada pelo Cmt, Chefe ou Diretor 

da OM”. 

 
2.4.2 Boletim Interno e Boletim de Acesso Restrito das OM 

Para formalizar e resguardar a Administração Militar, as OM tramitam suas ações e 

ordens através do Boletim Interno (BI). De acordo com Regulamento Interno e dos Serviços 

Gerais (RISG, 2003) em seu Art. 170, o BI é o documento no qual o Cmt OM publica todas as 

suas ordens, as ordens das autoridades superiores e os fatos que devam ser de 

conhecimento de todos os militares da OM, salvo aqueles que contenham informações de 

acesso restrito ou sigilosas. Nesse caso, os assuntos classificados como reservados serão 

publicados em boletim reservado, também conhecido como Boletim de Acesso Restrito 

(BAR), que é confeccionado pelo Chefe da Seção de Inteligência da OM (S2) e possui a 

forma bastante semelhante ao BI OM. 

 

 

 

2.5 Órgãos de Fiscalização e Controle de Redes e Informações do EB 
O Centro Integrado de Telemática do Exército (CITEx), órgão de apoio setorial 

diretamente subordinado ao Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT), tem por finalidade 



estabelecer, manter e operar os sistemas de informática e comunicações de interesse do 

Sistema de Comando e Controle do Exército (SC²Ex) no seu nível mais elevado. 

Temos também o Centro de Inteligência do Exército (CIE), órgão responsável pelas 

operações de inteligência militar e pelo controle, fiscalização e salvaguarda de informações 

sigilosas ou de acesso restrito do EB. 
O CIE controla também a Rede Mercúrio, que nada mais é que uma rede com largura 

de banda de uso exclusivo do EB, com a finalidade de transmissão de dados e informações 

sigilosas ou de acesso restrito, prezando pela segurança e salvaguarda das informações. 

 

2.6 O Processamento das Informações de Acesso Restrito do Pagamento de Pessoal do 
EB 

As informações de acesso restrito relativas ao Pagamento de Pessoal do EB são 

publicadas em Boletim de Acesso Restrito, também chamado de Boletim Reservado. O BAR 

formaliza a solicitação e a determinação do Cmt OM para que seja realizada determinada 

ação. 

No BAR são publicadas todas as informações relativas ao processo de pagamento de 

pessoal, uma vez que estas informações contêm dados pessoais e reservados, devendo ser 

manipuladas somente pelos militares que trabalham nessa área. 

As informações relativas ao pagamento de pessoal são analisadas na OM de origem do 

militar interessado, sendo processadas e levadas ao conhecimento do Cmt através do BAR, 

onde ele confere e assina dando a ordem para que seja processada. Porém, esse BAR deve 

seguir até a B Adm Gu SM para ser efetivado, mais precisamente no SPPGu. Tendo em vista 

o trâmite do BAR vir sendo realizado, inicialmente, através do uso do Estafeta (militar cuja 

função é conduzir a documentação e correspondências da OM de origem para o seu destino 

através do meio físico) - aparentemente o meio mais seguro para a tramitação da 

documentação de acesso restrito - nos dias atuais a situação pode ser considerada 

controversa. Questões relativas ao crescimento populacional como o aumento dos índices de 

criminalidade, trânsito caótico em diversos centros urbanos, dentre outros, fez com que a 

Força Terrestre repensasse questões relativas à segurança de informações sigilosas e de 

acesso restrito. 

Com a era digital, o aumento da velocidade e acesso às informações levaram a 

mudanças no uso das comunicações, onde o uso de provedores e da internet passou a ser 

uma necessidade, visto a velocidade e facilidade de utilização. Porém, de acordo com o 

constante na Seção V – Da Segurança das Comunicações, algumas medidas não devem 

deixar de serem entendidas e aplicadas, sendo: 



Art. 121. A comunicação de dados, de qualquer natureza, deverá ser realizada por rede 
de telecomunicações e por serviço de tecnologia da informação fornecido por órgão ou 
entidade da administração pública federal, incluindo empresa pública e sociedade de 
economia mista da União e suas subsidiárias. 
§ 2º Somente deverá ser adotado o serviço de correio eletrônico oferecido por órgão ou 
entidade da administração pública federal. (IGSAS, 2014, p. 37) 

 

Com base no Art. 121 da IGSAS, verifica-se que as informações de acesso restrito 

relativas ao pagamento de pessoal podem ser efetuadas pela rede informatizada, desde que 

o serviço eletrônico utilizado fosse gerenciado por órgão da administração pública federal. 

Atenção especial deve ser dada na utilização do meio digital via internet, pois assim 

como são facilitados o envio e o recebimento de documentos e informações, a vulnerabilidade 

de acesso por pessoas não autorizadas é um fator relevante e primordial no caso do processo 

de pagamento de pessoal. 

 

 

3 O PROCESSO DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EB NA Gu SM APÓS 
IMPLANTAÇÃO DO PRORASAM 

Conforme constante no Item 5.2.2 – Diagrama do processo “Realizar o pagamento de 

pessoal” (Contrato Nº 022/2014-SG4.2/EME – Gestão dos Processos Organizacionais, p. 16), 

o pagamento de pessoal tem início a partir da solicitação por parte do militar interessado, 

através de uma solicitação via documento ou por verificação do direito, à que faz jus, por 

parte da Administração. Por exemplo, no caso do nascimento de um dependente do militar, o 

mesmo faz jus ao recebimento do Auxílio Natalidade e dos 20 dias para acompanhamento do 

recém-nascido – porém somente será solicitado o referido auxílio e efetivado os dias à que 

faz jus após o mesmo informar o nascimento oficialmente através de documento formal 

assinado, contendo em anexo a certidão de nascimento autenticada. Dessa forma, o 

reconhecimento se dará através das solicitações que, depois de verificadas e confirmadas, 

são publicados em Boletim de Acesso Restrito (BAR) da OM de vinculação do militar (por 

conter dados e/ou informações pessoais). Após assinatura do BAR pelo Comandante da OM, 

a (s) folha (s) do boletim contendo as informações referentes aos direitos remuneratórios deve 

chegar na B Adm Gu SM, mais precisamente na repartição denominada Seção de Pagamento 

de Pessoal da Guarnição (SPPGu). 

A SPPGu realiza seus trabalhos baseados nas informações de alterações/implantações, 

dos direitos remuneratórios dos militares/servidores civis/inativos/pensionistas, que são 

publicados no BAR das OM Gu SM. Para que os trabalhos sejam iniciados, as cópias das 

folhas do BAR das OM com as informações e/ou solicitações devem dar entrada na SPPGu. 



A tramitação do BAR das OM vinculadas para a B Adm Gu SM, objeto desse trabalho, 

sofreu algumas alterações ao longo dos tempos. Inicialmente, o BAR, após assinado pelo Cmt 

OM, eram providenciadas cópias autenticadas e encaminhadas da OM vinculada para a B 

Adm Gu SM por meio físico, com o uso do Estafeta, acompanhado do ofício de remessa. 

Além de causar alguns atrasos tendo em vista a demora da assinatura do mesmo na própria 

OM, assim como a situação do estafeta ter diversos locais para passar durante a sua rota de 

serviço. 

Visando dar celeridade na tramitação da documentação de acesso restrito, passou-se a 

adotar um novo método: o BAR era escaneado e entregue na Seção de Inteligência da 

própria OM, onde passou a ser encaminhado por meio digital, através de uma pasta 

compartilhada por meio da internet, sem criptografia alguma. Por se tratar de informações 

sensíveis e tendo em vista o quesito segurança, foi proibido o uso da pasta compartilhada e 

passou a ser usado um e-mail no provedor Zimbra (HTTPS://webmail.citex.eb.mil.br/), cujo 
controle e segurança são feitos pelo CITEx. 

Porém, a partir do abril de 2018, por determinação do Comando desta Guarnição e sob 

orientação do Centro de Inteligência do Exército (CIE) ficou determinado que o trâmite de 

documentos de acesso restrito deveria voltar a ser por intermédio de Estafeta da OM, 
acompanhado do referido ofício de remessa, devendo ser efetuada a entrega do documento 
físico assinado, até o dia 20 de cada mês, à Divisão de Instrução e Inteligência da B Adm Gu 

SM, que protocolará e posteriormente repassar à SPP/Gu, conforme DIEx nº 1223-SPP Gu/B 

Adm Gu SM, de 16 de abril de 2018, em anexo. 

Dessa forma, através de consulta dos processos realizados no ano de 2018 e das 

informações transmitidas pelos militares/servidores encarregados do processamento do 

pagamento de pessoal no SPPGu verifica-se que as mudanças que ocorrem na tramitação da 

documentação restrita, deixaram o processo com demasiada lentidão, em prol da segurança. 

Em decorrência da lentidão e, fruto de reuniões e questionamentos acerca do nível de 

Segurança versus Celeridade do processo, foi proposta uma solução para ser avaliada pelo 

Comandante da 3ª Divisão de Exército e da Gu SM. Fruto deste trabalho em desenvolvimento 

desde início de 2018 ficou definido que: 

 1. Informo às Organizações Militares (OM) da Guarnição de Santa Maria, que a partir 
desta data, os Boletins de Acesso Restrito (BAR) que possuem assuntos relativos ao 
Pagamento de Pessoal, poderão ser remetidos à Seção de Pagamento de Pessoal da 
Guarnição (SPPGu) da seguinte forma: 
a. as OM que possuírem senha de e-mail ZIMBRA criptografado, recebido do Comando 
Militar do Sul (CMS), poderão enviar o BAR em arquivo PDF, contendo a assinatura do 
Cmt, para e acompanhado do respectivo DIEx o endereço s2@badmgusm.eb.mil.br, 
desta B Adm; e 
b. no caso das OM que não possuírem, deverão continuar enviando o BAR fisicamente, 
mediante protocolo, entregue na 2ª Seção da B Adm. 



(DIEx nº 2842-SPP Gu/B Adm Gu SM – CIRCULAR, de 8 de agosto de 2018), em 
anexo. 

  

Dessa maneira, verifica-se que um passo foi dado, mudando o envio do BAR do meio 

físico para o meio digital, dando maior celeridade ao processo. Porém, será que a alternativa 

tomada está dentro dos padrões de segurança exigidos para o trato com a documentação de 

acesso restrito ou sigilosa do EB? 

Após a análise efetuada pela empresa MEMORA Processos Inovadores de 2015, 

verifica-se que as causas da perda de velocidade na tramitação da documentação de acesso 

restrito (BAR) pelas OM vão além das duas apresentadas pela empresa em seu relatório. 

Uma das causas dessa lentidão estava sendo a remessa do BAR de forma física através de 

um militar cuja função denomina-se Estafeta, fato este que mudou somente em meados de 

2018, conforme determinação do Cmt 3ª DE através do DIEx Nr 2842-SPP Gu/B Adm Gu SM 

– CIRCULAR, de 8 de agosto de 2018. Tal fato ocorreu tendo em vista os Agentes da 

Administração Militar envolvidos no processo de pagamento de pessoal verificarem que os 

BAR, por diversas vezes não chegava ao seu destino no mesmo dia, levando em média 24 

(vinte e quatro) a 72 (setenta e duas) horas para dar entrada no SPPGu. Os possíveis motivos 

para o atraso são o próprio Estafeta atrasar no próprio deslocamento ou na sua rota, assim 

como em decorrência de atividades desenvolvidas na guarnição envolvendo os Cmt OM, 

resultando no atraso para o despacho e assinatura do BAR. 

Outra questão é a segurança e sigilo das informações de acesso restrito no processo de 

pagamento de pessoal, que por ser imprescindível impõe a necessidade de análise e 

validação de quaisquer mudanças na tramitação da documentação reservada. Dessa forma, a 

mudança do envio do BAR das OM vinculadas a B Adm Gu SM da forma física para a digital 

(pela internet) aumentaria a velocidade na tramitação e consequente processamento do 

pagamento de pessoal. Porém, como fazer tal mudança sem incorrer na quebra do sigilo 

dessas informações no meio digital? 

3.1 Ferramenta para aumentar a velocidade de tramitação das Informações de Acesso 
Restrito no Processo de Pagamento de Pessoal. 

Após o mapeamento do processo de pagamento de pessoal da Gu de Santa Maria, 

verifica-se que algumas oportunidades de melhorias poderão ser analisadas e implantadas 

com a finalidade de aumentar a velocidade de tramitação da documentação de acesso restrito 

utilizado no mesmo. 

A primeira oportunidade de melhoria seria a utilização da Rede Mercúrio, sob supervisão 

do CIE, para o envio do BAR à B Adm Gu SM, através do processamento pelo Setor de 

Pagamento de Pessoal e criptografia e encaminhamento pela Seção de Inteligência das OM 



vinculadas. Dessa forma a Seção de Inteligência da OM vinculadas receberia o BAR 

digitalizado e assinado para realizar a criptografia e envio para a Seção de Inteligência da B 

Adm Gu SM, que decriptografaria e encaminharia a SPPGu.  Dessa forma, caso a Rede 

Mercúrio apresentasse algum problema o sistema alternativo a ser usado pela Seção de 

Inteligência das OM vinculadas seria o WEBMAIL ZIMBRA. 

Fazendo uma consulta aos militares da Seção de Inteligência e da Seção de Informática 

que do Cmdo da 3ª DE, questionados sobre o assunto, os mesmos afirmaram que o 

WEBMAIL ZIMBRA não estaria totalmente seguro para envio das informações sem o uso de 

criptografia, haja vista estar disponível para acesso em qualquer microcomputador em 

qualquer lugar, ou seja, qualquer pessoa de posse do e-mail utilizado para a tramitação do 

BAR poderia tentar descobrir a senha ou hackeá-lo, tendo acesso as informações de pessoal 

contidas nos boletins. Por isso é obrigatório o uso da criptografia na documentação de acesso 

restrito, afirmaram os militares. Então, como pode-se tentar resolver esse problema? 

A solução proposta seria a solicitação ao CIE para utilização da REDE Mercúrio para 

envio e recebimento de documentação de acesso restrito relativas ao processo de pagamento 

de pessoal. Dessa forma o BAR chegaria ao seu destino imediatamente após despacho do 

Cmt OM à Base Adm SM, maximizando a eficiência e a velocidade do processo e 

solucionando uma deficiência ainda presente no processo de pagamento de pessoal efetuado 

pelo SPPGu da B Adm Gu SM após o Programa de Racionalização Administrativa de Santa 

Maria – PRORASAM, com total segurança e sigilo. 

 

 

 

 

4 MATERIAL E MÉTODO 

Essa pesquisa constitui-se de um estudo de caso, de caráter exploratório, realizada por 

meio da análise de dados secundários, valendo-se do processo de pagamento de pessoal na 

Gu de Santa Maria após a implantação do PRORASAM, onde se procurou mapear todo o 

processo de forma a verificar onde a tramitação apresentava sinais de perda de velocidade, 

com intuito de sugerir-se oportunidade de melhoria para maximizar a eficiência, eficácia e 

efetividade da racionalização administrativa existente. 

Constitui-se, também, de pesquisa documental, onde o material utilizado foram 

documentos internos do EB, legislação específica do processamento do pagamento de 

pessoal do EB, além de portarias e separatas contendo atualizações processuais recentes, 



tendo em vista ser uma legislação bastante ampla e extensa e trabalhos apresentados por 

militares acerca do assunto. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Seguem-se as considerações referentes a necessidade de aumento na velocidade de 

tramitação da documentação de acesso restrito relativo ao pagamento de pessoal, após 

implantação do PRORASAM na guarnição de Santa Maria. 

Na análise das informações relativas ao Programa de Racionalização Administrativa no 

Exército, onde a Guarnição de Santa Maria – RS foi a pioneira no processo, pode-se verificar 

a importância da gestão na administração, desde o estudo referente à missão da organização 

até o mapeamento de todos os processos, visando otimizar o tempo e os recursos humanos 

empenhados nas atividades, evitar o retrabalho e proporcionar efetividade e qualidade nos 

processos. 

 Dado ênfase ao processo de pagamento de pessoal na Gu SM após efetivada a 

racionalização administrativa em 2015, nota-se que o mapeamento e o diagnóstico 

apresentado pela empresa contratada MEMORA Processo Inovadores, ficou evidenciado o 

mapeamento de todo caminho percorrido para a efetivação do pagamento de pessoal, os 

recursos humanos empregados e necessários e as oportunidades de melhoria propostas pela 

referida empresa. 

Entretanto, após a racionalização administrativa e centralização do pagamento de 

pessoal na B Adm Gu SM, foi verificado pela equipe que trabalha no SPPGu (Seção onde são 

implantadas/lançadas as alterações de pagamento) a possibilidade de maximizar a eficiência, 

eficácia e efetividade do processo através do aumento na velocidade de tramitação da 

documentação de acesso restrito envolvidas na atividade. 

Para chegar ao resultado pretendido foram verificadas referências bibliográficas e 

documentos específicos com intuito de apresentar uma solução adequada e dentro dos 

parâmetros de segurança exigidos nos processos envolvendo documentação de acesso 

restrito e/ou sigilosa. 

A proposta apresentada ao final deste trabalho é migrar a tramitação da documentação 

de acesso restrito do meio físico para o meio digital, usando a rede de dados (internet) 

através do envio dos Boletins de Acesso Restrito (BAR) escaneados e criptografados através 

do sistema de criptografia denominado S2-A2, que será encaminhado através da Rede 

Mercúrio, ambos sob gerência e coordenação do Centro de Inteligência do Exército. Para tal o 



passo inicial a ser feito é solicitar a criação de uma conta na Rede Mercúrio para a B Adm Gu 

SM, a ser utilizada pelos militares da Seção de Inteligência para o envio da documentação 

utilizada no pagamento de pessoal. Após a criação da conta somente ser efetuado uma 

Ordem de Serviço (OI) regulando a tramitação da documentação e as questões relativas à 

manipulação da documentação de acesso restrito do pagamento de pessoal. 

Com isso o processo de pagamento de pessoal estará alinhado com a gestão e 

qualidade, servindo de modelo para implementação nas demais guarnições que estiveram 

seus processos centralizados após a racionalização administrativa em implantação dentro 

Exército Brasileiro. 
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BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA 
 
 
 
DIEx nº 1223-SPP Gu/B Adm Gu SM – CIRCULAR 
EB: 65402.002685/2018-89 
 

 
 
 

Santa Maria, RS, 16 de abril de 2018. 
 
 
 
Do Comandante da Base Administrativa da Guarnição de Santa Maria 
Ao Sr Ass Ges OPIP, Ch Div Pes, Comandante da 3ª Companhia de Comunicações 

Blindada, Comandante da 6ª Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada, Comandante da 
Companhia Comando da 3ª Divisão de Exército, Comandante da Companhia Comando da 6ª 



Brigada de Infantaria Blindada, Comandante do 1º Regimento de Carros de Combate, 
Comandante do 26º Pelotão de Polícia do Exército, Comandante do 29º Batalhão de 
Infantaria Blindado, Comandante do 3° Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado, 
Comandante do 4º Batalhão Logístico, Comandante do 6º Esquadrão de Cavalaria 
Mecanizado, Comandante do Centro de Adestramento Sul, Comandante do Centro de 
Instrução de Blindados, Comandante do Colégio Militar de Santa Maria, Comandante do 
Parque Regional de Manutenção da 3ª Região Militar, Diretor do Campo de Instrução de 
Santa Maria, Diretor do Depósito de Subsistência de Santa Maria, Diretor do Hospital Geral de 
Santa Maria, Ajudante Geral do Comando da 3ª Divisão de Exército, Ajudante Geral do 
Comando da 6ª Brigada de Infantaria Blindada 

 
Assunto: tramitação de documentação referente a Pagamento de Pessoal na Guarnição 
 
 
1. A Seção de Pagamento de Pessoal da Guarnição (SPPGu), enquadrada por esta 

Base, realiza seus trabalhos baseados nas informações de alterações/implantações, dos 
direitos remuneratórios dos militares/servidores civis/inativos/pensionistas, que são publicados 
nos Boletins de Acesso Restrito (BAR) das Organizações Militares (OM) da Guarnição de 
Santa Maria. 

 

2. A disponibilização dos Boletins pelas OM que, inicialmente eram através da pasta 
BAR e posteriormente pelo e-mail criado especificamente para comunicação direta entre a 
SPPGu e OM, não poderão mais serem utilizados. 

 

3. Por determinação do Comando desta Guarnição, no que diz respeito ao trâmite de 
documentos de acesso restrito, oriento às OM da Gu/SM que, a partir desta data, a 
tramitação dos BAR deverá ser por intermédio de estafeta da OM, acompanhado do referido 
DIEX de remessa, que fará a entrega do documento físico ASSINADO, até o dia 20 de cada 
mês, à Divisão de Instrução e Inteligência da B Adm Gu SM, que irá protocolar e 
posteriormente repassar à SPP/Gu. 

 
4. Informo-vos que os documentos ostensivos (exemplo: consulta margem consignável, 

relação nominal, etc.…) deverão continuar a serem remetidos diretamente para a SPPGu 
através do E-mail ZIMBRA, de cada OM. 

 
 
 
 
 
 

IURY NICHOLAU TSCHUDAR - TC 
Comandante da Base Administrativa da Guarnição de Santa Maria 

 
 
 
 
 

"SIGAM-ME OS QUE FOREM BRASILEIROS: 150 ANOS DA BATALHA DE ITORORÓ" 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA 
 
 
 
DIEx nº 2842-SPP Gu/B Adm Gu SM – CIRCULAR 
EB: 65402.005856/2018-21 
URGENTE 

 
Santa Maria, RS, 8 de agosto de 2018. 

 
 

Do Comandante da Base Administrativa da Guarnição de Santa Maria 
Ao Sr Chefe do Estado-Maior da 3ª Divisão de Exército, Chefe do Estado-Maior da 6ª 

Brigada de Infantaria Blindada, Comandante da 3ª Companhia de Comunicações Blindada, 
Comandante da 6ª Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada, Comandante da 
Companhia Comando da 3ª Divisão de Exército, Comandante da Companhia Comando da 6ª 
Brigada de Infantaria Blindada, Comandante do 1º Regimento de Carros de Combate, 
Comandante do 26º Pelotão de Polícia do Exército, Comandante do 29º Batalhão de 
Infantaria Blindado, Comandante do 3° Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado, 
Comandante do 4º Batalhão Logístico, Comandante do 6º Esquadrão de Cavalaria 
Mecanizado, Comandante do Centro de Adestramento Sul, Comandante do Centro de 
Instrução de Blindados, Comandante do Colégio Militar de Santa Maria, Diretor do Campo de 
Instrução de Santa Maria, Diretor do Depósito de Subsistência de Santa Maria, Diretor do 



Hospital Geral de Santa Maria, Diretor do Parque Regional de Manutenção da 3ª Região 
Militar 

 
Assunto: envio do BAR à SPPGu 
 
 
1. Informo às Organizações Militares (OM) da Guarnição de Santa Maria, que a partir 

desta data, os Boletins de Acesso Restrito (BAR) que possuem assuntos relativos à 
Pagamento de Pessoal, poderão ser remetidos à Seção de Pagamento de Pessoal da 
Guarnição (SPPGu) da seguinte forma: 

a. As OM que possuírem senha de e-mail ZIMBRA criptografado, recebido do Comando 
Militar do Sul (CMS), poderão enviar o BAR em arquivo PDF, contendo a assinatura do Cmt e 
acompanhado do respectivo DIEx, para o endereço s2@badmgusm.eb.mil.br, desta  B 
Adm; e 

b. No caso das OM que não possuírem, deverão continuar enviando o BAR 
fisicamente, mediante protocolo, entregue na 2ª Seção da B Adm. 

 

2. Face o exposto, as dúvidas poderão ser esclarecidas através do RITEX 833 4391. 
 

IURY NICHOLAU TSCHUDAR - TC 
Comandante da Base Administrativa da Guarnição de Santa Maria 

 
"SIGAM-ME OS QUE FOREM BRASILEIROS: 150 ANOS DA BATALHA DE ITORORÓ" 

mailto:s2@badmgusm.eb.mil.br
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