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RESUMO 
 

Este trabalho aborda a informatização do processo de controle disciplinar de cabos e soldados no 
4º Batalhão de Comunicações. Tal abordagem se justifica tendo em vista a importância da disciplina no 
âmbito da carreira militar e, também, pela importância da utilização de sistemas de informação para a 
melhoria dos processos existentes nas organizações. O objetivo deste trabalho é apresentar os principais 
benefícios da implantação de um sistema informatizado para a melhoria do processo de controle 
disciplinar de cabos e soldados nas organizações militares. Esta tarefa será conseguida mediante uma 
revisão bibliográfica sobre os principais aspectos que compõem o tema em estudo e por uma coleta de 
dados realizada por meio de aplicação de questionários. O estudo comprovou os benefícios da 
informatização do processo de controle disciplinar utilizado no 4º Batalhão de Comunicações, como 
ferramenta para realizar o controle e gerenciamento de informações e na tomada de decisão nos 
processos relativos aos cabos e soldados. 
 
Palavras-chave: Gerenciamento de Processos. Sistemas Informatizados. Controle Disciplinar. 

 
 
ABSTRACT 
 
This work deals with the computerization of the process of disciplinary control of soldiers in the 4th 
Communications Battalion. Such an approach is justified in view of the importance of discipline within the 
military career and also the importance of the use of information systems for the improvement of existing 
processes in organizations. The objective of this work is to present the main benefits of the 
implementation of a computerized system to improve the process of disciplinary control of cables and 
soldiers in military organizations. This task will be achieved through a literature review on the main 
aspects that make up the theme under study and for a data collection through the application of 
questionnaires. The study proved the benefits of computerization of the disciplinary control process used 
in the 4th Communications Battalion, as a tool to perform control and information management and 
decision making in the processes related to soldiers. 
 
Keywords: Process Management. Computerized Systems. Disciplinary Control. 
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A INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE CONTROLE DISCIPLINAR DE CABOS E 
SOLDADOS NO 4° BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES 

 

  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A globalização e as transformações que vem ocorrendo no cenário Mundial têm obrigado 

as empresas a buscar meios e utilizar estratégias para se adaptarem as constantes mudanças do 

mundo atual, na busca pela sobrevivência e para se tornarem mais competitivas. 

Nas organizações públicas e privadas, por menor que sejam, grande parte dessas 

transformações decorrem do volume cada vez maior de dados e informações a processar. A 

consequência é a necessidade de aperfeiçoamento dos processos de gestão organizacional para se 

adequarem às novas demandas. 

O aperfeiçoamento dos processos organizacionais face, sobretudo, às transformações 

tecnológicas, sociais, econômicas e culturais passa pelo emprego de um sistema de informação, a 

fim de possibilitar a tomada de decisões cada vez mais rápidas e eficientes, uma vez que a 

informação passou a ter um valor estratégico nas organizações. 

Nesse sentido, as empresas passaram a investir em sistemas de informação e tecnologia, 

pois estes fazem com que as organizações se tornem ágeis e cada vez mais eficazes e eficientes.  

Dessa forma, este trabalho aborda a importância da utilização de sistemas de informação 

para a melhoria dos processos existentes nas organizações. 

 O objetivo deste estudo é analisar o emprego de sistemas de informação no processo de 

controle disciplinar referente aos cabos e soldados no 4º Batalhão de Comunicações e identificar 

os benefícios da informatização desse processo. 

O controle e a gestão da disciplina militar e dos recursos humanos nas organizações 

militares empregando meios eficientes influencia o desempenho organizacional. 

A pesquisa foi realizada com base numa revisão bibliográfica e documental sobre os 

principais assuntos que compõem o tema em estudo. O objetivo foi, em primeiro lugar, identificar 

as contribuições científicas de autores sobre o tema. O conhecimento das diversas contribuições 

científicas proporcionou uma visão geral sobre o assunto, amparou os argumentos apresentados, 

possibilitando dessa maneira o desenvolvimento da pesquisa. 
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A realização de um estudo de caso no 4º Batalhão de Comunicações possibilitou a 

identificação do problema existente na organização militar, analisando as suas evidências, 

desenvolvendo argumentos lógicos, a fim de realizar uma avaliação e propor uma solução. 

Ao longo da pesquisa também foi utilizado um instrumento de coleta de informação. Foi 

aplicado um questionário com o objetivo de gerar dados necessários para se verificar se os 

objetivos da pesquisa foram atingidos. 

Este trabalho está estruturado em sete capítulos, iniciados pela Introdução. O segundo 

capítulo apresenta uma visão geral do processo de controle disciplinar de cabos e soldados nas 

organizações militares. Enfatiza a importância da disciplina para o funcionamento harmônico das 

organizações militares, aborda conceitos teóricos a respeito das transgressões e punições 

disciplinares e descreve de forma sintética como se desenvolve o processo de apuração de 

transgressão disciplinar. 

O terceiro capítulo aborda os sistemas de informação e a resolução de problemas 

organizacionais. Este assunto é abordado de forma mais detalhada abordando seus principais 

conceitos, identificando a importância dos sistemas de informação para as organizações e as 

dimensões que compõem os sistemas de informação, bem como é apresentado uma breve 

introdução a respeito do processo de resolução de problemas. 

A informatização do processo de controle disciplinar dos cabos e soldados no 4º Batalhão 

de Comunicações é apresentada no quarto capítulo. Neste capítulo encontram-se as principais 

características do serviço militar de cabos e soldados, uma abordagem do problema 

organizacional identificado na organização militar e é realizada a apresentação de forma 

detalhada do sistema informatizado “Caderneta do Comandante de Fração” desenvolvido e 

empregado para realizar o controle disciplinar de cabos e soldados no 4º Batalhão de 

Comunicações. 

No quinto capítulo foi apresentado o material utilizado e os procedimentos realizados no 

desenvolvimento da pesquisa. 

No sexto capítulo serão apresentados os resultados de uma pesquisa de campo realizada 

mediante a aplicação de um questionário direcionado ao universo de Oficiais, subtenentes e 

sargentos das organizações militares do Exército Brasileiro. A realização da presente pesquisa de 

campo teve por finalidade conhecer como as organizações militares realizam o controle 
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disciplinar dos cabos e soldados e, ainda, identificar os principais benefícios do emprego de um 

sistema informatizado para realizar o controle disciplinar. 

O sétimo capítulo apresenta os principais benefícios alcançados com o aperfeiçoamento do 

processo de controle disciplinar de cabos e soldados, contribuindo para tornar o processo mais 

eficiente e confiável. 

 

2 O CONTROLE DISCIPLINAR DE CABOS E SOLDADOS 

 

2.1 A DISCIPLINA MILITAR 

 

A disciplina, juntamente com a hierarquia, são os alicerces basilares das Forças Armadas. 

São os valores que representam os pilares da instituição. 

Segundo o Exército Brasileiro (2002) a disciplina militar baliza-se pelo irrestrito e fiel 

cumprimento das normas e ordenamentos militares por todos os integrantes. Nesse sentido, a 

exteriorização da correção de atitudes, o atendimento às ordens de superiores, a dedicação ao 

trabalho e a cooperação voluntária são manifestações essenciais da disciplina. 

É importante salientar, dessa forma, que o conceito de disciplina militar é muito mais 

amplo do que o estereótipo de “manda quem pode e obedece quem precisa ou tem juízo”, mas 

sim, se caracteriza pela rigorosa observância das leis e regulamentos e pela prática das 

manifestações essenciais da disciplina militar (veja a Figura 1). 

 

Figura 1 – Disciplina militar. 

 

Fonte: BRASIL (2014). 

 

De acordo com Carvalho Filho (2015) a disciplina funcional é uma situação típica e comum 

existente no âmbito da Administração Pública e caracteriza-se pelo acatamento integral que os 
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agentes da administração pública devem ter para com os preceitos que os regem, em 

cumprimento aos deveres a eles são impostos. 

Mais uma vez depreende-se da conceituação do autor a amplitude que o termo disciplina 

engloba. Desta forma, a disciplina não é apenas uma situação exclusiva da administração militar, 

mas sim característica presente na Administração Pública como um todo, onde cada um de seus 

integrantes está sujeito ao cumprimento de obrigações. 

A disciplina é importante, pois possibilita o correto funcionamento das instituições, de 

acordo com as leis e normas que as regem. Sem o acatamento às normas as organizações se 

tornam ineficientes e incapazes de atingirem seus objetivos organizacionais, bem como podem 

acabar por desaparecer. Fato este que instituições religiosas e militares subsistiram com base nos 

princípios da disciplina. 

Rêgo (2012, p. 8) afirma que: “a disciplina é o regime que torna possível o funcionamento 

da organização, facilita as relações de subordinação entre os militares e permite a observância das 

leis, regulamentos, diretrizes, preceitos, normas e ordens”. 

Desta forma, o autor ratifica a importância da disciplina para o funcionamento harmônico 

das instituições, facilitando as relações interpessoais no ambiente organizacional e, ainda, numa 

última estância, contribuindo para o cumprimento dos ordenamentos legais em vigor. 

 

2.2 AS TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES 
 

As transgressões disciplinares caracterizam-se como uma ação contrária as normas e 

ordenamentos em vigor. 

De acordo com o Exército Brasileiro (2002) transgressão disciplinar é: 

toda a ação praticada pelo militar contrária aos preceitos estatuídos no ordenamento 

jurídico pátrio ofensiva à etica, aos deveres e às obrigações militares, mesmo na sua 

manifestação elementar e simples ou, ainda, que afete a honra pessoal, o pundonor 

militar e o decoro da classe. (p. 6). 

 

Assim, é dever do militar, em todas as oportunidades, pautar a sua conduta pelo 

profissionalismo e em um comportamento baseado na ética, buscando de forma permanente 

respeitar as leis e os regulamentos militares. 

Por sua vez, Carvalho Filho (2015) frisa que as infrações se caracterizam por condutas que 

desrespeitam normas administrativas. Nesse mesmo sentido, a ALERJ (1979) conceitua infração 
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disciplinar como uma ação ou omissão realizada por um de seus integrantes que vá de encontro 

com os valores morais e sociais da função pública e que desrespeitem a hierarquia e disciplina. 

Fica claro então, dessa forma, que é responsabilidade de todos os integrantes da 

Administração Pública observar os deveres e proibições relacionados às atribuições do cargo, 

função ou emprego de que estão investidos, os quais estão contidos na Constituição Federal e nos 

respectivos estatutos dos entes políticos da Federação. 

Como regra geral, de acordo com o Exército Brasileiro (2002) o Regulamento Disciplinar 

do Exército especifica as transgressões disciplinares e estabelece as normas relativas às punições 

disciplinares no Exército. As transgressões disciplinares estão especificadas no Anexo I deste 

regulamento, sendo que todos os militares do Exército na ativa, na reserva remunerada e os 

reformados estão sujeitos a este Regulamento. 

O Regulamento Disciplinar do Exército (2002, p. 6) ainda cita: “Todo militar que tiver 

conhecimento de fato contrário à disciplina, deverá participá-lo ao seu chefe imediato, por 

escrito”. Portanto, cada militar colabora para a manutenção da disciplina, não só evitando o 

cometimento de transgressões disciplinares, mas também, assegurando que os fatos contrários à 

disciplina sejam levados ao conhecimento das autoridades competentes. 

 

2.3 AS PUNIÇÕES DISCIPLINARES 

 

A inobservância dos deveres legais motiva ao militar responsabilidade, implicando na 

instauração de procedimentos para apuração da transgressão e, possivelmente, a aplicação de 

punição disciplinar. 

Nesse sentido, Carvalho Filho (2015, p. 1022) afirma: “cabe à Administração zelar pela 

correção e legitimidade da atuação de seus agentes, de modo que quando se noticia conduta 

incorreta ou ilegítima tem a Administração o poder jurídico de restaurar a legalidade e de punir 

os infratores”.  

Percebe-se que a postura do Estado em relação às infrações é de que a impunidade é 

inaceitável, sendo que quando cometida a infração deve-se aplicar a sanção aos infratores, uma 

vez que prejudica a eficiência do serviço ou, ainda, em última análise, causa danos à 

Administração Pública. 
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Carvalho Filho (2015) descreve ainda: 

 aos agentes superiores é dado o poder de fiscalizar as atividades dos de nível inferior, 

deflui daí o efeito de poderem eles exigir que a conduta destes seja adequada aos 

mandamentos legais, sob pena de, se tal não ocorrer, serem os infratores sujeitos às 

respectivas sanções (p. 72). 
A averiguação de faltas funcionais constitui um poder-dever da Administração. Não se 

pode conceber qualquer discricionariedade nessa atuação, porquanto o princípio da 

legalidade é de observância obrigatória para todos os órgãos administrativos. E, como é 

óbvio, não se observa esse princípio se não for apurado desempenho funcional revestido 

de irregularidade ou de ilegalidade (p. 1023).  
 

Fica claro então que esse poder de fiscalização resulta do sistema hierárquico, o qual se 

traduz como a ordenação da autoridade em diferentes níveis. No entanto, é importante frisar que, 

segundo o Exército Brasileiro (2002) a competência para a aplicação das punições disciplinares 

não é definida apenas pela ascendência hierárquica, mas sim pelo cargo ocupado. 

Segundo o Exército Brasileiro (2002) a aplicação da punição disciplinar visa a preservar a 

disciplina e, ainda, servir de procedimento educativo ao transgressor e aos demais elementos do 

grupo a que pertence. 

Nesse mesmo sentido, o Exército Brasileiro (2002) destaca, ainda, a importância do 

julgamento e da aplicação da punição disciplinar serem realizadas com base na justiça, 

serenidade e imparcialidade, a fim de que o punido tenha convicção de que o ato sancionatório se 

inspira exclusivamente no cumprimento do dever. 

Ocorre que, ao assegurar a responsabilização dos militares pelo cometimento de 

transgressões disciplinares, o que quer o regulamento, antes de tudo, é preservar a disciplina, que 

é um dos pilares fundamentais do Exército. Busca-se, também, o benefício educativo do punido e 

da coletividade a que pertence, desestimulando o cometimento de novas transgressões. 

 

2.4 O PROCESSO DE APURAÇÃO DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR 

 

O processo de apuração de transgressão disciplinar tem por objetivo normatizar a apuração 

das transgressões disciplinares, bem como, averiguar a ocorrência de transgressões por parte dos 

militares.  

Neste contexto, Carvalho Filho (2015, p. 1022) descreve o processo administrativo 

disciplinar como: “instrumento formal através do qual a Administração apura a existência de 

infrações praticadas por seus servidores e, se for o caso, aplica as sanções adequadas”. 
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Em função disto, se faz necessário obedecer ao devido processo legal, ou seja, seguir 

rigorosamente todo o procedimento formal previsto em lei para suscitar a punição. 

Por sua vez, o Exército Brasileiro (2002) define que o processo de apuração de transgressão 

disciplinar tem por objetivo padronizar a concessão do contraditório e da ampla defesa e, ainda, 

auxiliar a autoridade competente na tomada de decisão referente à aplicação de punição 

disciplinar. 

Dessa forma, para que seja realizada a apuração com base nos ordenamentos legais 

previstos e no princípio de justiça e de imparcialidade é obrigatório observar uma série de 

procedimentos formais. 

Segundo o Exército Brasileiro (2002), o processo de apuração de transgressão disciplinar 

pode ser descrito sinteticamente, de acordo com o mapeamento de processo abaixo: 

 

Figura 2 – Mapeamento de um processo de apuração de transgressão disciplinar de cabo/soldado. 

 

Fonte: O Autor (2018). 
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Por fim, qualquer que seja a punição disciplinar, mesmo de natureza leve, demanda a 

instauração de processo administrativo disciplinar, a fim de assegurar a garantia do contraditório 

e ampla defesa ao militar acusado da prática de fato considerado pelo regulamento como passível 

de punição. 

 

3 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

ORGANIZACIOMNAIS 

 

3.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

De modo bastante simples, podemos definir os sistemas de informação como grupos de 

processos constituídos por processos menores que interagem entre si capazes de gerar 

informações. 

Segundo Laudon e Laudon (2010, p. 12) um sistema de informação pode ser definido 

como: “conjunto de componentes inter-relacionados que coletam, processam, armazenam e 

distribuem informações destinadas a apoiar a tomada de decisões, a coordenação e o controle de 

uma organização”. 

Nesse mesmo contexto, de acordo com O’Brien (2004, p. 6) um sistema de informação é: 

“um conjunto organizado de pessoas, hardware, software, redes de comunicações e recursos de 

dados que coleta, transforma e dissemina informações em uma organização”. 

Verifica-se que os sistemas de informação podem conter uma grande quantidade de dados 

relevantes sobre o universo ao qual estão inseridos. Dados estes que depois de analisados e 

processados podem se transformar em informações úteis. 

Laudon e Laudon (2010) afirmam que a necessidade de resolver problemas e reagir a 

mudanças é o principal motivo que leva as organizações a empregarem sistemas de informação. 

Por sua vez, Batista (2004, p. 39) reconhece que “... o objetivo de usar os sistemas de 

informação é a criação de um ambiente empresarial em que as informações sejam confiáveis e 

possam fluir na estrutura organizacional”. 

Três são as atividades básicas responsáveis por produzir as informações que as 

organizações necessitam, de acordo com Laudon e Laudon (2010), conforme a Figura 3: 

- a entrada (coleta de dados brutos de dentro da organização ou de seu ambiente externo); 

- o processamento (conversão dos dados brutos em uma forma mais significativa); e 

- a saída (transferência das informações processadas aos elementos que as utilizarão). 
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Figura 3 – Funções de um sistema de informação. 

 

Fonte: Laudon e Laudon (2010, p. 13). 

 

Ainda, segundo Laudon e Laudon (2010) é essencial que os sistemas de informação 

forneçam uma informação de retorno (feedback) para que os membros da organização tenham 

condições de avaliar ou até mesmo realizar a correção da fase de entrada. 

Em função disto, verifica-se que as informações fornecidas pelos sistemas de informação 

podem auxiliar na visualização de inúmeros aspectos organizacionais importantes, na tomada de 

decisões e na solução de problemas. 

Dessa forma, podemos afirmar que a solução para a resolução de problemas 

organizacionais existentes, muitas vezes passa pelo emprego de sistemas de informação, diante 

de um complexo e difícil universo que as organizações vivenciam diariamente. 

 

3.2 A IMPORTÂNCIA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AS ORGANIZAÇÕES 

 

O surgimento de um novo paradigma que valoriza o capital intelectual, conhecido como a 

Era da Informação, levou ao surgimento de uma demanda grande e crescente por informações o 

que impulsionou o desenvolvimento dos sistemas de informação. 

Não é fácil avaliar quantitativamente os benefícios gerados por um sistema de informação, 

contudo Oliveira (2002) afirma que um sistema de informação pode trazer os seguintes benefícios 

(veja o Quadro 1): 
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Quadro 1 – Benefícios dos sistemas de informação. 

BENEFÍCIOS 

- Redução dos custos das operações. 

- Melhoria na produtividade. 

- Melhoria nos serviços realizados e 

oferecidos. 

- Melhoria na tomada de decisões, por meio 

do fornecimento de informações mais rápidas 

e precisas. 

- Redução do grau de centralização de 

decisões na empresa. 

- Melhoria na adaptação da empresa para 

enfrentar os acontecimentos não previstos. 

 

- Melhoria no acesso às informações, 

proporcionando relatórios mais precisos e 

rápidos, com menor esforço. 

- Estímulo de maior interação dos tomadores de 

decisão. 

- Fornecimento de melhores projeções dos 

efeitos das decisões. 

- Melhoria na estrutura organizacional, para 

facilitar o fluxo de informações. 

- Melhoria na estrutura de poder, 

proporcionando maior poder para aqueles que 

entendem e controlam os sistemas. 

 

Fonte: Oliveira (2002, p. 31). 

 

Assim pensando, verifica-se que os sistemas de informação têm condições de promover 

impactos significativos nas organizações. 

Por outro lado, Rezende e Abreu (2000) citam alguns aspectos necessários para que a 

empresa possa usufruir as vantagens dos Sistemas de Informação: 

- O envolvimento da alta e média gestão; 

- A atenção específica ao fator humano da empresa; 

- A habilidade dos executivos para tomar decisões com base em informações; 

- O conhecimento e confiança no SI; 

- Existência de e/ou informações relevantes e atualizadas; e 

- A adequação custo-benefício (p. 121). 

Compreende-se com os autores mencionados que o emprego de sistemas de informação 

proporciona efetivamente benefícios para as organizações e seus usuários. É inegável o auxílio na 

execução dos diversos processos organizacionais, possibilitando assim atender as necessidades 

das mesmas e o cumprimento das metas. 
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3.3 DIMENSÕES DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

Ao analisar de forma mais ampla é possível identificar que quando se fala em sistemas de 

informação não se deve pensar apenas em tecnologia. É importante conhecer as outras dimensões 

que fazem parte dos sistemas de informação. 

De acordo com Laudon e Laudon (2010) os sistemas de informação são constituídos por 

uma combinação de elementos humanos, organizacionais e tecnológicos (veja a Figura 4). 

 

Figura 4 – Dimensões dos sistemas de informação. 

 

Fonte: Laudon e Laudon (2010, p. 14). 

 

Portanto, conhecer aspectos importantes que permeiam as dimensões organizacional, 

humana e tecnológica facilita a compreensão de problemas organizacionais e favorece o emprego 

dos sistemas de informação para a solução destes problemas. 

De acordo com Laudon e Laudon (2010) as dimensões dos sistemas de informação 

abrangem os seguintes aspectos (veja o Quadro 2): 

 

Quadro 2 – Aspectos das dimensões que compõem os sistemas de informações. 

DIMENSÕES 

Organizacional Humana Tecnológica 

- hierarquia das organizações 

- especializações funcionais 

- processos organizacionais 

- comportamento da 

administração 

- treinamento 

- hardware computacional 

- software e tecnologia de 

administração de dados 
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DIMENSÕES 

Organizacional Humana Tecnológica 

- cultura 

- grupos internos de interesse 

- atitudes profissionais 

 

- tecnologia de rede e 

telecomunicações 

Fonte: Laudon e Laudon (2010). 

 

Laudon e Laudon (2010, p. 14) afirmam ainda que “os sistemas de informação são parte 

integrante das organizações”. Sendo que cada organização possui características próprias que a 

diferencia de outras. 

Conhecer estas características e identificar como a organização funciona possibilita 

compreender como os sistemas de informação podem transformar as organizações, ao mesmo 

tempo em que as organizações estão determinando a melhor forma de emprego para o uso da 

tecnologia. 

De acordo com Hammer e Champy (1992) a Tecnologia da Informação torna as 

organizações mais eficientes. No mesmo sentido, Rezende (2002) afirma que a Tecnologia da 

Informação é um instrumento poderoso e importante que pode causar modificações nos processos 

organizacionais. 

O emprego de novas tecnologias na área de hardware, software, armazenamento de dados, 

infraestrutura de redes e os serviços de Internet tem gerado novas oportunidades para a adoção de 

mudanças e desenvolvimento das organizações. 

A dimensão humana também exerce uma forte influência no emprego dos sistemas de 

informação. Laudon e Laudon (2010) afirmam que será inútil um sistema de informação, por 

mais avançado que seja, se ele não puder ser utilizado para a solução de problemas. 

As pessoas que fazem parte das organizações nos mais diversos setores e escalas 

hierárquicas influenciam e são influenciadas pelos sistemas de informação que utilizam. Desde o 

desenvolvimento dos sistemas, nos treinamentos, nas atitudes profissionais e no comportamento 

da administração há a interação das pessoas com os sistemas. 
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3.4 PROCESSO DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 

Laudon e Laudon (2010) propõem um modelo simplificado que auxilia no entendimento e 

na solução de problemas organizacionais por meio do emprego de sistemas de informação (veja a 

Figura 5). 

Figura 5 – Modelo para solução de problemas organizacionais. 

 

Fonte: Laudon e Laudon (2010, p. 19) 

 

Ainda, de acordo com os autores supracitados, a identificação do problema é o primeiro 

passo para iniciar o processo de resolução. A identificação do problema pelas pessoas nas 

organizações consiste na confirmação da existência do mesmo, no levantamento das causas e 

suas possíveis soluções. 

Laudon e Laudon (2010) identificam que os principais problemas organizacionais se 

classificam em três dimensões específicas (veja o Quadro 3): 

Quadro 3 – Principais problemas organizacionais. 

PRINCIPAIS PROBLEMAS ORGANIZACIONAIS 

Organizações Pessoas Tecnológica 

- processos organizacionais 

ultrapassados 

- atitudes e cultura pouco 

- falta de treinamento dos 

funcionários 

- dificuldade para avaliar o 

- hardware antigo ou 

insuficiente 

- software ultrapassado 
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PRINCIPAIS PROBLEMAS ORGANIZACIONAIS 

Organizações Pessoas Tecnológica 

colaborativas 

- conflitos políticos 

- ambiente organizacional 

turbulento ou em manutenção 

- complexidade da tarefa 

- recursos inadequados 

desempenho 

- exigências regulatórias legais 

- ambiente de trabalho 

- falta de participação dos 

funcionários e de apoio a eles 

- administração indecisa 

- administração deficiente 

- capacidade inadequada do 

banco de dados 

- capacidade insuficiente de 

telecomunicações 

- incompatibilidade dos velhos 

sistemas 

- mudança tecnológica acelerada 

Fonte: Laudon e Laudon (2010, p. 20). 

 

O segundo passo no processo de resolução de problemas consiste na proposta de soluções 

para os problemas identificados. Segundo Laudon e Laudon (2010) todas as possibilidades de 

soluções encontradas deverão ser levadas em consideração, sendo que muitas vezes uma solução 

que integre a abordagem de mais de uma dimensão pode ser mais bem-sucedida que uma solução 

que atenda apenas um único aspecto. 

O terceiro passo consiste na escolha da melhor solução para a organização. Alguns fatores 

que devem ser observados, segundo Laudon e Laudon (2010) são: 

- custo da solução; 

- exequibilidade; 

- tempo necessário para desenvolvimento e implantação; e 

- atitudes e apoio de funcionários e gerentes (p. 21). 

A última etapa no processo de resolução de problemas consiste na implantação da solução. 

Segundo Laudon e Laudon (2010) as soluções que envolvem o emprego de sistemas de 

informação devem considerar o desenvolvimento dessa solução, a realização de testes do sistema 

num cenário que reproduza a realidade organizacional, o treinamento dos funcionários e a 

disponibilização de documentação sobre o uso. 
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4 A INFORMATIZAÇÃO DO CONTROLE DISCIPLINAR DE CABOS E SOLDADOS 

NO 4° BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES 

 

4.1 O SERVIÇO MILITAR NO 4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES 

 

O 4º Batalhão de Comunicações (4º B Com) é uma organização militar de Corpo de Tropa, 

nível unidade, sediada na cidade do Recife-PE, subordinada diretamente ao Comando Militar do 

Nordeste. 

Possui por missão principal instalar, explorar e manter o sistema de comunicações em apoio 

ao Comando Militar do Nordeste. 

Seu quadro de cargos de pessoal é formado por Oficiais, subtenentes, sargentos, cabos e 

soldados, militares de carreira, oriundos de escolas de formação do Exército Brasileiro e, 

também, militares temporários que incorporaram para a prestação do serviço militar. 

Anualmente, brasileiros, nas condições previstas na Lei, incorporam no 4º Batalhão de 

Comunicações para a prestação do Serviço Militar. 

A Presidência da República (1964, p. 1) define que: “o Serviço Militar inicial é prestado 

por classes constituídas de brasileiros nascidos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, no ano em 

que completam 19 (dezenove) anos de idade e tem a duração normal de 12 (doze) meses”. 

Aos incorporados que concluem o tempo de serviço a que estão obrigados poderá, desde 

que o requeiram, ser concedida prorrogação desse tempo, uma ou mais vezes, como engajados ou 

reengajados e, ainda, concorrer a promoção à graduação de Cabo e 3º Sargento Temporário, de 

acordo com as condições fixadas em regulamentos, sendo que o tempo máximo de permanência 

no serviço ativo para os cabos e soldados é de até oito anos. 

 

4.2 A IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

 

O 4º B Com possui um efetivo de cerca de 260 (duzentos e sessenta) cabos e soldados, 

efetivo este relevante, uma vez que corresponde a cerca de 70% (setenta por cento) do efetivo 

total da organização militar. 

Os soldados recrutas ao ingressarem nas Forças Armadas estão sujeitos a preceitos rígidos 

de disciplina e hierarquia. Nesse ínterim, os soldados têm de obedecer a severas normas 

disciplinares e a estritos princípios hierárquicos, que condicionam toda a sua vida pessoal e 

profissional, enquanto na situação de militar. 
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É responsabilidade de todos os militares antigos, mas mais especificamente da subunidade 

a que pertence o militar (Oficiais e praças da subunidade) a missão de educar militarmente seus 

comandados e orientá-los no sentido da compenetração do dever. 

Em função disto, a gestão dos recursos humanos da subunidade demanda o permanente 

acompanhamento dos cabos e soldados, especialmente dos soldados recrutas, que devido ao 

menor tempo de experiência necessitam de um controle mais eficaz. 

Contudo, as experiências adquiridas, ao longo de 6 (seis) anos, no desempenho da função 

de subcomandante de organização militar, possibilitou a identificação de algumas deficiências 

relacionadas ao controle das informações e dos processos disciplinares referentes aos cabos e 

soldados. 

O primeiro passo no processo de resolução destas deficiências foi identificar qual o 

problema que estava ocorrendo na organização. Foram identificados os seguintes problemas 

organizacionais: 

 1) Dificuldade dos Comandantes de Subunidade em acompanhar o desempenho funcional 

dos cabos e soldados no retorno de afastamentos longos (missões externas, férias) ou mudança de 

comando. 

2) Atrasos e falhas nos processos de apuração de transgressão disciplinar. 

3) Falta de registros e informações confiáveis para a tomada de decisões (engajamento, 

reengajamento, cursos, promoções e punições). 

Com a finalidade de procurar respostas a essas questões, buscou-se reunir fatos no intuito 

de elucidar os problemas organizacionais existentes.  Foram realizadas reuniões e conversas com 

os militares envolvidos no processo de controle disciplinar e analisadas as bases de dados 

existentes, o que levou às seguintes respostas: 

1) Registro das condutas disciplinares e elogios por meios artesanais 

- Os registros dos fatos observados de cabos e soldados estavam sendo realizados de 

forma manual, em blocos de anotações e cadernos particulares dos Tenentes Comandantes de 

Pelotão. 

2) Inexistência de uma base de dados confiável sobre os cabos e soldados 

- Os registros existentes não possuíam consistência, estavam incompletos e 

desatualizados, fruto da fragilidade no método de entrada de dados (anotações). 
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3) Inexistência de um sistema de informação corporativo que realize o registro corrente de 

fatos observados, eventos diários e controle de processos disciplinares dos cabos e soldados. 

- O Exército Brasileiro dispõe de uma ferramenta de software denominada Sistema de 

Cadastro de Pessoal do Exército (SiCaPEx), que permite o cadastramento, atualização e auditoria 

dos dados individuais e do registro funcional de todo o pessoal vinculado ao Exército, no entanto 

este sistema de informação não se destina a realizar o registro corrente de fatos e processos 

disciplinares relacionados aos militares. 

Posto isto, ficou claro que as deficiências organizacionais encontradas estavam 

relacionadas a falhas na gestão das informações dos cabos e soldados. 

 

4.3 A INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE CONTROLE DISCIPLINAR 

 

É possível gerir a informação por meios artesanais ou por sistemas informatizados. No 

entanto, a manipulação de grande volume de dados por meios manuais, via papéis, 

principalmente, além de lenta e passível a erros, reduz a capacidade de produção de informações. 

Nesse sentido, buscou-se empregar um sistema informatizado para realizar um controle 

mais eficiente das informações referentes aos cabos e soldados. 

A formação profissional na área de Comunicações e o conhecimento adquirido na área de 

tecnologia de informação, ao longo de mais 15 (quinze) anos, possibilitou o desenvolvimento de 

um sistema informatizado para este fim. 

O objetivo principal do sistema é a de possibilitar ao Capitão e ao Tenente da subunidade o 

controle efetivo dos fatos observados e dos processos disciplinares referentes aos cabos e 

soldados, além disso, auxiliar na tomada de decisões referente aos cabos e soldados. Por esse 

viés, o sistema foi denominado Caderneta do Comandante de Fração. 

4.3.1 Objetivos da Caderneta do Comandante de Fração 

1. Possibilitar o cadastramento de fatos observados (positivos e negativos) e eventos 

correntes relacionados à vida militar dos cabos e soldados. 

2. Possibilitar o cadastramento e gerenciamento dos processos de apuração de transgressão 

disciplinar. 
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3. Proporcionar informações e confiabilidade para auxiliar a tomada de decisão, visando 

celeridade dos processos relativos à gestão do efetivo de cabos e soldados (engajamento, 

reengajamento, cursos, promoções e processos disciplinares). 

4. Reduzir a margem de subjetividade na tomada de decisão dos processos relativos à 

gestão do efetivo de cabos e soldados. 

5. Permitir o acompanhamento e a ação de comando dos comandantes de fração dos 

diversos níveis. 

6. Possibilitar de forma efetiva que todos os militares cooperem para com a disciplina da 

organização disciplinar. 

 

4.3.2 Infraestrutura de Tecnologia da Informação 

 

A infraestrutura de TI empregada para o funcionamento da Caderneta do Comandante de 

Fração é composta por hardware, software, tecnologia de gestão de dados, tecnologia de rede e 

comunicações e serviços de tecnologia (veja o Quadro 4). 

 

Quadro 4 – Infraestrutura de TI. 

COMPONENTE FINALIDADE COMPONENTE 

Hardware 

Processamento computacional, 

armazenamento, entrada e saída de 

dados. 

Computador servidor 

Computador pessoal 

Software 

Gerência de recursos e atividades do 

computador 

Sistema operacional servidor 

Sistema operacional cliente 

Desempenho de atividades 

específicas (Software de aplicativos) 

Servidor Web 

Navegador web 

Redes Conectividade de dados Rede de computadores 

Gerenciamento de 

dados 

Organizar e disponibilizar dados aos 

usuários 

Software gerenciador de banco 

de dados 

Serviços 
Operação e gerenciamento da 

infraestrutura de TI 

Recursos humanos capacitados 

Fonte: Laudon e Laudon (2010). 

 

O diagrama abaixo representa a estrutura da rede utilizada no 4º Batalhão de Comunicações 

para o funcionamento do sistema Caderneta do Comandante de Fração (veja a Figura 6).  
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Figura 6 – Estrutura da rede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O Autor (2018). 

 

4.3.3 Funcionalidades do sistema 

 

A Caderneta do Comandante de Fração está estruturada em 4 (quatro) funcionalidades 

principais: cadastro de fatos observados, cadastro de processos de apuração de transgressão 

disciplinar, consulta de militares e administração do sistema (veja a Figura 7). 

 

Figura 7 – Funcionalidades do sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O Autor (2018). 
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Os módulos das principais funcionalidades presentes no sistema Caderneta do Comandante 

de Fração possuem as seguintes características: 

1) Autenticação de usuário 

- Acesso ao sistema mediante login, senha e nível de usuário. 

2) Cadastro de fatos observados 

- Cadastro de fatos observados (positivos, negativos e neutros) (veja a Figura 8). 

 

Figura 8 – Cadastro de fatos observados. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Autor (2018). 

3) Cadastro de processos de apuração de transgressão disciplinar 

- Cadastro de fatos observados negativos em processo de apuração de transgressão 

disciplinar (veja a Figura 9 e 10). 

Figura 9 – Cadastro de processo.                                            Figura 10 – Cadastro de processo. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Autor (2018).                Fonte: O Autor (2018). 
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                   4) Consulta de militares 

- Consulta de ficha militar (veja a Figura 11) 

                      Figura 11 – Ficha militar. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: O Autor (2018). 

 

 5) Página principal (veja a Figura 12) 

Figura 12 – Página principal. 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: O Autor (2018). 

(a) fatos observados pendentes de ação pelo comandante da subunidade. 

(b) fatos observados pendentes de ação pelo sargenteante. 

© formulários de apuração de transgressão disciplinar pendentes. 

(a) (b) (c) (d) 

(e) 

(f) 
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(d) punições. 

(e) quantidade de formulários de apuração de transgressão disciplinar cadastrados. 

(f) fatos observados (por tipo) cadastrados. 

 

6) Administração do sistema 

- Cadastro de militares, usuários e configuração do sistema (veja a Figura 13). 

Figura 13 – Administração do sistema. 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: O Autor (2018). 

 

5 MATERIAL E MÉTODO 

  

O presente artigo científico foi baseado no uso da pesquisa bibliográfica, documental e do 

estudo de caso. A pesquisa bibliográfica serviu de ponto inicial do estudo e possibilitou a 

aquisição de conhecimentos importantes sobre a disciplinar militar, o processo de controle 

disciplinar de cabos e soldados e os sistemas de informação. Com base nestes conhecimentos foi 

possível identificar os aspectos necessários para a realização da investigação em tela. 

O emprego do estudo de caso como procedimento permitiu ao longo do desenvolvimento 

da pesquisa identificar os benefícios da informatização do processo de controle disciplinar de 

cabos e soldados, a partir da análise das evidências que cercam o tema e com base em um 

raciocínio lógico. 
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A fim de atingir os objetivos propostos foi realizada uma coleta de dados, por intermédio da 

realização de uma pesquisa de campo. A referida pesquisa, aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP), contribuiu para gerar informações que facilitaram a compreensão e o 

desenvolvimento da pesquisa, além de facilitar a identificação de aspectos reais que cercam a 

presente pesquisa.  

Quanto à finalidade a pesquisa pode ser classificada como pesquisa aplicada, uma vez que 

teve por finalidade a produção de conhecimentos para a aplicação prática, no sentido de buscar o 

aperfeiçoamento do processo de controle disciplinar de cabos e soldados nas organizações 

militares. 

 

6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Foi realizada uma pesquisa de campo, mediante a aplicação de um questionário em 2 (dois) 

grupos distintos de militares. Um grupo pertencente a militares do 4º B Com e outro grupo 

pertencente a militares que servem em outras organizações militares. 

No primeiro grupo, formado por militares não pertencentes ao 4º B Com, foram observadas 

as seguintes informações importantes para a geração dos resultados. 

A tabela 1 demonstra que a maioria dos militares (88,5%) informou que a sua organização 

militar realiza o registro dos fatos observados referente aos cabos e soldados. 

Tabela 1 – Registro dos fatos observados nas OM. 

A sua organização militar realiza o registro dos fatos observados (positivos/negativos) referente 

aos cabos e soldados? 

Sim 88,5% 

Não 11,5% 

Fonte: O Autor (2018). 

 

A tabela 2 demonstra que aproximadamente metade dos militares (52,5%) informou que os 

registros são realizados por método manual. 

Tabela 2 – Método usado para o registro dos fatos observados. 

Como o registro dos fatos observados é realizado? 

Método manual (caderno, bloco, folhas) 52,5% 

Sistema informatizado 35,6% 

Não sabe informar 11,9% 

Fonte: O Autor (2018). 
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A tabela 3 demonstra que a maior parte dos militares (67,2%) informou que a sua 

organização militar realiza o controle dos processos de apuração de transgressão disciplinar de 

forma manual. 

 

Tabela 3 - Método usado para o registro dos processos de apuração de transgressão disciplinar. 

Como a sua organização militar realiza o controle dos processos de apuração de transgressão 

disciplinar? 

Controle manual 67,2% 

Controle informatizado 31,1% 

Não possui soldados 1,7% 

Fonte: O Autor (2018). 

 

A tabela 4 demonstra que a maioria dos militares (91,8%) informou que a tomada de 

decisão é realizada com o auxílio de informações de assessoramento pessoal. 

 
Tabela 4 – Métodos empregados para auxiliar na tomda de decisão. 

Quais métodos a sua organização militar utiliza para auxiliar na tomada de decisão, nos 

processos relativos aos cabos e soldados (engajamento, reengajamento, promoções, CFC e 

CFST)? 

Informações de assessoramento pessoal 91,8% 

Informações de um banco de dados 21.3% 

A combinação das alternativas anteriores 1,6% 

Ficha disciplinar 1,6% 

Planilhas 1,6% 

Fonte: O Autor (2018). 
 

No segundo grupo, formado por militares pertencentes ao 4º B Com, foram observadas as 

seguintes informações importantes para a geração dos resultados. 

A tabela 5 demonstra que a maior parte dos militares (75%) informou que já utilizou o 

sistema Caderneta do Comandante de Fração para realizar o registro dos fatos observados e 

controle de processos disciplinares, referente aos cabos e soldados. 

 

 
Tabela 5 – Uso do sistema Caderneta do Comandante de Fração. 

Você já utilizou o sistema Caderneta do Comandante de Fração para realizar o registro dos fatos 

observados (positivos/negativos) e controle de processos disciplinares, referente aos cabos e 

soldados? 

Sim 75% 

Não 25% 

Fonte: O Autor (2018). 
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A tabela 6 demonstra que há um consenso por parte de todos os militares que há benefícios 

na utilização do sistema Caderneta do Comandante de Fração. 

 
Tabela 6 – Benefícios na utilização. 

Você considera que há benefícios na sua utilização? 

Sim 100% 

Não 0% 

Fonte: O Autor (2018). 

 

A tabela 7 demonstra que a maior parte dos militares (80%) informou que o sistema 

Caderneta do Comandante de Fração possui maior eficiência auxiliando no controle e 

gerenciamento de informações e auxiliando na tomada de decisão. 

 
Tabela 7 – Principais benefícios do sistema. 

Quais os benefícios que você considera que o sistema seja mais eficiente? 

Auxilia no controle e gerenciamento de informações 80% 

Auxilia na agilidade do processo 70% 

Auxilia na tomada de decisão 80% 

Auxilia na difusão de informações 45% 

Auxilia na disciplina 45% 

Fonte: O Autor (2018). 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo identificar os principais benefícios que podem ser 

alcançados com a implantação de um sistema informatizado para realizar o controle disciplinar de 

cabos e soldados nas organizações militares. 

Neste momento, ao retomar o estudo do presente trabalho concluímos da importância da 

disciplina para o funcionamento das organizações, colaborando para com as relações 

interpessoais e funcionais existentes entre os integrantes das organizações, bem como 

contribuindo para o atingimento dos objetivos organizacionais. 

Todas as organizações, por menor que sejam, possuem quantidades cada vez maiores de 

dados e informações a armazenar. Todavia, a manipulação dessas informações tornou-se 

impossível de ser realizada manualmente, pois sua utilização, além de demorada, é passível de 

erros. 

A gestão da informação precisa cada dia mais do apoio de sistemas, pois estes 

proporcionam segurança, agilidade e versatilidade para as organizações no momento em que se 

processam as decisões. 
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Nesse contexto, o emprego de um sistema de informação desenvolvido para atender as 

necessidades organizacionais pode facilitar o acesso às informações, tornando-as transparentes, 

garantindo maior agilidade e confiabilidade, desempenhando dessa forma um papel fundamental 

na gestão dos recursos humanos. 

A realização da pesquisa de campo possibilitou identificar que muito embora a maior parte 

das organizações militares realize o registro dos fatos observados referentes aos cabos e soldados, 

em apenas um terço delas é empregado algum tipo sistema informatizado para auxiliar no 

controle dos fatos observados, bem como dos processos de apuração de transgressão disciplinar. 

Além disso, a pesquisa aplicada ao grupo de militares do 4º B Com evidenciou a contribuição no 

controle e gerenciamento de informações e o auxílio na tomada de decisão como os benefícios 

mais perceptíveis da informatização do processo de controle disciplinar. 

Dessa forma, a informatização do processo de controle disciplinar de cabos e soldados pode 

efetivamente trazer os seguintes benefícios: 

- Melhoria no acesso às fichas disciplinares, proporcionando relatórios mais precisos, 

rápidos e confiáveis. 

- Maior controle e redução dos atrasos e falhas nos processos de apuração de transgressão 

disciplinar. 

- Proporcionar informações mais confiáveis para auxiliar na tomada de decisão, visando 

celeridade dos processos relativos à gestão do efetivo de cabos e soldados (engajamento, 

reengajamento, cursos, promoções e processos disciplinares). 

- Redução da margem de subjetividade na tomada de decisão dos processos relativos à 

gestão do efetivo de cabos e soldados. 

- Facilitar o acompanhamento e a ação de comando do desempenho funcional dos cabos e 

soldados pelos comandantes de fração dos diversos níveis. 

- Possibilitar de forma efetiva que todos os militares cooperem para com a disciplina da 

organização disciplinar, tornando o processo mais colaborativo. 

- Redução do grau de centralização do processo de controle disciplinar no âmbito da 

organização militar. 

À medida que o aperfeiçoamento do processo de controle disciplinar dos cabos e soldados 

possibilita uma maior eficiência e eficácia da condução da disciplina militar nos quartéis, os 

efeitos educativos também se tornam mais efetivos, o que poderá colaborar para a melhoria dos 
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padrões de conduta, educação e correção de atitudes dos indivíduos, não somente dentro do 

ambiente militar, mas na comunidade em que vivem e, em uma última análise, na sociedade. 

Por fim, espera-se que o presente trabalho possa contribuir não só para o aperfeiçoamento 

do processo de controle disciplinar, bem como para inúmeros outros processos organizacionais 

internos que poderiam se beneficiar com o emprego de modernos sistemas de informação e de 

tecnologia da informação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALERJ. Decreto Lei nº 2479 de 08 de março de 1979. Regulamento do Estatuto dos 

Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio De Janeiro. Rio de 

Janeiro. 1979. 

 

ANDRADE, Marcos Antonio. A Importância dos Sistemas de Informação para os Processos 

nas Organizações. 2002. 

 

BATISTA, Emerson de Oliveira. Sistemas de informação: o uso consciente da tecnologia para 

o gerenciamento. 1ª edição. São Paulo: Saraiva, 2004. 

 

BRASIL. Exército Brasileiro. R-4: Regulamento Disciplinar do Exército. Brasília: EGGCF, 

2002. 

 

______. ______. Estatuto dos Militares: Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980. 1ª edição. 

Brasília-DF, de 19 de dezembro de 1980.  

 

______. ______. O Exército Brasileiro. 1ª edição. Brasília: EGGCF, 2014.  

 

______. ______. R-1: Regulamento Interno e dos Serviços. Brasília: EGGCF, 2003. 

 

______. ______. Normas para Escrituração do Histórico do Pessoal Militar do Exército. 

Portaria N° 184-DGP, de 19 de agosto de 2013. 

 

______. ______. A disciplina e a hierarquia: curiosidades históricas. 

 

______. ______. Estado-Maior Do Exército. Manual de Campanha: Liderança Militar. 2ª 

edição. 2011. 

 

______. Presidência da República. Lei do Serviço Militar: Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 

1964. 

 

FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2015.  

 

HAMMER, Michael, CHAMPY, James. Reengenharia: revolucionando a empresa em função 

dos clientes, da concorrência e das grandes. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 

 

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. Sistemas de Informação Gerenciais. São Paulo: 

Pearson, 2010. 

 

O’ BRIEN, James A. Sistemas de Informação e as decisões gerenciais na era da Internet. São 

Paulo: Saraiva. 2ª edição. 2004. 

 

OLIVEIRA, Figueiredo de Oliveira. Sistemas de Informação: Um enfoque gerencial inserido 

no contexto empresarial e tecnológico. 3ª edição. São Paulo: Érica 2002. 

 



34 

 

PANTOJA, Maria; CAMÕES, Marizaura; BERGUE, Sandro. Gestão de Pessoas: bases teóricas e 

experiências no setor público. Brasília: ENAP, 2010. 

 

RÊGO, Luiz Edmundo Montedônio. Valores observados no Exército Brasileiro. 

Revista DaCultura. Brasília, Ed. 19, jan. 2012. 

 
REZENDE, Denis Alcides; ABREU, Aline França de. Tecnologia da informação aplicada a 

sistemas de informação empresariais: o papel estratégico da informação e dos sistemas de 

informação nas empresas. São Paulo: Atlas, 2000. 

 

______. Tecnologia da Informação Integrada à Inteligência Empresarial. São Paulo: Atlas, 

2002. 

 

STAIR, Ralph M. Princípios de sistemas de Informação: uma abordagem gerencial. 2. ed. 

Rio de Janeiro: LTC, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

APÊNDICE ÚNICO 

 

 

Questionário A - MILITARES QUE NÃO TRABALHAM NO 4º BATALHÃO DE 

COMUNICAÇÕES 

 

O(a) Sr. (Sra.) está sendo convidado (a) a participar desta pesquisa que tem como finalidade 

ajudar no desenvolvimento do Projeto intitulado A INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE 

CONTROLE DISCIPLINAR DE CABOS E SOLDADOS NO 4° BATALHÃO DE 

COMUNICAÇÕES, do Curso de Pós-Graduação em Gestão em Administração Pública, do 

Centro Universitário do Sul de Minas - UNIS/MG, o qual ao final terá o levantamento dos dados 

de forma estatística. 

 

 

1) A sua organização militar realiza o registro dos fatos observados (positivos/negativos) 

referente aos cabos e soldados? 

 

a. (   ) Sim 

b. (   ) Não 

 

2) Caso positivo, como esse registro é realizado como? 

 

a. (   ) Método manual (caderno, bloco, folhas) 

b. (   ) Método digital (sistema informatizado) 

 

3) Como a sua organização militar realiza o controle dos processos de apuração de 

transgressão disciplinar? 

 

a. (   ) Controle manual 

b. (   ) Controle informatizado 

 

4) Quais métodos a sua organização militar utiliza para auxiliar na tomada de decisão nos 

processos relativos aos cabos e soldados (engajamento, reengajamento, promoções, CFC e 

CFST)? Pode ser escolhida mais de uma resposta. 

a. (   ) informações de assessoramento 

b. (   ) informações de um banco de dados 
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QUESTIONÁRIO B – MILITARES QUE TRABALHAM NO 4º BATALHÃO DE 

COMUNICAÇÕES 

 

 

O(a) Sr. (Sra.) está sendo convidado (a) a participar desta pesquisa que tem como finalidade 

ajudar no desenvolvimento do Projeto intitulado A INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE 

CONTROLE DISCIPLINAR DE CABOS E SOLDADOS NO 4° BATALHÃO DE 

COMUNICAÇÕES, do Curso de Pós-Graduação em Gestão em Administração Pública, do 

Centro Universitário do Sul de Minas - UNIS/MG, o qual ao final terá o levantamento dos dados 

de forma estatística. 

 

 

1) Você já utilizou o sistema Caderneta do Comandante de Fração para realizar o registro 

dos fatos observados (positivos/negativos) e controle de processos disciplinares 

referente aos cabos e soldados? 

 

a. (   ) Sim 

b. (   ) Não 

 

2) Caso positivo, você considera que há benefícios na sua utilização?  

a. (   ) Sim 

b. (   ) Não 

 

3) Marque um X nos benefícios em que você considera que o sistema seja mais eficiente. 

Pode ser escolhida mais de uma resposta. 

 

a. (   ) controle de informações 

b. (   ) agilidade do processo 

c. (   ) tomada de decisão 

d. (   ) difusão de informações 

e. (   )  auxílio na disciplina 
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ANEXO ÚNICO – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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