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Thaíse Lago Stefanello Agilar1 

 
RESUMO  
 
O presente trabalho teve como objetivo analisar os indicadores de acompanhamento e desempenho 
possíveis de serem aplicados aos processos de atendimento aos inativos e pensionistas vinculados 
ao Órgão de Inativos e Pensionistas da 3ª Divisão de Exército – Santa Maria-RS (OIP-3ª DE). Para 
tanto utilizou-se o questionário descrito no Apêndice A, que foi respondido de forma voluntária pelos 
inativos e pensionistas, no período de junho a agosto de 2019 e também se utilizou o questionário do 
Apêndice B para conhecer as características e sugestões dos militares que desempenham suas 
funções no OIP-3ª DE. Os questionários foram utilizados no intuito de verificar quais os processos 
necessitariam de maior acompanhamento e análise, bem como quais as sugestões do público 
vinculado e dos militares que exercem funções no Órgão. A revisão de literatura foi utilizada para 
estudar as peculiaridades dos processos de atendimento gerados nos órgãos de inativos e 
pensionistas do Exército e quais os indicadores de desempenho e acompanhamento poderiam ser 
aplicados aos processos. Os resultados dos questionários demonstraram que os inativos e 
pensionistas encontram-se satisfeitos com o atendimento recebido no OIP-3ª DE e as melhorias 
sugeridas referem-se a questões pontuais, sendo que os processos de apresentação anual, 
atualização de dependentes e solicitação de direitos pecuniários foram sugeridos como passíveis de 
modificações. Quanto aos indicadores pretende-se aplicar em momento posterior os indicadores de 
qualidade e capacidade aos processos anteriormente descritos. 
 
Palavras-chave: Inativos e Pensionistas Militares, Melhoria de Processos, Indicadores de processos.  
 
 
 
 
ABSTRACT  
 
The present work aimed to analyze the monitoring and performance indicators that can be applied to 
the processes of assistance to inactive and pensioners linked to the Inactive and Pensioners Body of 
the 3rd Army Division - Santa Maria-RS (OIP-3rd DE). For this purpose, the questionnaire described in 
Appendix A was used, which was answered voluntarily by inactive and pensioners, from June to 
August 2019, and the Appendix B questionnaire was also used to learn about the characteristics and 
suggestions of the military personnel. OIP-3ª DE. The questionnaires were used in order to verify 
which processes would need further monitoring and analysis, as well as the suggestions of the linked 
public and the military who perform functions in the Board. The literature review was used to study the 
peculiarities of the care processes generated in the Army's inactive and pensioner bodies and which 
performance and monitoring indicators could be applied to the processes. The results of the 
questionnaires showed that the inactive and pensioners are satisfied with the service received at the 
OIP-3ª DE and the suggested improvements refer to specific issues. have been suggested as subject 
to modification. As for the indicators it is intended to apply at a later time the quality and capacity 
indicators to the processes described above. 

Keywords: Inactive and Military Pensioners, Process Improvement, Process Indicators. 
 
 
 

 
1 Capitão QCO de Contabilidade da turma de 2011. Bacharel em Ciências Contábeis pela 
Universidade Federal de Santa Maria-RS (UFSM) em 2006. Especialista em Aplicações 
Complementares às Ciências Militares pela Escola de Formação Complementar do Exército em 2011. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No presente trabalho buscou-se analisar quais indicadores de desempenho e 

acompanhamento trariam retorno significativo ao serem aplicados nos processos 

gerados pelo atendimento aos inativos e pensionistas vinculados ao Órgão de 

Inativos e Pensionistas da 3ª Divisão do Exército (OIP-3ª DE). 

O atendimento aos inativos e pensionistas vinculados ao Órgão de Inativos e 

Pensionistas do Exército e as peculiaridades que advém da elaboração dos 

processos necessários para solução às demandas destes usuários foi um dos 

fatores motivadores para o estudo em análise. 

Para tanto duas questões são primordiais, quais os processos necessitam de 

maior análise e quais os índices de acompanhamento e desempenho a serem 

utilizados para os processos originados dos atendimentos aos inativos e 

pensionistas vinculados ao OIP-3ª DE.  

Esta problemática não é de simples solução, pois para trazer contribuições 

significativas aos processos torna-se necessário conhecê-los, avaliá-los e quando 

necessário melhorá-los. Para tanto, num primeiro momento serão analisados os 

processos de atendimento aos inativos e pensionistas que buscam o Órgão para 

solução de questões referentes aos direitos por eles pretendidos. 

Foi utilizada a pesquisa bibliográfica para estudo e definição de qual a melhor 

solução para que fossem adotados índices de acompanhamento e desempenho, 

com vistas a fornecer ao gestor informações que auxiliem na tomada de decisão e 

delineamento de melhoria dos processos, bem como a aplicação de questionários 

aos vinculados e aos militares que exercem suas funções no OIP-3ª DE. 

O objetivo do estudo foi analisar quais os indicadores de acompanhamento e 

desempenho podem ser aplicados aos processos de atendimento e concessão de 

direitos aos Inativos e Pensionistas vinculados ao Órgão de Inativos e Pensionistas 

da 3ª DE – OIP 3ª DE, e quais informações poderão ser levantadas por meio destes 

índices. 

Os Órgãos de Inativos e Pensionistas do Exército Brasileiro, são locais de 

vinculação dos Inativos Militares e de seus Pensionistas para fins de execução das 

rotinas anuais de apresentação, requerimentos e solução de demandas relativas aos 

militares da reserva, dos militares reformados e dos pensionistas militares. 
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Neste contexto, o atendimento é uma prioridade para as unidades de 

vinculação dos inativos e pensionistas do Exército, bem como a celeridade na 

conclusão dos processos originados neste atendimento. 

Sendo assim, é de suma importância que tal assunto seja alvo de debates e 

estudos por parte dos militares, com enfoque na padronização das rotinas e na 

adoção de indicadores de acompanhamento e desempenho para que o gestor possa 

tomar e amparar as decisões. 

Tais indicadores podem ainda auxiliar na correção de eventuais problemas 

que dificultem a resolução da demanda gerada pelo atendimento aos usuários, 

tornando desta forma satisfatória a experiência de atendimento no OIP ao público 

vinculado, composto em grande parte de pessoas com idade avançada e que nem 

sempre conseguem estar atualizadas com a evolução dos meios digitais de 

consulta. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 
A revisão de literatura foi realizada com o intuito de reunir e expor conceitos e 

trabalhos acerca do tema do presente artigo, de forma objetiva e contextualizada à 

situação estudada e dentro daquilo que interessa ao assunto tratado neste trabalho, 

também descreve-se a doutrina utilizada pelo EB no que diz respeito a geração de 

direitos aos inativos e pensionistas bem como os indicadores de acompanhamento e 

desempenho estudados no presente estudo. 

 

2.1 INATIVOS E PENSIONISTAS NO EXÉRCITO BRASILEIRO 

  

 A Seção II do Estatuto dos Militares, descrita na Lei n° 6.880, de 09 de 

dezembro de 1980, em seus artigos 96 a 103 trata sobre a transferência para a 

reserva remunerada aos militares das Forças Armadas. 

 A passagem do militar à situação de inatividade é descrita no artigo 96: 

 

Art. 96. A passagem do militar à situação de inatividade, 

mediante transferência para a reserva remunerada, se efetua:  

I - a pedido; e  

II - ex officio. 
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Parágrafo único. A transferência do militar para a reserva 

remunerada pode ser suspensa na vigência do estado de 

guerra, estado de sítio, estado de emergência ou em caso de 

mobilização. (Lei 6.880, 09 DEZ 1980). 

 O tempo de serviço para o militar pleitear a reserva encontra-se descrita no 

Artigo 97 do Estatuto dos Militares 

Art. 97. A transferência para a reserva remunerada, a pedido, 

será concedida mediante requerimento, ao militar que contar, 

no mínimo, 30 (trinta) anos de serviço.  

§ 1º O oficial da ativa pode pleitear transferência para a reserva 

remunerada mediante inclusão voluntária na quota 

compulsória.  

§ 2º No caso de o militar haver realizado qualquer curso ou 

estágio de duração superior a 6 (seis) meses, por conta da 

União, no estrangeiro, sem haver decorrido 3 (três) anos de 

seu término, a transferência para a reserva só será concedida 

mediante indenização de todas as despesas correspondentes à 

realização do referido curso ou estágio, inclusive as diferenças 

de vencimentos. O cálculo da indenização será efetuado pelos 

respectivos Ministérios.  

§ 3º O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos oficiais 

que deixem de ser incluídos em Lista de Escolha, quando nela 

tenha entrado oficial mais moderno do seu respectivo Corpo, 

Quadro, Arma ou Serviço.  

§ 4º Não será concedida transferência para a reserva 

remunerada, a pedido, ao militar que:  

a) estiver respondendo a inquérito ou processo em qualquer 

jurisdição; e  

b) estiver cumprindo pena de qualquer natureza.  

 A Nota Técnica (NT) n° 1, publicada por meio da Portaria n° 99-DGP, de 23 

de abril de 2015, da Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social, 

que trata sobre Reserva no Exército, descreve que o processo de reserva "ex-officio" 

deverá dar entrada na DCIPAS com, no mínimo, 30 (trinta) dias antes da ocorrência 

do evento (Portaria n° 508-Cmt Ex, de 5 OUT 01). 

 A NT ainda descreve que o processo de Dispensa do Serviço Ativo a pedido 

poderá dar entrada na DCIPAS em qualquer data, desde que cumprido o prazo 

contido no inciso I, art. 13, da Portaria Ministerial n° 413, de 6 JUL 1992. 
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 Efetivada a reserva do militar, ele terá seus proventos implantados a contar 

do dia seguinte ao de seu desligamento do serviço ativo. Os dados informados 

referentes à conta bancária são de inteira responsabilidade do militar. 

 A Unidade do militar que solicitou a dispensa do serviço ativo, ao tomar 

conhecimento do Diário Oficial da União (DOU) que publicou o citado ato por meio 

do endereço eletrônico do DGP na Internet (www.dgp.eb.mil.br), confirmado pela 

consulta ao mencionado DOU, está autorizada a adotar as medidas administrativas 

cabíveis, exceto quanto ao seu desligamento do serviço ativo, que dar-se-á na data 

prevista, constante no citado endereço eletrônico. 

 O Órgão Pagador de futura vinculação do militar que solicitou dispensa do 

serviço ativo, tomando conhecimento do Diário Oficial que publicou o citado ato por 

meio do endereço eletrônico do DGP na Internet, confirmado pela consulta ao 

mencionado DOU, está autorizado a adotar as medidas administrativas cabíveis, 

particularmente quanto à observância do prazo de apresentação do inativo. 

 Não serão apreciados e, em consequência, serão devolvidos, os processos 

com vícios de origem (ausência de documentos, enquadramento errado, 

informações incompletas etc.). Tal fato ocasionará atrasos em despachos, 

adiamento da inativação e outros prejuízos aos interessados com o consequente 

ônus aos trabalhos administrativos. 

 Os pensionistas militares são os beneficiários, que após a morte ou extravio 

do militar, tem direito a receber a pensão de acordo com o posto ou graduação do 

instituidor do benefício, a Legislação sobre pensões militares é extensa e regulada 

por legislação específica, e ainda vários dos direitos já encontram-se revogados, 

porém ainda existem pensionistas que estão amparados por normas já estanques na 

geração de direitos, ou seja, fazem jus a benefícios por direito adquirido quando da 

concessão do benefício. 

 A seção VI do Estatuto dos Militares, Lei n° 6.880, de 09 DEZ 1980, trata 

sobre a pensão militar. Sendo os artigos 71 e 72 os referenciais para o assunto. 

 
Art. 71. A pensão militar destina-se a amparar os 
beneficiários do militar falecido ou extraviado e será 
paga conforme o disposto em legislação específica. 
§ 1º Para fins de aplicação da legislação específica, será 
considerado como posto ou graduação do militar o 
correspondente ao soldo sobre o qual forem calculadas 
as suas contribuições. 
§ 2º Todos os militares são contribuintes obrigatórios da 
pensão militar correspondente ao seu posto ou 
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graduação, com as exceções previstas em legislação 
específica. 
§ 3º Todo militar é obrigado a fazer sua declaração de 
beneficiários que, salvo prova em contrário, prevalecerá 
para a habilitação dos mesmos à pensão militar. 
 
Art. 72. A pensão militar defere-se nas prioridades e 
condições estabelecidas em legislação específica. 
 
 
  

2.2 PROCESSOS DE ATENDIMENTO GERADORES DE DIREITOS NO OIP-3ª DE 

  

Alguns dos processos que requerem atendimento aos inativos e aos 

pensionistas militares no OIP e que podem ocasionar a geração de processos para 

concessão de direitos são: 

a) apresentação inicial dos militares inativos (60 (sessenta) dias pós reserva); 

b) apresentação anual presencial (prova de vida no mês de aniversário do 

inativo e do pensionista); 

c) apresentação por visita domiciliar/hospitalar; 

d) apresentação no exterior; 

e) apresentação em trânsito; 

f) alteração de dados bancários de pagamento; 

g) cadastro de pensionista (pensão alimentícia); 

h) comunicação de óbito; 

i) ressarcimento de despesas com funeral por morte de militar inativo e 

pensionista militar; 

j) atualização da declaração de dependentes; 

k) inspeção de saúde; 

l) impressão de ficha financeira/comprovante de rendimentos; 

m) solicitação de auxílio pré-escolar; 

n) solicitação de adicional de natalidade; 

o) comprovação de preexistência de invalidez de militar falecido; 

p) comprovação de preexistência de invalidez de dependente de militar; 

q) revisão de título de proventos; 

r) alteração/retificação de dados pessoais; 

s) FUSEx – recadastramento/inclusão/atualização/exclusão de dependentes 

do militar inativo; 

t) ressarcimento de despesas médicas do FUSEx; 
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u) transferência de vinculação; 

v) isenção de Imposto de Renda; 

w) concessão de posto hierarquicamente superior; 

x) requerimentos diversos. 

 

2.3 OS SISTEMAS UTILIZADOS NO OIP-3ª DE 

 

 O Órgão de Inativos e Pensionistas da 3ª DE é uma das unidades de 

vinculação de inativos e pensionistas do Exército Brasileiro, integra-se ao Programa 

de Inativos Pensionistas do Exército (PIPEx), programa criado em 29 de agosto de 

2011, com a expedição da Portaria n° 544 do Comandante do Exército. O programa 

visa à busca da modernidade e à melhoria dos serviços prestados aos inativos e 

pensionistas. 

 Atualmente, o programa está sendo implementado na 1ª Região Militar, sendo 

denominado como Projeto Piloto de Implantação do Novo Sistema de Inativos e 

Pensionistas. Na DCIPAS, este programa recebe a denominação de Projeto de 

Otimização de Projetos de Gestão do Sistema de Inativos e Pensionistas, para 

posteriormente ser estendido para as demais Regiões Militares. 

 Este programa é constituído pelos seguintes módulos: 

 - SIPWEB: faz parte do PIPEx (Programa de Inativos e Pensionistas do 

Exército) e visa através de um sistema único, integrado à Base de Dados 

Corporativa do Exército dar maior agilidade aos processos de inativos e 

pensionistas, bem como a realização de auditorias em todas as demandas do 

sistema de modo eletrônico e sem a necessidade de tramitação física. 

 - PAPIRO: faz parte do Programa de Inativos e Pensionistas do Exército 

Brasileiro (PIPEx) e foi idealizado para, inicialmente, atender às necessidades de 

gestão arquivística de documentos das Seções de Inativos e Pensionistas do 

Exército Brasileiro, entretanto, é flexível o suficiente para atender às demandas de 

outros segmentos. O sistema destina-se à captura, à organização, ao 

armazenamento e ao acesso de documentos que compõem as unidades de 

arquivamento. 
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 - SGA - Sistema de agendamento e gestão de atendimento da Seção de 

Inativos e Pensionistas (SIP), inspirado e baseado na plataforma SGA Livre, que é 

um Sistema de Gerenciamento do Atendimento. Este sistema foi desenvolvido 

totalmente em tecnologias de software livre e de código aberto. Tem como objetivo 

auxiliar na administração dos atendimentos realizados nos Postos da SIP e 

agendamentos realizados pelo cliente (Inativos e Pensionistas) através da Web. 

   

2.4 O ATENDIMENTO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS NO OIP-3ªDE 

 

 Como citado anteriormente, o atendimento presencial realizado aos inativos e 

pensionistas pelos atendentes do OIP-3ªDE utiliza o Sistema de Gestão de 

Atendimentos (SGA), além da possibilidade de pré-agendar pela internet o horário 

de atendimento, também é possível a emissão de senha de atendimento no local. 

 No caso de os inativos e pensionistas pré-agendarem o atendimento via 

internet, poderão tomar conhecimento de todos os documentos que precisam levar 

ao posto de atendimento, fato que em teoria, evita o acúmulo de pessoas 

aguardando atendimento e também chegar até o local de atendimento portando os 

documentos necessários para solução de sua demanda. 

 O acesso via internet encontra-se disponível no link http://sga.eb.mil.br/ e 

mostra ao usuário as orientações e documentos necessários para o atendimento, 

abaixo encontram-se descritas as orientações da página da internet do SGA: 

Siga as instruções abaixo para efetuar o agendamento 
do seu atendimento com sucesso.  
 
Preencha todos os dados do formulário corretamente.  
É possível agendar somente para as datas e horários 
cadastrados pela Seção do Serviço de Inativos e 
Pensionistas.  
Ao Final do agendamento será enviado um e-mail com 
as informações sobre o seu agendamento e a relação de 
toda a documentação que será necessária para a 
solicitação desejada.  
No mesmo local do formulário, há um botão chamado 
"Consultar Documentação Necessária", onde é possível 
consultar toda a documentação necessária das 
solicitações.  
Ao selecionar a "Solicitação" desejada, será aberta uma 
janela com a relação da documentação necessária.  
Aconselhamos que visualize esta relação de documentos 
antes de efetuar o agendamento, para garantir agilidade 
em seu atendimento.  
Se não for possível reunir todos os documentos até o dia 
agendado para atendimento, cancele o agendamento 
anterior e realize um novo agendamento.  
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Se não for possível comparecer ao atendimento, cancele 
o seu agendamento com até 48 horas de antecedência. 
A falta ao atendimento, na data e no horário agendados, 
acarretará o bloqueio de novo agendamento, no período 
de 15 dias. Evite o seu bloqueio no sistema!  
Compareça ao Posto de Atendimento com no mínimo 15 
minutos de antecedência. (SGA – http://sga.eb.mil.br/). 

 

 O SGA oferece o controle de filas de atendimento através de emissão de 

senhas e chamada das mesmas através de painéis. As filas de atendimento podem 

conter um único serviço ou um grupo de serviços. Os painéis podem chamar um, 

vários ou todos os serviços. Uma unidade de atendimento pode ter vários painéis. 

 O SGA é mais do que um sistema de controle de filas. Ao gerenciar o fluxo de 

atendimento, o sistema apresenta uma série de recursos que auxiliam na gerência e 

administração das unidades de atendimento. 

  

2.5 CONCEITUAÇÃO BÁSICA DE INDICADORES DE PROCESSO 

 

Segundo as Instruções Provisórias Sistema de Medição do Desempenho 

Organizacional – IP SMDO – PEG: 

Uma organização pode ser visualizada como um 
sistema que realiza seu trabalho por meio de um 
conjunto de atividades inter-relacionadas, que 
consomem recursos e produzem bens e serviços, 
denominadas de processos. Processo também pode ser 
definido como conjunto de atividades inter-relacionadas 
que transformam insumos (entradas) em produtos ou 
serviços (saídas), agregando valor para um segmento 
específico de usuários. 

Em sua maioria, os processos são 
interfuncionais e podem ser classificados em: 

 
1) Processos Finalísticos: são aqueles orientados aos 

usuários externos e respondem diretamente ao 
cumprimento da missão da OM a à entrega dos produtos 
e serviços aos seus usuários. Se houver falha num 
processo desse tipo, o usuário perceberá imediatamente. 
(...) 

2) Processos de Apoio: são aqueles que sustentam os 
processos finalísticos. Se houver falha num processo 
desse tipo, o usuário, provavelmente, não perceberá 
imediatamente. (...) 

3) Processos de Gestão: são necessários para coordenar 
as atividades de apoio e os processos finalísticos ou 
primários. (...). (IP SMDO – PEG 2-1 a 2-2) 
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Os indicadores são medidores de uma atividade. Expressam um número que 

indica que as coisas podem ser medidas; e, se, podem ser medidas, podem ser 

comparadas e administradas. Outra definição trazida por Fernandes (2004, p.3 apud 

SILVA 2005) mostra que "a tarefa básica de um indicador é expressar, da forma 

mais simples possível, uma determinada situação que se deseja avaliar. O resultado 

de um indicador é uma fotografia de dado momento, e demonstra, sob uma base de 

medida, aquilo que está sendo feito, ou o que se projeta para ser feito". 

Fernandes (2004, p.5 apud SILVA 2005) dissertando ainda sobre o assunto 

diz que levando em conta que um indicador é um número que expressa o estado de 

alguma coisa que se considera relevante e importante para a empresa, sua 

construção passa, primeiramente, pela análise da contribuição para a tomada de 

decisão. O indicador deve ser representante de algo que se toma como necessário 

para a rotina de gerenciamento da empresa. Em função disso, são necessários 

cuidados quando do estabelecimento da coleta e tratamento de dados, que 

constituem a base para a formação de um indicador. 

 

2.5.1 Indicadores de acompanhamento e desempenho no Exército Brasileiro 

 

Segundo as Instruções Provisórias Sistema de Medição do Desempenho 

Organizacional – IP SMDO – PEG no tópico 2-5: 

Os indicadores são ferramentas básicas para o 
gerenciamento do Sistema Organizacional, e as 
informações que eles fornecem são essenciais para o 
processo de tomada de decisão. De outro modo, são 
formas de representação quantificáveis das 
características de produtos e processos. São utilizados 
pela OM para controlar ou melhorar a qualidade e o 
desempenho dos seus produtos, serviços e processos 
ao longo do tempo.  

O indicador é definido como um valor quantitativo 
realizado ao longo do tempo (uma função estatística) 
que permite obter informações sobre características, 
atributos e resultados de um produto ou serviço, sistema 
ou processo. (IP SMDO – PEG 2-5). 

 

 São componentes de um indicador, segundo as Instruções Provisórias 

Sistema de Medição do Desempenho Organizacional – IP SMDO – PEG tópico 2-5: 

- O valor numérico do indicador (relação matemática), num determinado momento, é 

denominado de índice. 



14 

 

- O referencial comparativo é um índice arbitrado ou convencionado, levantado no 

âmbito externo, para o indicador utilizado como padrão de comparação. 

- As metas são os índices arbitrados para os indicadores, a serem alcançados num 

determinado período de tempo. São pontos ou posições a serem atingidos no futuro. 

Elas se constituem em propulsores da gestão, pois gerenciar consiste em 

desenvolver ações, para cumprir metas. Uma meta possui três componentes: 

objetivo, valor e prazo. 

Segundo o referencial teórico do Manual Técnico EB20-MT-11.003, os 

indicadores são instrumentos que permitem identificar e medir aspectos 

relacionados a um determinado conceito, fenômeno, problema ou resultado de uma 

intervenção na realidade (MPOG, 2010). 

Os indicadores fornecem medidas baseadas em índices que fornecem uma 

visão sobre a situação dos processos e das medidas que podem ser tomadas 

visando sua melhoria ou adaptabilidade de métodos, e podem medir: 

 

-Eficácia = Qualidade (características técnicas 
asseguradas a produto/serviço). 
-Custo (conjunto de valores retirados da sociedade, aos 
quais se agrega valor para essa mesma sociedade. 
-Atendimento (garantia de entrega dos 
produtos/serviços no prazo, local e quantidade). 
-Moral (nível médio de satisfação das pessoas da 
organização). 
-Segurança (segurança física das pessoas e usuários 
em relação aos produtos/serviços). 
-Desempenho (consequências dos produtos/serviços 
em relação ao usuário e/ou sociedade. Fazer a coisa 
certa do jeito certo). 
-Capacidade. 
-Eficiência (Produtividade). 
-Efetividade (Impacto). 
-Ética (cumprimento de normas, regulamento, leis e 
códigos de conduta). (IP SMDO – PEG 2-7). 

  

2.5.2 Tipos de indicadores 

 

 Segundo as Instruções Provisórias Sistema de Medição do Desempenho 

Organizacional – IP SMDO – PEG tópico 2-8, os indicadores podem ser: 
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a. Indicadores de Qualidade (Eficácia) 

- Também são conhecidos como indicadores da satisfação dos usuários. Medem 

como o produto/serviço é visto pelo usuário e a capacidade do processo em atender 

aos requisitos dos usuários. 

- Devem ser aplicados para a organização como um todo, para um processo e/ou 

uma área. 

- Devem ser baseados em pesquisas de opinião ou dados específicos e não em 

“achismo”. Podem ser de dois tipos: indicadores de não-qualidade e indicadores de 

qualidade. 

- Fórmula dos indicadores de qualidade: 

TOTAL DE SAÍDAS CERTAS X 100 
TOTAL DE SAÍDAS (PRODUTOS/SERVIÇOS) 

 

 

- Fórmula dos indicadores de não-qualidade: 

TOTAL DE DEFICIÊNCIAS / ERROS / DESPERDÍCIOS X 100 
TOTAL DE SAÍDAS (PRODUTOS/SERVIÇOS) 

 

 

- A comparação com um padrão escolhido fornece a eficácia: 

ÍNDICE OBTIDO 
INDICE DESEJADO 

 

b. Indicadores de Produtividade (Eficiência) 

- São encontrados dentro dos processos e tratam da utilização dos recursos para a 

geração de produtos e serviços. Servem para identificar e prevenir problemas nos 

processos e estão ligados intimamente aos indicadores de qualidade. 

 

- Fórmulas dos indicadores de produtividade: 

TOTAL PRODUZIDO 
RECURSOS UTILIZADOS OU DISPONÍVEIS 

 

ou 

 

RECURSOS UTILIZADOS OU DISPONÍVEIS 
TOTAL PRODUZIDO 
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- A comparação do resultado com o padrão escolhido fornece a eficiência do 

processo: 

ÍNDICE OBTIDO 
ÍNDICE PREVISTO 

 

c. Indicadores de Capacidade 

- Medem a capacidade de resposta de um processo por meio da relação entre as 

saídas produzidas por unidade de tempo. 

 

- Fórmula do indicador: 

QUANTIDADE 
TEMPO 

 

Entenda-se que a COMPETIVIDADE DA OM é refletida pelo cumprimento das 

missões de maneira eficaz e efetiva. 

 

2.5.3 Sistemas de Medição de Desempenho (SMDO)  

 

Segundo as Instruções Provisórias Sistema de Medição do Desempenho 

Organizacional – IP SMDO – PEG tópico 2-10:  

A formulação do sistema de medição do 
desempenho compreende a definição de um sistema que 
possua indicadores que permitam avaliar o desempenho 
da organização em relação às suas estratégias e aos 
seus processos, considerando todas as partes 
interessadas. 

É de fundamental importância que a OM possua 
um sistema de indicadores abrangendo todos os níveis 
organizacionais: 

 

INDICADORES ESTRATÉGICOS – Os indicadores do 
Nível Estratégico são usados para avaliar os principais 
efeitos da estratégia nas partes interessadas e nas 
causas desses efeitos, refletindo os objetivos e as ações 
que pertencem à organização como um todo e não a um 
setor específico. A partir dos objetivos, dos fatores 
críticos de sucesso e das estratégias, consolidados no 
Plano de Gestão, a OM pode estruturar os indicadores 
desse nível. 
 
INDICADORES GERENCIAIS – Os indicadores do Nível 
Tático (ou Gerencial) são usados para verificar a 
contribuição dos setores (departamentos ou unidades) 
e/ou dos macroprocessos organizacionais à estratégia e 
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para avaliar se esses setores e/ou macroprocessos 
buscam a melhoria contínua de forma equilibrada. 
 
INDICADORES OPERACIONAIS – Os indicadores do 
Nível Operacional servem para avaliar se os processos 
ou rotinas individuais estão sujeitos à melhoria contínua 
e à busca da excelência. 
  

 De acordo com o Manual Técnico Gestão de Indicadores de Desempenho 

(EB20-MT-11.003) o foco das ações de melhoria organizacional consiste no 

cumprimento dos objetivos estratégicos e na racionalização e otimização das 

estruturas e dos processos de trabalho, visando o cumprimento da missão 

institucional e proporcionar à sociedade e ao Estado Brasileiro os benefícios 

provenientes da busca pela efetividade na gestão do bem público. 

 

 1.2.4 Para que os indicadores de desempenho 
possam ter sua eficácia garantida como ferramenta de 
gestão, faz-se necessária a adoção de uma sistemática 
que aborde o planejamento, a caracterização, a 
definição, a avaliação e a implantação de ações 
decorrente de análises das informações produzidas com 
base em critérios objetivos. Essa sistemática consiste na 
Gestão dos Indicadores de Desempenho, aqui 
apresentada como um conjunto de atividades 
necessárias para a utilização eficaz de ferramentas de 
avaliação nos níveis estratégico, tático e operacional da 
organização. (EB20-MT-11.003 Gestão de Indicadores 
de Desempenho). 
 

 Algumas ferramentas que podem guiar e fornecer informações acerca da 

análise dos processos são os Fluxogramas, o Ciclo PDCA, 5W2H, a Matriz GUT, o 

Diagrama Causa e Efeito (Ishikawa) e a Matriz Básico, entre outras. 

 De acordo com o Manual Técnico EB20-MT-11.003, a medição é parte 

essencial de uma metodologia de gestão, ou seja, somente avaliando a extensão em 

que os objetivos planejados foram atingidos é que se torna possível produzir as 

melhorias necessárias ao cumprimento da missão e ao alcance da visão da 

organização, a definição de “o que medir” está relacionada à estratégia de negócio 

da organização, ou seja, é necessário medir aquilo que agrega valor. 

 

A definição do que deve ser medido deve levar também 
em consideração a existência das seguintes 
necessidades específicas: 
a) identificar tendências; 
b) verificar se os objetivos e as estratégias estão 
adequados; 
c) verificar se os objetivos e as estratégias estão sendo 
alcançados; 
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d) permitir a intervenção imediata em caso de flutuação 
excessiva no processo; 
e) avaliar o desempenho de equipes, atividades, 
processos e gestão; e 
f) tomar decisões e executar ações que melhorem o 
desempenho da organização. 
Em síntese, a gestão dos indicadores de desempenho 
tem por objetivo indicar ajustes necessários e apoiar a 
tomada de decisão para motivar a melhoria do 
desempenho dos processos e da organização. (Manual 
Técnico EB20-MT-11.003 – tópico 2.2.5). 
 

3. METODOLOGIA  

 
Nesta seção será apresentado como o problema descrito na introdução pode 

ser solucionado, bem como quais critérios, estratégias e instrumentos foram 

utilizados no decorrer deste processo de solução. 

Quanto à natureza, o presente estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa do 

tipo aplicada, por ter por objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática e 

assim definir quais os indicadores de acompanhamento e desempenho serão os 

mais efetivos a serem aplicados aos processos gerados no atendimento aos inativos 

e pensionistas do OIP-3ª DE. 

A trajetória desenvolvida pela presente pesquisa teve seu início na revisão 

teórica do assunto, através da consulta bibliográfica a manuais doutrinários, 

documentos, legislação, manuais técnicos e trabalhos científicos (artigos, trabalhos 

de conclusão de curso e dissertações), buscando obter em estudos já realizados 

quais os indicadores de acompanhamento e desempenho seriam mais adequados 

aos processos do OIP-3ª DE. 

Segundo Gil (2002) a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das 

contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, tal pesquisa 

prosseguiu até a fase de análise dos dados coletados neste processo (discussão de 

resultados).  

Em paralelo à revisão bibliográfica foram realizados questionários junto ao 

Órgão de Inativos e Pensionistas da 3ª DE aos inativos e pensionistas, no período 

de junho de 2019 a agosto de 2019, e aos militares que exercem suas funções no 

Órgão, tanto no atendimento como na elaboração de processos decorrentes dos 

atendimentos realizados. 

Os questionários foram elaborados pela autora contendo perguntas fechadas, 

abertas e mistas sobre questões relacionadas aos atendimentos aos inativos e 
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pensionistas vinculados ao OIP e relacionados aos processos provenientes destes 

atendimentos e encontram-se anexos, conforme Apêndice A e Apêndice B. 

Os resultados aos questionários realizados foram apresentados por meio de 

gráficos com a respectiva análise e correlações entre o objetivo do estudo e as 

respostas levantadas. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 O Órgão de Inativos e Pensionistas da 3ª Divisão de Exército possui um total 

de 4.177 (quatro mil cento e setenta e sete) vinculados, sendo 2.027 (dois mil e vinte 

e sete) inativos militares, 1.924 (mil novecentos e vinte e quatro) pensionistas 

militares e 226 (duzentos e vinte e seis) inativos e pensionistas civis. Realiza em 

média 29 (vinte e nove) atendimentos diariamente. O tempo médio de atendimento 

atinge em torno de 8 (oito) minutos por atendente.  

 Abaixo encontram-se descritos os resultados dos questionários aplicados aos 

inativos e pensionistas vinculados ao OIP-3ª DE e dos militares que exercem suas 

funções no Órgão. 

 

4.1 QUESTIONÁRIO RESPONDIDO PELOS INATIVOS E PENSIONISTAS 

 

 Por meio da análise das respostas ao questionário respondido de forma 

voluntária, pelos inativos e pensionistas vinculados ao OIP-3ª DE que estiveram no 

órgão nos meses de junho a agosto de 2019, obteve-se os resultados considerados 

mais relevantes para a solução do problema de pesquisa, sendo tais resultados 

apresentados na forma de gráficos. 

 
Gráfico 1 – Faixa etária dos inativos e pensionistas que responderam ao questionário. 
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 Para a pergunta 1: Qual a sua faixa etária, observa-se que 54% dos 

respondentes está acima de 60 anos, 24% está entre 50 a 60 anos, 11% está na 

faixa de 40 a 50 anos, 11% menor de 30 anos e não houve representantes para a 

faixa de maior de 30 até 40 anos. O que demonstra que o público vinculado é 

composto em sua maioria por idosos. 

 
Gráfico 2 – Participação em pesquisas elaboras pelo Exército.  

 

 Para a pergunta 2: O(A) Sr(a) já participou de pesquisas elaboradas pelo 

Exército após estar vinculado ao Órgão de Inativos e Pensionistas (OIP), obteve-se 

que 84% dos respondentes não havia participado de pesquisas anteriormente. O 

que demonstra que a utilização de pesquisas de forma presencial podem ser mais 

facilmente aplicáveis, do que métodos de pesquisa que utilizam questionários on-line 

ou pesquisas em sites. 

 Para a pergunta 3: Quantas vezes ao ano o(a) Sr(a) busca atendimento no 

OIP-3ªDE, obtiveram-se os resultados abaixo: 

 
Gráfico 3 – Número de vezes que busca atendimento no OIP-3ª DE ao ano . 

  

 Observa-se que a maioria dos respondentes, 66%, busca atendimento 1 

(uma) vez ao ano.  
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 Para a pergunta 4: Qual o processo que o Sr(a) busca atendimento no OIP-3ª 

DE e considera mais relevante? 

 
Gráfico 4 – Atendimento considerado mais relevante. 

  

 Para esta questão temos a apresentação anual, com 71% das respostas, 

considerada o atendimento mais relevante no OIP-3ª DE, seguido de atualização de 

dependentes com 12% das respostas e solicitação de direitos pecuniários, com 10% 

das respostas. O que evidencia que a apresentação anual é um dos processos mais 

relevantes junto ao Órgão de Inativos e Pensionistas, sendo de grande valor para a 

manutenção do vínculo e das atualizações da pasta do vinculado. 

 Para a pergunta 5: Qual a avaliação em relação a solução do atendimento 

considerado mais relevante aos inativos e pensionistas vinculados aos OIP-3ª DE. 

 
Gráfico 5 – Avaliação em relação ao atendimento considerado mais relevante. 

  

 Nesta questão observa-se que a maioria dos respondentes, 81%, encontra-se 

totalmente satisfeito com o atendimento recebido no OIP-3ª DE, e somente 8% dos 

respondentes mostrou-se totalmente insatisfeito, o que demonstra o nível de 

comprometimento e a dedicação prestados na atividade de atendimento ao usuário 

no OIP-3ª DE. 
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 Para a pergunta 6: Baseado em sua experiência de atendimento no OIP-3ª 

DE, qual processo o(a) Sr(a) considera ser passível de melhorias.  

 
Gráfico 6 – Atendimento passível de melhorias na visão dos inativos e pensionistas. 

  

 Observa-se que a grande maioria, 59%, considerou que não há nenhum 

atendimento passível de ser melhorado, 14% vêem possibilidades de que a 

apresentação anual possa ser melhorada, 8% consideram a atualização de 

dependentes passível de melhorias, 8% acreditam que a solicitação de direitos 

pecuniários possa ser melhorada, 5% não escolheram nenhum dos processos 

elencados, mas acreditam serem outros os processos que possam ser objeto de 

melhorias. 

 Em relação a pergunta 7: Qual a avaliação em relação ao processo citado no 

item anterior. Pode-se observar que mesmo considerando que o processo poderia 

ser melhorado a grande maioria, 59%, mostrou-se totalmente satisfeita com a atual 

forma de atendimento. 

 
Gráfico 7 – Avaliação do processo passível de melhorias. 

 

 Em relação a pergunta 8: O(A) Sr(a) já solicitou atendimento e precisou 

aguardar pela solução de seu pedido. As respostas receberam a mesma proporção, 

ou seja, 50% dos atendimentos foram sanados no momento do atendimento e 50% 

necessitaram aguardar para obterem a solução de sua demanda no OIP-3ª DE. 



23 

 

 
Gráfico 8 – Necessida de aguardar pela solução do pedido. 

 

 Para a pergunta 9: Caso o(a) Sr(a) tenha respondido SIM no item anterior. 

Quanto tempo o(a) Sr(a) aguardou para obter a resolução de seu pedido no OIP-3ª 

DE. Observa-se que 53% aguardou menos de 30 dias para obter a solução de sua 

demanda, 19% dos respondentes aguardou entre 60 e 90 dias e 14% necessitaram 

aguardar mais de 90 dias para solução de seu requerimento. 

 
Gráfico 9 – Tempo para resolução de seu pedido. 

 

 Para a pergunta 10: O(A) Sr(a) considera que o atendimento no OIP-3ª DE 

atende totalmente as necessidades de seu público vinculado. 

 
Gráfico 10 – Satisfação com o atendimento. 
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 Observa-se que 89% dos respondentes consideram que o atendimento no 

OIP-3ª DE atende totalmente as necessidades do público vinculado e 5% das 

respostas discordaram que o atendimento supre as necessidades dos vinculados, o 

que demonstra que o atendimento satisfaz os usuários de forma eficaz e de maneira 

eficiente. 

 Pergunta 11: O Sr(a) já agendou seu atendimento no OIP-3ª DE pela internet 

por meio do Sistema de Gestão de Atendimento (SGA).  

 
Gráfico 11 – Agendamento de atendimento pela internet. 

 

 Para esta questão a grande maioria dos respondentes, 84%, não utiliza a 

ferramenta de agendar previamente seu atendimento via SGA pela internet, 

necessitando ser incluído via operador do OIP no momento de sua chegada ao 

Órgão. O que pode ser uma questão de falta de familiaridade em utilizar as 

ferramentas digitais, ou até mesmo, uma preferência de ser atendido 

presencialmente no momento da triagem.  

 Pergunta 12: Na visão do(a) Sr(a) o agedamento disponibilizado pelo Sistema 

de Gestão de Atendimento (SGA) facilita o controle das chamadas e gerenciamento 

de prioridades no atendimento dos usuários no OIP-3ª DE. 

 
Gráfico 9 – O SGA facilita o controle das chamadas e gerenciamento atendimento. 
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 Observa-se que 54% dos respondentes concorda totalmente que o SGA é um 

facilitador no controle das chamadas, e ainda 25% dos participantes da pesquisa 

concordam parcialmente que o SGA facilita o controle e gerenciamento do 

atendimento, ou seja, os usuários do OIP participantes da pesquisa, aprovam que o 

SGA contribui positivamente com o atendimento, embora não possuam o hábito de 

cadastrar o agendamento on-line para seu atendimento. 

 Pergunta 13: Considerando a experiência como vinculado(a) ao OIP-3ª DE, 

existem pontos que poderiam ser melhorados no atendimento ou na solução dos 

requerimentos solicitados no Órgão? 78% dos respondentes acreditam que no 

atendimento não há necessidade de mudanças.  Para esta questão os respondentes 

não veem necessidade de mudanças  no atendimento prestado no OIP-3ª DE, o que 

mais uma vez denota o excelente trabalho realizado pelo atendentes e analistas do 

Órgão. 

 
Gráfico 13 – Existência de pontos a serem melhorados no atendimento. 

 Pergunta 14: Caso o Sr(a) tenha respondido SIM no item anterior. Apresente 

sugestões que poderiam auxiliar na melhoria do atendimento ou solução dos 

requerimentos no OIP-3ª DE. 

Para esta questão as respostas foram: 

- Auxiliares permanentes; 

- Cumprir tempo previsto para o atendimento; 

- Receber contracheques em casa; 

- Apresentação anual em local mais próximo; 

- Atendimento por telefone é difícil; 

- Sistema de informação poderia melhorar; 

- Apresentação anual sem a presença física. 
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 Algumas das sugestões não podem ser atendidas visto que o processo não é 

totalmente oriundo do atendimento do OIP-3ª DE e também as normas que regem 

os processos devem ser cumpridas de acordo com o previsto. 

 

4.2  QUESTIONÁRIO RESPONDIDO PELOS MILITARES QUE TRABALHAM NO 

OIP-3ª DE. 

 

Pergunta 1: Qual a sua faixa etária. 

 
Gráfico 14 – Faixa etária dos militares que trabalham no OIP-3ª DE. 

 

 Observa-se que a maioria dos militares, 41%, encontram-se na faixa etária 

entre 40 até 50 anos, seguido por 35% que encontra-se na faixa etária de 50 até 60 

anos. 

 Pergunta 2: O(A) Sr(a) já participou de pesquisas elaboradas pelo Exército 

após estar trabalhando no OIP?  

 

 
Gráfico 15 – Participação em pesquisas elaboradas pelo Exército. 

 

 Nesta questão as respostas foram 56% dos militares já participou de 

pesquisas após estar trabalhando no OIP e 44% ainda não havia participado. 
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 Pergunta 3: O(A) Sr(a) recebeu treinamento para atuar no atendimento aos 

inativos e pensionistas do OIP-3ªDE? 

 
Gráfico 16 – Treinamento para atuar no atendimento. 

 

 As respostas foram que metade dos militares que atuam no Órgão já recebeu 

treinamento para atuar no atendimento e metade ainda não recebeu. O que pode ser 

considerado como oportunidade de inclusão destes militares em futuros 

treinamentos. 

 Pergunta 4: O(A) Sr(a) fez algum curso para conhecer a legislação utilizada 

para concessão de direitos aos inativos e pensionistas do OIP? Neste caso 76% dos 

militares que atuam no OIP não realizaram curso sobre legislação ou sobre direitos 

aos inativos e pensionistas. O que demonstra que há possibilidade de inclui-los em 

treinamentos, sejam a distância ou até mesmo internamente. 

 
Gráfico 17 – Realização de curso para conhecimento da legislação. 

  

 Pergunta 5: Caso o(a) Sr(a) tenha respondido SIM no item anterior. Qual o 

curso realizou. 
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Gráfico 18 – Cursos realizados. 

  

 Para esta questão 80% dos militares que responderam ter feito curso 

realizaram o CASIPEx e 20% realizaram o Estágio de Atendimento a Inativos e 

Pensionistas. 

 Pergunta 6: A quanto tempo exerce funções ligadas ao Órgão de Inativos e 

Pensionistas. 

 
Gráfico 19 – Tempo de atuação no OIP - 3ª DE. 

  

 Observa-se que a maioria dos militares encontra-se exercendo suas funções 

no OIP – 3° DE entre 5 e 10 anos, o que demonstra que possuem uma boa 

experiência com as atividades e processos do OIP – 3ª DE. 

 Pergunta 7: A orientação e o esclarecimento de assuntos ligados aos direitos 

de Inativos e Pensionistas é uma questão relevante aos militares que desempenham 

suas funções no Órgão.  
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Gráfico 20 – Orientação e esclarecimentos são relevantes para o atendimento. 

 

 Nesta questão observa-se que a maioria dos militares que exercem suas 

funções no OIP, 94%, concordam totalmente que a orientação e esclarecimento 

sobre os direitos ao público vinculado é uma questão relevante. 

 Pergunta 8: O(A) Sr(a) considera que o trabalho realizado no OIP-3ª DE 

atende totalmente as necessidades do público vinculado.  

 
Gráfico 21 – Trabalho realizado no OIP-3ª DE atende totalmente o público vinculado. 

 

 Nesta questão há concordância parcial, 59%, e total, 41%, de que o trabalho 

realizado no OIP-3ª DE atende as necessidades do público vinculado. 

 Pergunta 9: Na opinião do(a) Sr(a) o horário atual de atendimento aos inativos 

e pensionistas contribui para a melhoria na análise dos processos gerados no OIP. 

Considere 1-Discordo totalmente e 5-Concordo totalmente. 
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Gráfico 22 – Horário de atendimento contribui para melhoria análise processos. 

 

 Observa-se que o horário de atendimento, na visão dos militares que exercem 

suas funções no OIP-3ª DE contribui para a melhoria na análise dos processos 

gerados no OIP. 

 Pergunta 10: O Sistema de Gestão de Atendimentos (SGA) facilita o controle 

de chamadas e gerenciamento de usuários que aguardam atendimento. Considere 

1-Discordo totalmente e 5-Concordo totalmente. 

 
Gráfico 23 – O SGA facilita o controle e gerenciamento de atendimentos. 

 

 Verifica-se que as respostas demonstram que há concordância de que o SGA 

facilita o controle das chamadas e gerenciamento de usuários que aguardam 

atendimento. 

 Pergunta 11: O sistema PAPIRO facilita o atendimento aos inativos e 

pensionistas do OIP. Considere 1-Discordo totalmente e 5-Concordo totalmente. 
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Gráfico 24 – O sistema PAPIRO facilita o atendimento no OIP-3ª DE. 

 

 A questão mostra que na maioria das respostas houve concordância de que o 

sistema PAPIRO facilita o atendimento ao público vinculado. 

 Pergunta 12: Considerando sua experiência como agente da administração 

que exerce suas funções no Órgão de Inativos e Pensionistas, existem pontos que 

poderiam ser melhorados no atendimento ou na solução dos requerimentos 

solicitados no Órgão.  

 Nesta questão 76% dos respondentes consideram que existem pontos a 

serem melhorados. 

 Pergunta 13: Caso o(a) Sr(a) tenha respondido SIM no item anterior. 

Apresente sugestões que poderiam auxiliar na melhoria do atendimento ou solução 

dos requerimentos no OIP-3ª DE.  

 Neste item as sugestões concentraram-se em: 

- Aumento de espaço físico das instalações; 

- Atualização de equipamentos e materiais de informática; 

- Aquisição de mobiliário; 

- Aumento de efetivo do OIP; 

- O atendimento aos vinculados deveria ser totalmente agendado; 

- Estabelecer prazo para a resolução dos processos; 

- Atendentes treinados para recepcionar todas as demandas no guichê de 

atendimento, com cursos ministrados pela SSIP/3 ou EAD, especialmente na área 

de benefícios, FUSEx e Pensão Inicial; 

- Assistente Social trabalhando no OIP, para os casos de visitas técnicas e para os 

casos de pensão inicial. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 A partir dos resultados obtidos foi possível responder as questões de estudo, 

cumprir os objetivos propostos, bem como ter uma visão de quais processos 

necessitam de maior análise e possibilitam a aplicação dos indicadores de 

acompanhamento e desempenho. 

 Por meio da análise dos questionários aplicados notou-se que os 

respondentes consideram que o atendimento mais relevante é a apresentação anual 

(71% das respostas), seguido pela atualização de dependentes (12% das respostas) 

e solicitação de direitos pecuniários (10% das respostas), conforme Gráfico 4. 

 Quanto a avaliação do atendimento observou-se que 89% dos respondentes 

está totalmente satisfeito com o atendimento recebido no OIP, de acordo com o 

Gráfico 10, o que demonstra que o trabalho desempenhado cumpre o propósito e 

satisfaz o público vinculado de forma eficaz e de maneira eficiente. 

 No tocante as melhorias aos processos originados pelo atendimento aos 

inativos e pensionistas vinculados ao OIP-3ª DE obteve-se que 59% dos vinculados 

que responderam ao questionário da pesquisa consideram que nenhum processo 

seja passível de melhorias, conforme Gráfico 6, no entanto, 14% indicou o processo 

de apresentação anual passível de ser melhorado, 8% citou que a solicitação de 

direitos pecuniários poderia ser melhorada e 8% considerou que a atualização de 

dependentes poderia ser melhorada.  

 Assim, pode-se usar tal informação como um ponto de partida para resolver o 

problema do presente estudo, sobre quais processos necessitam de maior análise e 

aplicação de indicadores de acompanhamento e desempenho. 

 Da análise e discussão dos resultados e com respaldo nos questionários 

aplicados aos inativos e pensionistas vinculados ao OIP, concluiu-se que os 

mesmos sentem-se bem atendidos e apresentaram poucas sugestões de melhoria 

aos processos que são gerados pelo atendimento de suas necessidades, o que 

deixa claro que o órgão preocupa-se em fornecer um excelente atendimento e 

preocupa-se em resolver as necessidades de seu público vinculado. 

 Os militares que atuam no Órgão forneceram sugestões no sentido de 

melhorar a infraestrutura do atendimento, seja no aumento do espaço físico, seja na 

atualização de equipamentos de informática e mobiliário, bem como aumento do 

efetivo que trabalha no Órgão, houve sugestão de que todos os requerimentos 
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fossem elaborados pelos atendentes e repassados aos analistas posteriormente, e 

ainda sugestão de que um profissional com formação em Assistência Social fizesse 

parte da equipe de atendimento do OIP-3ª DE. 

 Observa-se o bom nível de conhecimentos dos militares que atuam no OIP, 

demonstrando a dedicação e preparo que os militares buscam para agregar 

conhecimentos as suas atividades no OIP - 3ª DE.  

 Considerando-se o referencial teórico pode-se observar que os indicadores de 

acompanhamento e desempenho possíveis de serem aplicados aos processos do 

OIP-3ª DE são os que levam em conta a satisfação do usuário, ou seja, os 

indicadores de qualidade (eficácia) e também indicadores de capacidade, que 

medem a capacidade de resposta de um processo por meio da relação entre saídas 

produzidas por unidade de tempo. 

 Como sugestão a estudos subsequentes tem-se a implementação dos 

indicadores e assim tornar os processos mensuráveis segundo critérios de 

otimização de tempo e satisfação dos usuários, vislumbra-se ainda que uma das 

alternativas possíveis de serem implementadas é a capacitação e o aperfeiçoamento 

dos militares que atuam no atendimento e na geração dos direitos ao público 

vinculado, pela participação em cursos on-line fornecidos pelos órgãos normativos e 

até mesmo pela capacitação via treinamento interno. 
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APÊNDICE A 
 

 Este questionário compõe o projeto de pesquisa intitulado "ÍNDICES DE 
ACOMPANHAMENTO E DESEMPENHO NOS PROCESSOS QUE ENVOLVEM O 
ATENDIMENTO E A GERAÇÃO DE DIREITOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS 
VINCULADOS AO ÓRGÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA 3ª DE SANTA 
MARIA - RS” e tem como objetivo  analisar quais os índices de acompanhamento e 
desempenho podem ser aplicados aos processos de atendimento e concessão de 
direitos aos Inativos e Pensionistas, e assim obter informações acerca dos 
processos e do atendimento aos vinculados ao Órgão. 
 O resultado desta pesquisa será apresentado à Escola de Formação 
Complementar do Exército/Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais como requisito 
parcial para a obtenção do Grau de Especialização em Ciências Militares. 
 As respostas serão contabilizadas e registradas sem associações à pessoa 
que as respondeu. 
Autora da pesquisa: Cap QCO THAÍSE LAGO STEFANELLO AGILAR 
 
1. Qual a sua faixa etária 
(   ) Menor de 30 anos 
(   ) Maior de 30 até 40 anos 
(   ) Maior de 40 até 50 anos 
(   ) Maior de 50 até 60 anos 
(   ) Maior de 60 anos 
 
2. O(A) Sr(a) já participou de pesquisas elaboradas pelo Exército após estar 
vinculado ao Órgão de Inativos e Pensionistas (OIP)? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
3. Quantas vezes ao ano o(a) Sr(a) busca atendimento no OIP-3ªDE? 
(   ) Uma vez 
(   ) Entre 2 a 4 vezes 
(   ) Entre 5 a 7 vezes 
(   ) Mais de 7 vezes 
 
4. Qual o processo que o(a) Sr(a) busca atendimento no OIP-3ªDE e considera 
mais relevante? 
(   ) Apresentação anual 
(   ) Alteração de Domicílio Bancário 
(   ) Atualização de dependentes 
(   ) Solicitação de direitos pecuniários diversos 
(   ) Solicitação de ressarcimento Fusex 
(   ) Outros. 
Cite________________________________________________________________ 
 
5. Qual a sua avaliação em relação a solução do processo citado no item 
anterior. Considere 1-Totalmente insatisfeito e 5-Totalmente satisfeito. 

1 2 3 4 5 
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6. Baseado em sua experiência de atendimento no OIP-3ªDE, qual processo 
o(a) Sr(a) considera ser passível de melhorias. 
(   ) Apresentação anual 
(   ) Alteração de Domicílio Bancário 
(   ) Atualização de dependentes 
(   ) Solicitação de direitos pecuniários diversos 
(   ) Solicitação de ressarcimento Fusex 
(   ) Nenhum 
(   ) Outros. 
Cite________________________________________________________________ 
 
7. Qual a sua avaliação em relação ao processo citado no item anterior. 
Considere 1-Totalmente insatisfeito e 5-Totalmente satisfeito. 

1 2 3 4 5 

 
 8. O(A) Sr(a) já solicitou atendimento e precisou aguardar pela solução de seu 
pedido. 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
9. Caso o(a) Sr(a) tenha respondido Sim no item anterior. Quanto tempo o(a) 
Sr(a) aguardou para obter a resolução de seu pedido no OIP-3ªDE. 
(   ) Menos de 30 dias 
(   ) Entre 30 e 60 dias 
(   ) Entre 60 e 90 dias 
(   ) Mais de 90 dias 
 
10. O(A) Sr(a) considera que o atendimento no OIP-3ªDE atende totalmente as 
necessidades de seu público vinculado. Considere 1-Discordo Totalmente e 5-
Concordo Totalmente. 

1 2 3 4 5 

 
11. O(A) Sr(a) já agendou seu atendimento no OIP-3ªDE pela internet por meio 
do Sistema de Gestao de Atendimento (SGA). 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
12. Na visão do(a) Sr(a) o agendamento disponibilizado pelo Sistema de 
Gestão de Atendimento (SGA) facilita o controle das chamadas e 
gerenciamento de prioridades no atendimento dos usuários no OIP-3ªDE. 
Considere 1-Discordo Totalmente e 5-Concordo Totalmente 

1 2 3 4 5 

 
13. Considerando sua experiência como vinculado(a) ao OIP-3ª DE, existem 
pontos que poderiam ser melhorados no atendimento ou na solução dos 
requerimentos solicitados no Órgão? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
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14. Caso o(a) Sr(a) tenha respondido Sim no item anterior. Apresente 
sugestões que poderiam auxiliar na melhoria do atendimento ou solução dos 
requerimentos no OIP-3ª DE. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 
 

 Este questionário compõe o projeto de pesquisa intitulado "ÍNDICES DE 
ACOMPANHAMENTO E DESEMPENHO NOS PROCESSOS QUE ENVOLVEM O 
ATENDIMENTO E A GERAÇÃO DE DIREITOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS 
VINCULADOS AO ÓRGÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA 3ª DE SANTA 
MARIA - RS” e tem como objetivo  analisar quais os índices de acompanhamento e 
desempenho podem ser aplicados aos processos de atendimento e concessão de 
direitos aos Inativos e Pensionistas vinculados ao Órgão, e assim obter informações 
acerca dos processos e do atendimento prestado aos vinculados. 
 
 O resultado desta pesquisa será apresentado à Escola de Formação 
Complementar do Exército/Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais como requisito 
parcial para a obtenção do Grau de Especialização em Ciências Militares. 
 
 As respostas serão contabilizadas e registradas sem associações com a 
pessoa que as respondeu. 
Autora da pesquisa: Cap QCO THAÍSE LAGO STEFANELLO AGILAR 
 
1. Qual a sua faixa etária 
(   ) De 20 até 30 anos 
(   ) Maior de 30 até 40 anos 
(   ) Maior de 40 até 50 anos 
(   ) Maior de 50 até 60 anos 
(   ) Maior de 60 anos 
 
2. O(A) Sr(a) já participou de pesquisas elaboradas pelo Exército após estar 
trabalhando no Órgão de Inativos e Pensionistas (OIP)? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
3. O(A) Sr(a) recebeu treinamento para atuar no atendimento aos inativos e 
pensionistas do OIP-3ªDE? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
4. O(A) Sr(a) fez algum curso para conhecer a legislação utilizada para 
concessão de direitos aos inativos e pensionistas do OIP? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
5. Caso o(a) Sr(a) tenha respondido Sim no item anterior. Qual o curso realizou. 
___________________________________________________________________ 
 
6. A quanto tempo exerce funções ligadas ao Órgão de Inativos e Pensionistas. 
(   ) a mais de 10 anos 
(   ) entre 5 a 10 anos   
(   ) entre 3 e 5 anos 
(   ) entre 1 a 3 anos 
(   ) a menos de 1 ano 
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7. A orientação e o esclarecimento de assuntos ligados aos direitos de Inativos 
e Pensionistas é uma questão relevante aos militares que desempenham suas 
funções no Órgão. Considere 1-Discordo totalmente e 5-Concordo totalmente. 

1 2 3 4 5 

 
8. O(A) Sr(a) considera que o trabalho realizado no OIP-3ªDE atende totalmente 
as necessidades do público vinculado. Considere 1-Discordo totalmente e 5-
Concordo totalmente. 

1 2 3 4 5 

 
9. Na opinião do(a) Sr(a) o horário atual de atendimento aos inativos e 
pensionistas contribui para a melhoria na análise dos processos gerados no 
OIP. Considere 1-Discordo totalmente e 5-Concordo totalmente. 

1 2 3 4 5 

 
10. O Sistema de Gestão de Atendimentos (SGA) facilita o controle de 
chamadas e gerenciamento de usuários que aguardam atendimento. Considere 
1-Discordo totalmente e 5-Concordo totalmente. 

1 2 3 4 5 

 
11. O sitema PAPIRO facilita o atendimento aos inativos e pensionistas do OIP. 
Considere 1-Discordo totalmente e 5-Concordo totalmente. 

1 2 3 4 5 

 
12. Considerando sua experiência como agente da administração que exerce 
suas funções no Órgão de Inativos e Pensionistas, existem pontos que 
poderiam ser melhorados no atendimento ou na solução dos requerimentos 
solicitados no Órgão. 
(   ) Sim 
(   ) Não 
O 
13. Caso o(a) Sr(a) tenha respondido Sim no item anterior. Apresente 

sugestões que poderiam auxiliar na melhoria do atendimento ou solução dos 

requerimentos no OIP-3ª DE. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


