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O uso do Sistema de Acompanhamento da Gestão (SAG) como uma ferramenta
de auditoria e gestão e sua contribuição para o Exército Brasileiro

RESUMO

Este  trabalho  aborda  o  uso  do  Sistema  de  Acompanhamento  da  Gestão  (SAG)  como  uma
ferramenta de auditoria  e gestão e sua contribuição para o Exército Brasileiro.  O SAG, baseado na
Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), é capaz de processar grande volume de dados de forma
rápida  e  precisa,  bem  como  estocar  (armazenar)  e  acessá-los  rapidamente,  além  de  fornecer
comunicação a contento e otimizar as informações, para facilitar a tomada de decisão ao gestor e ser
uma excelente ferramenta de auditoria e gestão. Tal abordagem se faz necessária, devido à gestão dos
recursos  orçamentários  e  financeiros  nas  Organizações  Militares  (OM)  do  Exército  Brasileiro  estar
inserida na Administração Militar, entendida como aquela que integrada à Administração Pública Federal,
baseado nos planejamentos de curto, médio e longo prazo, para que o Comando do Exército cumpra sua
missão constitucional. Este trabalho tem como missão precípua possibilitar a administração dos recursos
públicos, de forma eficaz, eficiente e efetiva. O objetivo geral deste estudo é analisar a contribuição do
SAG no controle e acompanhamento da execução orçamentária e financeira, viabilizar planejamentos de
emprego de recursos e reduzir  custos operacionais.  Nesse contexto, os recursos destinados às OM,
devem ser empregados de modo a viabilizar o cumprimento de suas missões institucionais e, ao mesmo
tempo,  em  conformidade  com  o  que  estabelece  a  Administração  Federal,  a  qual  impõe  complexo
arcabouço legal que normatiza a realização de despesas. 

Palavras-chave: SAG. Exército Brasileiro. TIC. Organizações Militares. Comando do Exército.
Administração Militar.  

The use of the Management Monitoring System (SAG) as an audit and management tool and its
contribution to the Brazilian Army

ABSTRACT

This work is about the use of the System at Accompaniment of the Management (SAG - in the acronym in
Portuguese) as a tool of audit and management and yours contribution for the Brazilian Army. The SAG,
based on the Information and Communication Technology (ICT), is capable to process a great volume of
data quickly and accurately. The System stores a lot of data and provides fast access to them, providing
information that facilitates manager decisions. Such approach is necessary, due to resource management
of the Brazilian army units being part of the Military Administration, integrated in the Public Administration,
guiding short - medium - and long-term planning for the Army to carry out its constitutional mission. The
objective of this work is to enable the administration of public resources in an efficient and efficient way
and to analyze the contribution of the system to the monitoring of the use of public resources, reducing op-
erational costs. In this context, the use of the SAG must collaborate so that the resources destined to the
units of the Brazilian Army are used effectively in the accomplishment of the constitutional activities and in
accordance with the laws that regulate such expenses.

Keywords: SAG. Brazilian Army. ICT, Military Administration. Public Administration. Public resources.
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1 INTRODUÇÃO

Este  trabalho  tem  por  finalidade  apresentar  a  aplicabilidade  do  Sistema  de

Acompanhamento de Gestão (SAG), como uma ferramenta de gestão, proporcionando

um significativo incremento nas atividades de fiscalização e auditoria.

O SAG foi desenvolvido por iniciativa do Major de Intendência Manfrini de Assis,

pela necessidade de ser  criada uma ferramenta mais ágil,  importante segmento de

atuação exercido pela 2ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (2ª ICFEx),

localizada no estado de São Paulo.

Seu  repositório  de  dados  possui  também  a  mesma  origem  do  Sistema  de

Informações Gerenciais  e Acompanhamento  (SIGA),  o  Sistema de Transferência de

Arquivos (STA) da Secretaria do Tesouro Nacional, contemplando todo o conjunto de

dados informacionais do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo

Federal (SIAFI), pertinentes ao Exército Brasileiro. Porém, o seu diferencial encontra-se

no  acréscimo  de  outras  fontes  de  dados  que  favoreceram  sua  potencialização  de

emprego e importância como ferramenta gerencial do sistema de economia e finanças.

Sabe-se que estão disponíveis no mercado inúmeros Sistemas de Informação

para a tomada de decisão estratégica. Este estudo tem a importância de mostrar que o

Sistema de Informação em questão pode apoiar gestores de Organizações Militares

com eficiência e rapidez. 

Este  trabalho  abordará  o  uso  do  SAG como  uma  ferramenta  de  auditoria  e

gestão dos Agentes da Administração das Unidades Gestoras (UG). Foram realizadas

análises  de  dois  recursos  relevantes  do  SAG.  No  primeiro  momento  foi  feita  uma

análise dos relatórios do consumo de energia nos meses de pico e foram apresentadas

as  medidas  para  a  redução  do  consumo  de  energia  e  no  segundo  momento  foi

levantado  o  percentual  de  recursos  empenhados,  apresentando  o  cenário  da

Organização Militar (OM) e quais ações foram realizadas para alcançar a meta imposta

pelo escalão superior. 

Tais abordagens se fazem necessárias para colocar em evidência a necessidade

de se racionalizar a gestão dos recursos públicos no âmbito das OM, e de se mostrar a

importância dos Agentes da Administração estarem capacitados e aprimorados para o
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desempenho de suas funções,  de modo a evitar  a  ocorrência de impropriedades e

improbidades administrativas.

É  importante  salientar  que serão  apresentados  os  ganhos  e  as  vantagens

referentes ao emprego do sistema. Pode-se destacar que o SAG oferece uma maior

gama de possibilidades gerenciais, favorecendo o incremento do melhor gerenciamento

do emprego efetivo de recursos públicos, em especial no Exército Brasileiro. 

O objetivo do trabalho é analisar a tomada de decisão estratégica em uma OM

operacional  de logística do Exército  Brasileiro,  por  meio  de relatórios  emitidos pelo

SAG, onde serão apresentados os seguintes resultados:

a. Analisar os relatórios do consumo de energia dos últimos 3 anos e apresentar as

medidas para a redução do consumo de energia; e
b. Analisar os relatórios do percentual de recursos empenhados, apresentando o

cenário da OM e quais ações foram realizadas para alcançar a meta imposta

pelo escalão superior.

1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Segundo O’Brien (2011), Sistemas de Informação é um conjunto organizado de

pessoas, hardware, software, redes de comunicação e recursos de dados que coletam,

transformam e disseminam informações em uma organização.

Para  Laudon  (1999),  um sistema de informação  pode ser  definido  como um

conjunto de componentes inter-relacionados trabalhando juntos para coletar, recuperar,

processar,  armazenar  e  distribuir  informações,  com  a  finalidade  de  facilitar  o

planejamento,  o  controle,  a  coordenação,  a  análise  e  o  processo  decisório  em

organizações.

Baseado  nos  conceitos  apresentados  sobre  Sistemas  de  Informação  serão

abordadas as funcionalidades e recursos de um Sistema de Informação. A seguir serão

apresentadas  as  principais  características  de  um Sistema  de  Informação  Gerencial

(SIG),  de um Sistema de Apoio à Decisão (SAD) e do Sistema de Apoio e Gestão

(SAG). 
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1.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAL

Segundo O´Brien (2011),  os Sistemas de Informação Gerencial (SIG) foram os

primeiros  tipos  de  sistemas de informação desenvolvidos para  apoiar  a  tomada de

decisão gerencial. Um sistema de informação gerencial gera produtos de informação

que apoiam muitas das necessidades cotidianas de tomada de decisão de gerentes e

de profissionais de empresas. 

Relatórios,  telas  e  respostas  produzidas  por  esses  sistemas  de  informação

fornecem informações que os gerentes especificaram de antemão para o adequado

atendimento  de  suas  necessidades  de  informação.  Esses  produtos  de  informação

predefinidos satisfazem as necessidades de informação dos administradores dos níveis

operacional e tático, que encontram tipos mais estruturados de situações de decisão. 

Segundo  Uab  (2008),  “É  um tipo  especializado  de  sistema,  formado  por  um

conjunto de componentes inter-relacionados, que visam coletar dados e informações,

manipulá-los e processá-los para finalmente dar saída a novos dados e informações.”

1.2 SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO

Segundo O´Brien (2011),  os Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) são uma das

principais categorias de sistemas de informação gerencial. São sistemas de informação

computadorizados que fornecem aos gerentes apoio interativo de informações durante

o processo de tomada de decisão. Os sistemas de apoio à decisão utilizam: 

• Modelos analíticos;

• Bancos de dados especializados;

• Os próprios insights e apreciações do tomador da decisão; e 

• Processos interativos de modelagem baseados em computador para apoiar a

tomada de decisões semi-estruturadas e não estruturadas por parte de cada gerente. 

Ao contrário dos sistemas de informação gerencial, os sistemas de apoio à deci-

são recorrem a bases de modelos e também a bancos de dados como recursos essen-

ciais. Uma base de modelo SAD é um componente de software que consiste em mode-

los utilizados em rotinas computacionais e analíticas que expressam matematicamente

relações entre variáveis. 

O uso de um sistema de apoio à decisão envolve um processo interativo de mo-

delagem analítica. Normalmente, um gerente utiliza um pacote de software SAD em sua
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estação de trabalho para fazer consultas, dar respostas e emitir comandos. Isto é dife-

rente das respostas por demanda de sistemas de relatórios de informações, já que os

gerentes não estão solicitando informações pré-especificadas. Pelo contrário, eles es-

tão explorando alternativas possíveis. Eles não precisam especificar antecipadamente

suas necessidades de informações. Em vez disso, utilizam o SAD para encontrar as in-

formações que precisam para ajudá-los a tomar uma decisão. 

Os sistemas computadorizados de informação financeira apóiam os gerentes fi-

nanceiros nas decisões relativas à alocação e controle de recursos financeiros dentro

de uma instituição.

As principais categorias de sistemas de informação financeira incluem:

• Administração de caixa e investimentos;

• Orçamentos de capital; 

• Previsão financeira; e

• Planejamento financeiro. 

1.3 SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO

A gestão dos recursos orçamentários e financeiros oriundos do Governo Federal

é  realizada  pelos  chamados  Agentes  da  Administração  que,  seguindo  legislações

específicas, são os responsáveis pela utilização dos mesmos. Dentre esses agentes, o

Agente Diretor,  normalmente o Comandante, Chefe ou Diretor da OM, é o principal

responsável perante os órgãos de controle interno e externo.

O SAG surgiu com a necessidade de criar um sistema de consulta onde qualquer

usuário,  previamente  autorizado,  pudesse  obter  informações  consolidadas  sobre  os

registros contábeis de determinada UG no SIAFI. 

A intenção era utilizar uma ferramenta criada para cruzar dados com a finalidade

de aprimorar a “amostra” de auditoria ao valor total da população auditada (riscos da

amostragem).

Em 2014, o SAG foi  desenvolvido com o intuito de acompanhar as Unidades

Gestoras Vinculadas à 2ª ICFEx. Com o tempo, as demais ICFEx solicitaram acesso às

informações que o SAG gerava. Surgia então o SAG 2015, contendo as informações de

todas as Unidades do Exército Brasileiro em uma plataforma simples e intuitiva.
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Em  2016,  com  o  crescimento  da  demanda,  foram  inseridas  novas

funcionalidades no sistema. Atingindo a marca de mais de 4 mil usuários cadastrados

em 423 Unidades Gestoras do Exército, além das 11ª ICFEx ativas até então.

Conforme Cruz (2003), a Teoria de Sistemas no contexto organizacional situa a

organização como um sistema de forças que se interrelacionam. A razão de existência

da organização é a necessidade de produzir algo, e esta sofre implicações de variáveis

exógenas,  ou  elementos  circundantes,  tais  como:  governo,  sociedade,  clientes,

fornecedores,  concorrentes  e  leis.  Bem  como,  sofre  implicações  de  variáveis

endógenas: colaboradores, administração e terceirizados. Interagindo em um equilíbrio

entre essas forças que predominam nos ambientes externo e interno.

É imperioso destacar que algumas funcionalidades proporcionadas pelo referido

sistema  podem  ser  alcançadas  utilizando-se  apenas  a  ferramenta  de  consulta  ao

Tesouro  Gerencial.  No entanto,  outras  são exclusivas  e  trazem dados efetivamente

úteis aos gestores que a utilizam, inclusive com apresentações de gráficos gerencias. A

seguir, estão listadas algumas funcionalidades presentes no SAG: 

-  Consulta  de  Impropriedades  de  empenhos  de  concessionárias/serviços

comuns;

- Empenho fora dos subitens previstos na orientação a agentes da administração

2015; 

- Documentos hábeis X Centro de Custos X Manual SISCUSTOS; 

- Notas de Empenho X CEIS; 

- Situação dos Suprimentos de Fundos a classificar; 

- Restos a pagar: passagens e concessionárias; 

- Fracionamento da despesa; 

- Consultas de atividades operacionais específicas do Exército Brasileiro; e 

-  Consultas  otimizadas,  embora  possíveis  de  serem  realizadas  via  Tesouro

Gerencial. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia da pesquisa quanto à sua finalidade foi  aplicada,  pois  buscou

apresentar uma solução para problemas de consumo elevado de energia e melhorar a
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gestão de recursos. Do ponto de vista dos objetivos, o trabalho revestiu-se de viés

exploratório,  com  o  intento  de  identificar  os  indicadores,  através  do  SAG,  que

determinaram  e/ou  que  contribuíram  para  a  tomada  de  decisão.  Quanto  aos

procedimentos  foi  bibliográfica  e  documental,  com enfoque  na  tomada de  decisão,

baseado  em  uma  ferramenta  de  gestão  que  proporcionou  a  excelência  na

administração  tradicional,  pública  e  sem  fins  lucrativos.  Quanto  à  natureza  foi

quantitativa,  buscando  apresentar  dados  substanciais  para  a  comprovação  de

resultados.

Com relação ao SAG, pode-se avaliar a importância do tema em questão para o

EB,  pois  é  focado  no  apoio  à  gestão  orçamentária  e  financeira  da  instituição,

abrangendo desde a estruturação das ações estratégicas, passando pelos processos

de orçamento, acompanhamento da gestão e por fim a avaliação.

Por meio do 9º Batalhão de Suprimento, localizado em Campo Grande-MS, os

seguintes documentos e relatórios foram cedidos:

a. Gráfico comparativo de consumo de energia dos últimos 3 anos (2016 - 2018)

- emitido pelo SAG; e

b. Projeto de Eficiência das Câmaras Frigoríficas - elaborado pelo 1º Ten João

Carlos, Adjunto do Centro de Operações de Suprimento do 9º B Sup.

Por meio do 12º Batalhão de Suprimento, localizado em Manaus-AM, o seguinte

relatório foi emitido:

- Relatório do percentual de recursos empenhados - emitido pelo SAG.

3 RELATÓRIOS E ANÁLISE DAS TOMADAS DE DECISÃO

3.1 ANÁLISE DO CONSUMO DE ENERGIA

Através  do Módulo  Esplanada  do  SAG,  os  seguintes  gráficos  foram gerados

após o lançamento dos dados das faturas de energia elétrica. Ressalta-se que estas

informações são provenientes do 9º Batalhão de Suprimento,  localizado em Campo

Grande-MS.
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Gráfico 1 - Gráfico de Consumo de Energia do 9º B Sup em 2016

FONTE: Módulo Esplanada SAG (2018)
O gráfico referente ao consumo de energia do 9º B Sup, em 2016, mostra que a média anual do

consumo foi de R$ 52.998,63 (28.386,60 KWH)

Gráfico 2 - Gráfico de Consumo de Energia do 9º B Sup em 2017

FONTE: Módulo Esplanada SAG (2018)
O gráfico referente ao consumo de energia do 9º B Sup, em 2017, mostra que a média anual do

consumo foi de R$ 54.105,43 (28.979,40 KWH), apresentando um aumento de 2%
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Gráfico 3 - Gráfico de Consumo de Energia do 9º B Sup em 2018

FONTE: Módulo Esplanada SAG (2018)
O gráfico referente ao consumo de energia do 9º B Sup, em 2018, mostra que a média

anual do consumo foi de R$ 49.719,27 (26.630,14 KWH), apresentando uma redução de 8,1%
com a instalação dos temporizadores somente no último quadrimestre de 2018

De  posse  dos  gráficos  apresentados  dos  anos  de  2016,  2017  e  2018,  foi

realizado  um  breve  comparativo  sobre  o  consumo  de  energia  no  9º  Batalhão  de

Suprimento, Órgão Provedor (OP) do Comando Militar do Oeste que tem uma nobre

missão de grande relevância  e  responsabilidade  em adquirir,  receber,  armazenar  e

distribuir os gêneros alimentícios (artigos secos e frigorificados) para todas as OM do

Comando de Área.  Cabe ressaltar  que os gêneros frigorificados demandam de um

elevado consumo de energia devido ao seu armazenamento ser realizado em câmaras

frigoríficas, instalações que possuem equipamentos elétricos sensíveis e de elevado

custo de aquisição, instalação e manutenção.

O  consumo  de  energia  de  um  OP  torna-se  elevado  devido  às  câmaras

frigoríficas, sendo responsável por 75% do consumo de toda a Unidade.

Os relatórios do consumo de energia mensal, emitidos pelo Módulo Esplanada

do SAG, podem ser visualizados através de gráficos de barras, que serviram como

base para as análises e tomadas de decisão.
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Diante  dos  relatórios  apresentados,  a  tomada  de  decisão  foi  a  instalação  e

configuração  de  novos  temporizadores  dos  motores  das  Câmaras  Frigoríficas  do

Classe I, do 9º B Sup.

O objetivo desta implantação foi aumentar a vida útil dos equipamentos, reduzir o

consumo de energia elétrica e aumentar a eficiência do armazenamento dos gêneros

frigorificados.

A  instalação  de  temporizadores  permitiu  configurar  os  motores  para  serem

desligados no horário de ponta e configurados em ciclos de 04 (quatro) horas, onde

50% dos motores, por câmaras, ligados de forma cruzada. Tais ações proporcionaram

um aumento da vida útil dos equipamentos, redução da necessidade de manutenção

corretiva e redução considerável do consumo de energia, acarretando maior economia

para o Batalhão.

O cronograma de ações é exibido na tabela a seguir:

Quadro 1 - Cronograma de Atividades - instalação dos temporizadores

MÊS ATIVIDADE

MAIO 18
Elaboração dos croquis e esquema dos ciclos de funcionamento dos

motores.

JUN 18
Limpeza dos motores e levantamento da necessidade de manutenção

corretiva individualizada dos motores (24 motores).

JUL 18

Lançamento  de  fios  necessários  e  instalação  dos  controles  de

desligamento  (stand-by)  dos  motores  nas  portas  das  câmaras

frigoríficas.

AGO 18

Configuração  final  do  funcionamento  por  ciclos  (seis  ciclos  de  04

horas) dos 24 motores, com funcionamentos alternados de 50% da

capacidade instalada.

SET 18

Manutenção, substituição das cortinas de ar das antecâmaras, para

evitar troca de calor com meio externo; e
Verificação do consumo de energia.

FONTE: Projeto de Eficiência das Câmaras Frigoríficas

As medidas adotadas para acompanhar o funcionamento dos equipamentos fo-

ram:
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a. Leituras diárias dos diversos ciclos de funcionamento dos motores, para identifi-

car possíveis divergências do planejamento e configurações;
b. Verificação diária do perfeito estado das instalações, como: vedação das borra-

chas e resistência das portas das câmaras e funcionamento das cortinas de ar; e
c. Acompanhamento do consumo de energia elétrica através do SAG.

Os ciclos de funcionamento dos motores estão exibidos no croqui das câmaras

frigoríficas, que se encontra no Apêndice A deste trabalho. 

A  programação  horária  das  câmaras  frigoríficas  está  exibida  na  tabela  de

programação horária, que se encontra no Apêndice B deste trabalho. 

Após as medidas adotadas, pode-se perceber uma queda significativa do consu-

mo de energia da unidade.  A seguir  o quadro comparativo do consumo de energia

elétrica dos últimos 3 anos, mostra que a tomada de decisão em instalar e configurar

temporizadores nos motores das câmaras frigoríficas, contribuiu para que o objetivo

fosse alcançado:

Quadro 2 - Faturas de Energia da Unidade Gestora (UG)

Ano Meses Média de Gastos
2016 Janeiro a Dezembro  R$ 52.998,63 
2017 Janeiro a Dezembro  R$ 54.105,43 
2018 Janeiro a Dezembro   R$ 49.719,27 *

* último quadrimestre de 2018

3.2 ANÁLISE DE RECURSOS FINANCEIROS

Pode-se  realizar  a  gestão  de  recursos  financeiros  pelo  SAG  por  diversas

maneiras. A seguir serão apresentados os principais atalhos para que o gestor de uma

UG possa acompanhar a evolução financeira de sua OM. 
De forma rápida e eficaz, por meio do Módulo SIAFI/Gestão, o sistema permite

apresentar informações dos Saldos Gerenciais de 2018 e os Saldos Gerenciais dos

RPNP, levantar o percentual de recursos empenhados, apresentando o cenário da OM

e quais ações foram realizadas para alcançar a meta imposta pelo escalão superior,

apresentar os Saldos por Conta Contábil (CC) e buscar todas as Notas de Empenho

(NE) emitidas pela UG por fornecedor.
Outra facilidade é ter acesso às informações por um Smarthpone, através de um

aplicativo (App) QR CODE, que pode ser baixado gratuitamente. O QR CODE é um
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código de barras em 2D (bidimensional)  que pode ser escaneado pela maioria  dos

aparelhos  celulares  que  possuem  câmera  fotográfica.  Esse  código,  após  a

decodificação, passa a ser um trecho de texto ou um link que irá redirecionar o acesso

ao conteúdo publicado em algum site da internet.
 Após o App QR CODE ser instalado, as informações a serem acessadas são:

créditos do corrente ano da UG, Restos a Pagar Não Processados (RPNP) do exercício

financeiro anterior e Restos a Pagar Processados (RPP).
No SAG o QR CODE pode ser  visualizado através do Módulo SIAFI/Gestão,

opção Saldos em Qr Code.

Figura 1 - Saldos em Qr Code

FONTE: Módulo SIAFI/Gestão SAG

Após  o  reconhecimento  do  Qr  Code  emitido  pelo  SAG  pelo  aplicativo  do

Smartphone, tais informações são exibidas de forma resumida e objetiva.

Figura 2 - Crédito 2018 UG 160018         Figura 3 - RPNP UG 160018               Figura 4 - RPP UG 160018
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Fonte: Módulo SIAFI/Gestão SAG       Fonte: Módulo SIAFI/Gestão SAG       Fonte: Módulo SIAFI/Gestão SAG
       Saldos em Qr Code       Saldos em Qr Code             Saldos em Qr Code

       Além do recurso  do  Qr  Code  para  obter  informações  resumidas,  o  Módulo

SIAFI/Gestão  permite  visualizar  de  forma  quantitativa  a  execução  orçamentária  da

Unidade,  através  de  gráficos  demonstrativos  por  código  de  finalidade  de  bens  ou

serviços empenhados.

Conforme a Diretriz Especial de Gestão Orçamentária e Financeira para o ano de

2018, de 8 de março de 2018, emitida pelo Comando do Exército, estabelece que as

metas a serem alcançadas pelas UG durante o exercício financeiro do corrente ano

deverão ser encerradas até o dia 31 de outubro de 2018.

Na figura a seguir, pode-se observar que em 16 de novembro de 2018, o 12º B

Sup estava com 97,05% dos recursos recebidos empenhados. O que faltou para a

Unidade Gestora atingir a meta dos 100% foi 2,95%, que corresponde a R$ 296.091,34.

Houve a necessidade do Ordenador de Despesas do 12º B Sup solicitar prorrogação de

prazo para empenhar até o dia 30 de novembro de 2018, como medida corretiva, visto

que  a  Unidade  não  conseguiu  fechar  o  exercício  financeiro  conforme  a  diretriz

estabelecida pelo Comando do Exército.

Figura 4 - Percentuais 2018



18

FONTE: Módulo SIAFI/Gestão SAG, emitido no dia 16 de novembro de 2018 (UG 160018/12º B Sup).

Como o SAG possibilita o acompanhamento em tempo real da atual situação da

execução financeira da Unidade, o gestor da UG poderá tomar decisões preventivas

para  alcançar  as  metas  impostas  pelo  Escalão  Superior,  evitando  pedido  de

prorrogação de prazo para realização de empenhos ou devolução de recursos para o

órgão descentralizador.  Tais  medidas serão tomadas da melhor  forma possível  nos

próximos anos, com a ajuda das informações fornecidas pelo SAG.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fazendo  um  breve  comentário  sobre  o  consumo  de  energia,  este  deve  ser

entendido como um dispêndio ou um gasto, gerando um elevado gasto de dinheiro,

uma sobrecarga sobre os equipamentos, entre muitas outras variáveis. É importante

salientar  que  devemos  buscar  sempre  a  economicidade,  ou  seja,  o  agente  da

administração deve encontrar a melhor relação entre custo e benefício a ser observada

na atividade pública.

Sobre a primeira análise, histórico de consumo de energia, pode-se concluir que

as medidas adotadas pelo 9º B Sup, no último quadrimestre de 2018, apresentaram

uma significativa redução de consumo de energia, favorecendo o funcionamento dos

motores das câmaras frigoríficas e contribuindo para uma considerável economia de re-

cursos financeiros.

Ressalta-se  que  os  meses  de  agosto,  setembro  e  outubro  de  2018,

correspondem os meses em que o consumo de energia foi abaixo da média dos meses

anteriores. Este resultado favorável se deu por conta da tomada de decisão por parte

da  UG,  baseado  nas  informações  emitidas  pelo  SAG  e  após  a  instalação  dos

temporizadores.

Os equipamentos foram parametrizados e instalados nos motores elétricos das

câmaras  frigoríficas  para  funcionarem  durante  determinados  intervalos  de  tempo,

buscando a economia de energia ao entrarem em funcionamento nos intervalos de

modalidade tarifária básica, ou seja, fora dos momentos de pico de energia.



19

Em relação à segunda análise, análise de recursos financeiros, as informações

precisas e sucintas fornecidas pelo SAG podem nortear o planejamento da execução

financeira  da  UG,  de  forma  que  os  prazos  estabelecidos  sejam  cumpridos  pelos

agentes da administração. A informação obtida através do Módulo SIAFI/Gestão evita

que o gestor da UG busque dados no SIAFI, o que seria uma tarefa árdua, demorada e

com a possibilidade de erros.  

O  SAG é  uma  ferramenta  que  possibilita  analisar  a  quantidade  de  recursos

disponíveis em determinada UG, auditar os empenhos dos recursos e evitar possíveis

improbidades e irregularidades cometidas pelos agentes da administração, apresentar a

evolução financeira da OM diante dos prazos impostos pelo escalão superior, verificar

se os processos de aquisição de materiais ou contratação de serviços, realizados pela

modalidade  da  dispensa  de  licitação,  foram  realizados  no  mesmo  subitem  para

execução  do  mesmo  serviço  ou  aquisição  do  mesmo  material,  evitando  que  os

empenhos  caracterizem o fracionamento  da  despesa,  dentre  outras  funcionalidades

existentes no SAG.

Por  fim,  podemos afirmar  que o SAG,  de uma forma geral,  pode auxiliar  os

gestores na tomada de decisão estratégica em diversas áreas relacionadas à gestão de

uma Unidade. Para pesquisas futuras sugere-se a realização de outras análises, tais

como: consumo e controle de material de almoxarifado, análise de contabilidade das

contas contábeis de uma OM e análise sintética de depreciação de patrimônio.
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ANEXO A - Croqui das câmaras frigoríficas
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ANEXO B - Programação horária
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