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RESUMO 

A defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais são as principais atribuições das 

Forças Armadas e em caráter complementar, as instituições podem ser empregadas em ações 

subsidiárias que contribuem com o desenvolvimento nacional e a Defesa Civil. Não é por acaso que 

nos aquartelamentos e nas escolas de formação do Exército Brasileiro, soldados e alunos são 

constantemente ensinados sobre a importância da disciplina e da prontidão. Entretanto, para que as 

Unidades da instituição estejam em constante estado de alerta, o adestramento de seus quadros é de 

extrema importância. Para que essa condição ocorra, é necessário que haja a correta aplicação dos 

recursos disponibilizados pelo Governo Federal e consequentemente de adequação ao sistema 

burocrático nacional. Nas Unidades de Engenharia de Construção, a necessidade de oficiais que 

dominem o conhecimento técnico administrativo se evidencia quando observadas a quantidade de 

recursos ali dispostos, muitas vezes frutos de convênios com outros órgãos governamentais. 

 
Palavras-chave: Gestão Administrativa, Administração Pública, Engenharia de Construção 
 
ABSTRACT 

The defense of the homeland and the guarantee of constitutional powers are the main duties of 

the Armed Forces and in a complementary character, the institutions can be employed in subsidiary 

actions that contribute to national development and Civil Defense. It is no coincidence that in barracks 

and training schools of the Brazilian Army, soldiers and students are constantly taught about the 

importance of discipline and readiness. However, for the Institution's Units to be in a constant state of 

alert, the training of their staff is extremely important. For this condition to occur, it is necessary that 

there is the correct application of the resources made available by the Federal Government and, 

consequently, adaptation to the national bureaucratic system. In the Construction Engineering Units, 

the need for officers who master technical administrative knowledge is evident when observing the 

amount of resources available there, often the result of agreements with other government agencies. 
 

Keywords: Administrative Management, Public Administration, Construction Engineering 
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1 INTRODUÇÃO 

A defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais são as principais 

atribuições das Forças Armadas (BRASIL, 1988) e em caráter complementar, as 

instituições podem ser empregadas em ações subsidiárias que contribuem com o 

desenvolvimento nacional e a Defesa Civil (BRASIL, 1999). 

Não é por acaso que nos aquartelamentos e nas escolas de formação do 

Exército Brasileiro (EB), soldados e alunos são ensinados sobre a importância da 

disciplina, definida como a capacidade de proceder conforme normas, leis e 

regulamentos que regem a instituição (BRASIL, 1998) e a prontidão, capacidade de 

pronto atendimento da Força, frente às situações no espectro dos conflitos 

(BRASIL, 2015).  

Para que as Unidades da instituição estejam em estado de alerta, é 

importante a obediência ao adestramento dos seus quadros e para que essa 

condição ocorra, são necessários o planejamento e a correta aplicação dos 

recursos disponibilizados pelo Governo Federal e consequentemente, a adequação 

ao sistema burocrático nacional.  

Como se pode verificar, estamos falando de administração, que segundo 

Daft (2010), pode ser definida como a busca por metas, de modo eficiente e eficaz, 

por meio do planejamento, organização, liderança e controle dos recursos. 

É interessante observarmos que não é de hoje que a busca por sistemas de 

produtividade mais eficientes demandou atenções. Entretanto, o ponto de virada 

para a administração como ciência pode ser observado através dos estudos de 

Frederick Taylor (1856 – 1915), os quais mudaram o gerenciamento fabril pós 

Revolução Industrial, fornecendo métodos precisos de observação e análise, o que 

possibilitou o aumento da produtividade.  

Taylor preconizou que ao se fragmentarem os trabalhos dos operários em 

atividades mais simples, a fiscalização dos gerentes seria facilitada, pois esses 

teriam à disposição ferramentas melhores e mais precisas, para avaliar de maneira 

mais dinâmica e criteriosa os processos que justificassem o funcionamento das 

máquinas. 

Convém informar que, por ocasião do estudo dessa obra, a eficiência é um 

dos princípios que regem a Administração Pública e seu conceito está diretamente 

relacionado com a produtividade dos seus agentes, observando a correta gestão e 

aplicação dos recursos governamentais.  
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Em consonância com o acima exposto, o Exército Brasileiro, como 

instituição, dispõe em seus manuais do Regulamento de Administração do Exército 

(RAE), cuja finalidade é a de estabelecer os preceitos gerais para as atividades 

administrativas da Força (BRASIL, 1990) e em seu texto são especificadas as 

atribuições dos principais agentes e dos atos necessários à gestão  das 

Organizações Militares. 

 

1.1 PROBLEMA 

O Exército Brasileiro, em sua pluralidade de atividades, possui à disposição 

Organizações Militares (OM) cujas atividades de adestramento, executadas em 

tempos de paz,  podem beneficiar o desenvolvimento nacional, através da 

construção civil e por isso, a instituição é empregada através de acordos de 

cooperação na reforma e implantação de estradas, ferrovias, portos, aeroportos, 

barragens, perfurações de poços, adutoras e açudes, dentre outros tipos de obras.  

Como consequência, as rotinas e exigências dessas Unidades são bastante 

característicos e boa parte dos insumos necessários ao andamento dessas obras 

não são supridas pelo escalão superior de forma convencional, o que por 

conseguinte leva à exigência de processos administrativos próprios e pontuais, nas 

quais podem ser vistos itens bastante específicos, como os insumos asfálticos e 

pétreos e os equipamentos pesados de engenharia, além de suas respectivas 

manutenções. 

Por outro lado, embora sejam evidentes as peculiaridades dessas OM, suas 

estruturas de recursos humanos permanecem semelhantes aos demais 

aquartelamentos de todo o Exército Brasileiro, não havendo claros específicos para 

as seções administrativas, o que obriga os membros do estado maior a se 

adequarem às regulamentações impostas pelo corpo, atualizações e 

desdobramentos da Lei 8.666/93, sendo esses oficiais os imediatos assessores 

dos seus comandantes, investidos da função de Ordenadores de Despesas (OD). 

Uma vez observado a determinação do Regulamento de Administração do 

Exército que:  

os oficiais em geral, além dos seus encargos funcionais, podem ser designados 
para integrar grupos de trabalho, comissões, representações e outras missões 
na área administrativa, que sejam compatíveis com a sua habilitação e posição 
hierárquica (BRASIL, 1990).  

 

Os comandantes das Unidades do Exército Brasileiro se veem diante de um 

enorme desafio: como dividir as atividades administrativas de sua 
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Organização Militar de forma eficiente, de maneira a propiciar o constante 

estado de prontidão de sua tropa? 

 

1.2  OBJETIVOS  

Pelas razões acima expostas, essa obra pretende apresentar aos 

interessados a razão pela qual é conveniente associar os oficiais integrantes do 

Estado Maior das Organizações Militares aos cargos de gerências, distribuindo 

entre esses os processos da rotina administrativa da Unidade, conforme 

preconizado por Frederick Taylor, no início do Século XX.  

As experiências obtidas através de sua teoria culminaram na criação de uma 

nova ciência, a administração. A exigência pela elevada eficiência do processo 

operacional, obtida através do máximo rendimento de cada funcionário, multiplicou 

seus discípulos com o passar dos anos e suas hipóteses foram aprimoradas. 

É importante destacar que em muitas Unidades esse conceito não é 

novidade, de forma que a distribuição dessas atividades já é realizada. Como 

exemplo, podemos elencar as comissões de recebimento e exame de material, 

comissões de exame de contra cheque e designações de encarregados de 

confecção de termos de referência, dentre tantos outros. Para esses casos, o 

trabalho ratifica a importância desse procedimento, conforme rotina já praticada 

das Organizações Militares. 

 

1.3  JUSTIFICATIVAS 

O Exército Brasileiro, órgão público federal é custeado pelos recursos 

públicos e tem sua existência justificada pela Constituição Federal de 1988, que 

segundo a qual se destina à defesa da Pátria, à garantia dos poderes 

constitucionais e da lei e da ordem (BRASIL, 1988).  

Por essas atribuições, podemos observar que a instituição justifica sua 

existência e os seus custos servindo ao estado e à população, nas diversas 

vertentes em que a possa ser empregada, seja em situações beligerantes ou em 

tempos de paz. 

Para que possa ser empregada com presteza, seus componentes devem 

estar instruídos e tão importante quanto o nível intelectual é o uso adequado dos 

equipamentos, conforme a operação militar, conforme conceito do manual 

doutrinário EB70-MC-10.223 - Movimento e Manobra, e por essa razão a existência 

de tantas vertentes e possibilidades de emprego. 
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O conjunto de ações realizadas com forças e meios militares, 

coordenadas em tempo, espaço e finalidade, de acordo com o 
estabelecido em uma diretriz, plano ou ordem para o cumprimento 
de uma atividade, tarefa, missão ou atribuição. É realizada no amplo 
espectro dos conflitos, desde a paz até o conflito armado/guerra, 
passando pelas situações de crise, sob a responsabilidade direta de 
autoridade militar competente. 

 
Ainda abordando conceitos importantes para o estudo dessa obra, 

verificamos que prontidão, segundo o dicionário de Oxford, pode ser definida 

como o estado de quem se acha pronto para fazer determinada coisa, que por sua 

vez exige a capacidade de utilização imediata, com todos os seus meios 

necessários para seu emprego.  

Por isso, essa obra propõe a apresentar como a divisão das atribuições 

administrativas proporciona um maior aumento da operacionalidade da tropa, uma 

vez que permite que os oficiais, gerentes dos processos, fiscalizem e coordenem 

seus subordinados nas execuções das suas atividades.  

2 METODOLOGIA 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

problema, essa pesquisa tem como universo amostral o 2º Batalhão de Engenharia 

de Construção, durante o biênio de 2018 e 2019. 

Além disso, contemplou a leitura analítica e fichamento das fontes, 

entrevistas e questionários. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, 

os conceitos de pesquisa se deram de maneira tanto quantitativa quanto 

qualitativa. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

De forma a contribuir com este trabalho, servirão como fontes de consulta a 

Constituição Federal de 1988 (CF88), as normas que regulamentam a 

Administração Pública, como a Lei 8.666/93 e seus desdobramentos, além do 

Regulamento de Administração do Exército, o qual deverá estar em consonância 

com os princípios da Administração Pública e com a legislação que amarra as 

condições de aquisições de bens e serviços da União. 

Também será importante a observação aos portais da transparência e 

compras governamentais, além da verificação de o que dizem professores, 

acadêmicos e juristas sobre o assunto e por essa razão, serão extraídos conceitos 
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e ideias de artigos e revistas conceituadas, sobre o assunto. 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados através de questionário a 

oficiais integrantes do Exército Brasileiro no biênio em estudo, além da observância 

a dados disponibilizados em portais do governo federal. 

Na busca por uma amostra que representasse maior confiabilidade das 

induções realizadas, o estudo se limitou aos oficiais que exercem ou exerceram 

funções administrativas no 2º Batalhão de Engenharia de Construção, oriundos da 

Academia Militar das Agulhas Negras ou do Instituto Militar de Engenharia, 

contando dessa forma com 40 (quarenta) entrevistados. 

Apesar de alguns desses já estarem transferidos e não mais serem 

integrantes da Organização Militar, o questionário foi enviado por meio eletrônico e 

pode ser verificado no APÊNDICE A desse trabalho. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 A EVOLUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

3.1.1 A administração pública tradicional  

Os trabalhos de racionalização da economia e do mundo, encabeçados por 

Max Webber, foram de grande valia para a modernização dos processos de 

monitoramento dos serviços prestados pelo Estado e consequentemente para a 

governança, através da burocracia (RANSON; STEWART, 1994). 

Tal afirmação pode ser observada quando analisamos o decorrer do Século 

XX, particularmente os catastróficos resultados econômicos das duas Grandes 

Guerras, nos quais, segundo Ranson e Stewart (1994), as organizações públicas 

que funcionaram em seu benefício próprio, não respondendo aos desejos do 

público e não conseguiram cumprir as expectativas dos anos pós-guerra de criar 

uma sociedade mais justa, mais igualitária. 

A consolidação das democracias pela Europa e o crescimento americano 

frente ao regime fechado e ortodoxo da União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS) permitiram que o homem ocidental expandisse sua consciência 

política, nos meados dos anos 70 e 80, levando os cidadãos a serem vistos sobre 

uma nova perspectiva, a de clientes, levando a gestão pública a basear-se em 
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modelos do setor privado, originando uma nova forma de administração pública 

sendo denominada por “Nova Gestão Pública” – New Public Management (NPM). 

Entretanto, convém destacar que a NPM recebeu críticas, boa parte delas 

por não ser capaz de apresentar indícios de fidelidade a princípios relevantes da 

sociedade atual, como ênfase na eficiência e eficácia (Osborne, 2006; Denhardt e 

Denhardt, 2000, 2007) ou não salientando as políticas públicas ou o papel dos 

cidadãos na sociedade (Denhardt e Denhardt, 2000, 2007). 

3.1.2 A Nova Administração Pública  

A consolidação dessa forma de gestão teve início na Grã Bretanha, que 

vinha sofrendo com uma forte recessão económica. Lá, a ministra Margareth 

Thatcher implementou mudanças na qualidade que o serviço público era prestado 

ao “cliente”, introduzindo pontos em comum com a administração privada, como 

métodos de organização, relações de trabalho, planejamento de despesas, gestão 

financeira, auditoria, avaliação e controle. 

A modernização da administração pública, permitiu que o serviço do estado, 

prestado aos clientes, se constitua como a base 

das decisões públicas, otimizando os índices de eficácia, eficiência e economia dos 

recursos colocados ao dispor (Robinson, 2015). É visto como um meio mais 

eficiente de alcançar o mesmo produto ou serviço, em que, os cidadãos são vistos 

como clientes e servidores públicos e os dirigentes como gestores públicos. 

Procura-se realinhar a sua relação com os decisores políticos, sendo a sua 

motivação baseada em incentivos (Hood, 1991).  

Este movimento foi o aprofundamento e aplicabilidade das diversas bases 

teóricas desenvolvidas no âmbito da gestão pública, tendo sido adotado em 

diversos países, inclusive no Brasil. 

3.2 EFICIÊNCIA X EFICÁCIA 

É comum acreditar que essas palavras sejam sinônimas, entretanto a 

definição de Peter Drucker, estudioso da administração moderna diz que não são, 

embora suas definições sejam semelhantes. 

"A eficiência consiste em fazer certo as coisas. Geralmente está 
ligada ao nível operacional, como realizar as operações com 
menos recursos – menos tempo, menor orçamento, menos 
pessoas, menos matéria-prima, etc…já a eficácia consiste em fazer 
as coisas certas: geralmente está relacionada ao nível gerencial". 
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Para melhor compreensão, usaremos como analogia uma situação rotineira, 

que pode ser encontrada em qualquer Unidade de construção do Exército 

Brasileiro. 

Imagine um operador de escavadeira experiente, que trabalha em um 

canteiro de trabalho em uma companhia destacada. Conhecedor de seu 

equipamento, ele sabe acionar as alavancas que movimentam o braço, a concha e 

as lagartas (ou esteiras), que a fazem se locomover. 

Ele deve controlar a quantidade de horas trabalhadas de sua máquina, antes 

que ela precise ser desligada para que sejam realizadas a manutenções 

preventivas. Precisa observar com atenção o consumo e o nível de combustível 

para informar a necessidade de reabastecimento à equipe do posto de combustível 

e até mesmo perceber quando a concha de seu equipamento perde o rendimento, 

por conta do natural desgaste que o atrito causa durante as operações. 

Em seu nível de atribuições, este operador precisa ser eficiente, ou seja, 

deve operar seu equipamento com habilidade e precisão, executando as atividades 

de forma certa. 

Da mesma maneira análoga, poderíamos explicar a eficácia, através da 

mesma companhia destacada, dessa vez pelas ações de outro personagem, que 

exerça uma função de gerência, o chefe da equipe de terraplanagem à qual o 

operador de escavadeira do exemplo anterior é subordinado. 

Esse indivíduo precisa conhecer o valor da hora de trabalho de cada 

equipamento sob sua gerência, para que saiba a importância de fazer com que as 

máquinas não fiquem ociosas, ligadas sem rendimento. Para isso, é importante que 

ele faça a avaliação precisa da quantidade de caminhões basculantes que farão o 

circuito de recebimento e descarga do material. 

Em seu nível de atribuições, este gerente precisa ser eficaz, ou seja, deve 

proporcionar condições para que as coisas certas sejam feitas, pelos operadores. 

3.3 OS AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO 

O Regulamento de Administração do Exército (RAE) define os agentes da 

administração como todo aquele que participa da administração do patrimônio 

público. Também especifica quais desses servidores são enquadrados como 

agentes diretores e executores, diretos e indiretos, além de descrever suas 

atribuições. 
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É importante observar que as funções descritas pelo manual supracitado são 

em sua maioria preenchidas por oficiais, os quais devem exercer as chefias de 

suas seções. 

3.4 INDICADORES  

Apresentar indicadores de medição da eficiência e da eficácia de um órgão 

público não é um desafio para um agente e para os reconhecer, basta se debruçar 

sobre os dados publicados nos próprios portais governamentais como o SIAFI 

(Sistema Integrado de Administração Financeira), Compras Governamentais ou o 

Portal da Transparência. 

No âmbito do Exército Brasileiro as consultas são ainda mais simplificadas, 

pois a estrutura da Força dispõe de vários outros sistemas de consultas que 

auxiliam a gestão do agente, direto ou indireto, como o SISCOFIS (Sistema de 

Controle Físico), o SAG (Sistema de Acompanhamento à Gestão) ou o SIGA 

(Sistema de Informações Gerenciais e Acompanhamento), dentre tantos outros. 

Identificar cada processo que alimenta um desses sistemas é o mesmo que 

apontar as variáveis qualitativas, as quais podem, como exemplo, os objetos de 

cada licitação homologada, identificação de cada uma das fontes de recursos, 

identificação das etapas do processo de pagamento e liquidação de uma nota de 

empenho ou ainda identificação de cada um dos itens do Orçamento por Objeto de 

Gastos (OOG), dentre tantos outros. 

Da mesma maneira, podemos simplificar a identificação das variáveis 

quantitativas da gestão de uma Unidade, como numerar e controlar os processos 

administrativos abertos, pareceres técnicos que apurem danos ao patrimônio físico, 

recursos inscritos em restos a pagar ou até mesmo créditos que não sejam 

empenhados a tempo por ausência de processo licitatório, dentre tantas outras. 

3.5 PERFORMANCE MEASUREMENT – PROCESSO DE DESEMPENHO  

De acordo com Behn (2003), trata-se de um processo de coleta, análise, 

avaliação e controle do desempenho de um indivíduo, grupo, organização, sistema 

ou componente, que deve ser baseado na identificação e medição de indicadores, 

sejam eles quantitativos e/ou qualitativos. 

É importante que as informações nele contidas sejam transparentes e 

quando consolidadas, permitem o acompanhamento dos resultados por 

comparação com as metas previamente estabelecidas. 
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Da mesma maneira, a Performance Measurement possibilita a detecção de 

possíveis desvios e consequentemente, a intervenção do gestor, quando haja a 

necessidade de correção, na busca pelos objetivos anteriormente traçados. 

Para que ele tenha sucesso em sua implementação, é interessante que seja 

aceito e visto sob uma perspectiva ainda mais ampla, resultando em melhorias nos 

processos, no comportamento, motivação, no trabalho em equipa, no diálogo, no 

estilo de gestão e nas atitudes (Lebas, 1995; Radnor e Barnes, 2007).  

3.6 CICLO DE GESTÃO PÚBLICA: INPUTS (ENTRADAS), OUTPUTS (SAÍDAS) E 

OUTCOMES (RESULTADOS).  

Segundo Bouckaert (2013), o desempenho organizacional é obtido quando 

os inputs produzem a quantidade e qualidade dos outputs desejados, através de 

uma organização das atividades da melhor forma e esses produzem os resultados 

(ou outcomes) adequados para a sociedade. A avaliação destes resultados 

constitui o principal interesse da gestão de desempenho.  

Dessa forma, para que uma organização pública possa otimizar o seu 

desempenho organizacional, é adequado combinar as informações contidas nos 

inputs, outputs e outcomes.  

A figura 1 demonstra o ciclo de gestão pública e as relações entre a 

eficiência e a eficácia, procurando a otimização do desempenho organizacional ao 

nível do setor público. 

 
Figura 1 – Ciclo de Gestão Pública. Adaptado de Bouckaert (2013) 
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3.7 A CRIAÇÃO DE VALOR PÚBLICO 

Sabemos as instituições públicas são custeadas pelos recursos 

governamentais, os quais são alimentados através da contribuição dos cidadãos, 

por meio dos impostos ou de outras formas de arrecadação. Por essa razão, há de 

se concluir que o principal cliente das instituições públicas deve ser a sociedade.  

De acordo com Talbot (2008), a ideia do valor público foi impulsionada por 

Mark Moore, através de três aspectos fundamentais para a performance das 

organizações públicas.  Seriam eles a produção de bens ou serviços; resultados 

sociais e obtenção/manutenção da confiança e legitimidade da organização. 

A definição de TEIXEIRA (2012) é bastante precisa, ao definir a criação de 

valor público. 

Criar valor público é oferecer respostas efetivas a necessidades ou 
demandas coletivas que sejam politicamente desejadas 
(legitimidade), cujos resultados modifiquem aspectos da sociedade. 
Aí o modelo proposto busca fazer uma adaptação do conceito de 
estratégia no setor privado, usando três dimensões fundamentais 
para a criação de valor público. 

 

3.8 A PRONTIDÃO E A OPERACIONALIDADE COMO OUTPUT DO EXÉRCITO 

BRASILEIRO 

O produto de uma organização militar pode ser observado a capacidade de 

processar com sucesso uma variedade de operações e ações e essa possibilidade 

de atuação em diversas missões, constitue-se como o outcome dos seus 

processos (Aberdeen, Thiébaux e Zhang, 2004).  

Por essa razão, as Forças Armadas por todo o mundo são amplamente 

utilizadas por seus estados, seja contra ameaças externas ou internas, de natureza 

beligerante ou humanitária, numa perspectiva de estarem prontos a agir sempre 

que necessário.  

No Brasil, esse fenômeno não é estranho, uma vez que além das suas 

atribuições estabelecidas no Art. 142 da CF/1988, as Forças Armadas também são 

empregadas em ações subsidiárias, conforme normatizado pela Lei Complementar 
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n° 97/99 e por essa razão, elas são primordiais, necessitando que sua atuação e 

credibilidade sejam reconhecidas por seus próprios “clientes”. 

 “Para concretizar os objetivos da política de Defesa Nacional e as 
respetivas missões, as Forças Armadas deverão ser capazes de 
gerar e explorar as capacidades militares que lhes permitam 
executar as suas missões nos diversos cenários gerais, sendo que 
o seu emprego nestes cenários deve respeitar as prioridades e 
orientações contidas nos Conceitos Estratégicos” (Garcia, 2015, p. 
20).  

 
“Observa-se assim o produto das Forças Armadas é o conjunto de 
capacidades militares destinadas a executar as tarefas específicas 
englobadas nas missões em que esse produto, qualquer que ele 
seja, exige forças credíveis, que se distinguem pela eficiência, 
sendo necessário para isso recursos materiais e humanos...estes 
recursos são quantificáveis quando se efetua o levantamento da 
estrutura, se define o sistema de forças e o respetivo dispositivo 
(Garcia, 2015, p. 22). 

 

É importante observar que tanto o Exército Brasileiro, como as demais 

Forças Armadas, deve ser usado como último recurso de respostas de problemas e 

uma vez que não sejam capazes de resolvê-los, acabam por servir apenas de 

prorrogação da situação indesejada.  

3.9 O REGULAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO EXÉRCITO (RAE) 

Estabelecido em 12 de janeiro de 1990, o Decreto nº 98.820 tem por 

finalidade estabelecer os preceitos gerais para as atividades administrativas do 

Exército (BRASIL, 1990). 

Em seu texto, é nítida a preocupação com as demandas que a 

administração pública exigiria da Força nos anos seguintes à sua instauração e por 

essa razão pode-se verificar a atenção até mesmo com a definição de conceitos 

básicos, exigidos por qualquer agente público. 

Contudo, é possível observar que boa parte do corpo de seu texto se 

concentra na definição e nas atribuições dos agentes de uma Unidade 

Administrativa, a qual segundo o próprio manual se define por uma Organização 

Militar estruturada para o exercício de administração própria, possuindo 

competência para gerir bens da União e de terceiros e à qual foi concedida 

autonomia ou semiautonomia administrativa (BRASIL, 1990).   

É interessante observarmos dessa forma, porque nela encontramos em seu 

Art. 21 o texto que define que qualquer pessoa física a que se tenha atribuído 

competência para exercer atividade administrativa de acordo com a legislação em 

vigor pode ser vista como um agente da administração indireta (BRASIL, 1990).   
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3.10 RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA  Nº 547, 31 DE OUTUBRO DE 2018 

Através da Resolução Normativa do Conselho Federal de Administração Nº 

547, de 31 de outubro de 2018, os oficiais das Forças Armadas, bacharéis em 

Ciências Navais e Ciências Náuticas, oferecidos pela Escola Naval da Marinha do 

Brasil e pela Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, 

respectivamente, bacharéis em Ciências Militares,  oferecido pela Academia Militar 

das Agulhas Negras (AMAN) do Exército Brasileiro e bacharéis em Ciências 

Aeronáuticas, oferecido pela Academia da Força Aérea (AFA), receberão o título de 

Administrador, sujeitos às regras de deontologia previstas no Código de Ética 

Profissional editado pelo CFA. 

 

3.11 O QUE PENSAM OS OFICIAIS DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

ENTREVISTADOS 

 

O questionário, conforme se consta no Apêndice A deste documento, foi 

direcionado a mais de quatrocentos oficiais que conhecem a rotina das Unidades 

de engenharia do Exército, em especial, as que são empregadas nas atividades de 

construção. 

Destes, 97,4% responderam que consideram a eficácia um atributo 

importante para os oficiais componentes do Estado Maior de uma Unidade de 

Construção do Exército Brasileiro. Entretanto, 76,9% responderam que não 

consideram as funções dos agentes da administração de uma Unidade de 

Engenharia de Construção do EB descritas de forma clara e precisa pelo 

Regulamento de Administração do Exército. 

O que é mais agravante é saber que 17,3% dos entrevistados sequer 

conheçam os sistemas do Governo Federal e do EB, para mapear os indicadores 

da gestão de uma Unidade. 

É justo também declarar que 97,4% dos entrevistados julgou coerente 

raciocinar que a operacionalidade de uma tropa constitui de fato o produto da 

instituição Exército Brasileiro à população a quem serve, nos tempos de guerra ou 

de paz. 

 

3.12 COMO CAPACITAR OS OFICIAIS DO ESTADO MAIOR PARA AS 

FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS – SUGESTÃO  
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É notório que os sistemas informatizados exigirão cada vez mais dos 

agentes a capacidade para gerir a coisa pública e por essa razão, é fundamental 

que os gerentes da administração de uma Organização Militar sejam habilitados 

para tal. 

Anualmente, as Unidades do Exército Brasileiro necessitam enviar para a 

Secretaria de Economia e Finanças (SEF) um memorando, informando que seus 

quadros participaram de um simpósio de administração, no qual o fiscal 

administrativo elabora uma sequência de instruções que visam a padronização de 

procedimentos a serem adotados na OM. 

Entretanto, muitas vezes essas  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme se verifica no corpo deste documento, de acordo com as teorias 

da administração, os estados e suas instituições podem ser geridos de forma eficaz 

e eficiente e para tal, é necessário que os agentes públicos que gerenciam suas 

repartições estejam cientes dos produtos que devem ser entregues à sociedade. 

Quando especificamos a instituição pública Exército Brasileiro, destacamos 

que a operacionalidade da tropa é um dos mais importantes produtos a serem 

entregues à sociedade, evidenciadas nos tempos de paz através das ações 

subsidiárias. 

Para que os batalhões de engenharia de construção, engrenagens de um 

complexo sistema que compõe a instituição em questão, sejam empregados de 

maneira eficiente, é imprescindível que os oficiais que cuidam de sua gestão 

administrativa tenham o conhecimento necessário de quais ações e atribuições lhe 

são cabíveis, de acordo com a legislação em vigor. 

É preocupante perceber que boa parte destes oficiais não considera o 

Regulamento de Administração do Exército bem definitivo quanto às atribuições 

que os agentes da administração devem seguir. Ainda mais porque alguns dos 

militares que responderam à pesquisa são oficiais superiores e certamente 

designados para missões que encabeçam a área administrativa de uma Unidade 

do exército Brasileiro. 

Como sugestão, seria interessante que a Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais, após as disciplinas táticas dos cursos, apresentasse em suas disciplinas 

uma pequena carga horária sobre o futuro que aguarda os oficiais aperfeiçoados 
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do Exército Brasileiro, nas funções de Estado Maior das diversas Unidades 

espalhadas pelo país. 
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